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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Запропоновано нову редакцію Закону
«Про зайнятість населення»
Верховна Рада України 18 березня 2016 р. зареєструвала законопроект № 4279 (далі — законопроект), яким запропоновано викласти Закон
України «Про зайнятість населення» від 5 липня
2012 р. № 5067-VI в новій редакції та внести зміни
до пов’язаних законодавчих актів.
Зокрема, вказаним законопроектом планується:
— запровадити компенсацію роботодавцям,
які працевлаштовують безробітних з числа дітейсиріт, осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі, осіб передпенсійного
віку (за два роки до пенсії), осіб, звільнених з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції у розмірі заробітної плати таких
працівників (такий механізм субсидованої зайнятості широко використовується в країнах Європейського союзу — Австрії, Німеччині, Португалії та
тощо). Компенсація виплачуватиметься за рахунок
коштів Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд) протягом року за умови, що роботодавець зобов’язується забезпечити зайнятість
такої особи протягом двох років;
— підвищити конкурентоспроможність молоді
віком до 24 років включно на ринку праці за рахунок
коштів Фонду шляхом залучення до роботи на умовах
стажування випускників протягом одного року з компенсацією єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та компенсації роботодавцю витрат на підвищення кваліфікації таких осіб, у
разі працевлаштування строком не менше ніж на два
роки;
— забезпечити збереження зайнятості осіб старше 45 років, щодо яких є ризик вивільнення, шляхом
компенсації витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації таких осіб за
рахунок коштів Фонду;
— розширити можливості для працевлаштування осіб, звільнених з військової служби після
участі у проведенні антитерористичної операції,
шляхом включення їх до категорій осіб, працевлаштування яких є обов’язковим в рамках квоти робочих місць;
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— підтримати підприємницькі ініціативи зареєстрованих безробітних, які отримали допомогу по
безробіттю одноразово для започаткування власної
справи, шляхом надання послуг з фахового консультування, надання допомоги у плануванні та веденні підприємницької діяльності у консалтингових центрах
Національного агентства зайнятості (подібні центри
кар’єри та/або підтримки підприємницької діяльності
діють в Бельгії, Болгарії, Німеччині, Греції, Польщі,
Фінляндії, Хорватії тощо);
— запровадити фінансову підтримку соціальних
підприємств шляхом надання податкових пільг (суб’єктам малого підприємництва, в яких не менше 50 відсотків численності штатних працівників належать до категорій громадян, недостатньо конкурентоспроможних
на ринку праці — одиноких батьків, молоді, внутрішньо
переміщених осіб, учасників антитерористичної операції тощо) за аналогією з підприємствами інвалідів;
— стимулювати зайнятість у сільській місцевості шляхом відшкодування за рахунок коштів державного бюджету та/або міжнародної технічної допомоги
частини відсотків за банківськими кредитами, залученими на створення нових робочих місць суб’єктами малого та середнього підприємництва, що
здійснюють свою діяльність у сільській місцевості
у сфері виробництва товарів (продукції);
— забезпечити зайнятість членів особистих селянських господарств шляхом залучення до участі в
громадських роботах за рахунок коштів Фонду та місцевих бюджетів й надання ваучера для підвищення
конкурентоспроможності шляхом підтвердження результатів неформального професійного навчання за
робітничими професіями.
Необхідність прийняття законопроекту зумовлена
нагальною потребою вирішення питання щодо катастрофічної ситуації з зайнятістю населення в Україні,
колапсі Державної служби зайнятості та законодавчого врегулювання певних шляхів стимулювання зайнятості населення.
Прийняття даного законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України та має
суттєво знизити соціальну напругу в суспільстві й сприяти зайнятості населення в Україні.
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Документи при прийнятті на
роботу та виявлення їх підробки
Під час вирішення питань щодо прийняття на роботу окремих осіб кадровику доводиться переглядати їхні особисті документи, які з того чи іншого боку можуть охарактеризувати майбутнього працівника. Звичайно, що чим більше відповідних документів надасть майбутній працівник, тим повніші й ґрунтовніші висновки зможе зробити
кадровик щодо доцільності використання його праці на певній посаді (за певною професією). Водночас, чинне законодавство може значно обмежувати той перелік документів, які майбутній працівник має подати роботодавцю під час укладання трудового договору, тому кадровик повинен добре знати відповідні вимоги законодавства,
а також вміти зробити належні висновки щодо можливості укладання трудового договору з конкретною особою.

Вимоги законодавства
Основні вимоги чинного законодавства щодо
документів, які майбутній працівник зобов’язаний подати роботодавцю, містяться у ч. 2 ст. 24
Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП), в якій зазначено, що при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати:
— паспорт або інший документ, що посвідчує
особу;
— трудову книжку.
Крім того, у випадках, передбачених законодавством, він також повинен надати:
— документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію);
— документ про стан здоров’я;
— інші документи (якщо вони передбачені
законодавством).
При цьому в ст. 25 КЗпП безпосередньо зазначаються ті відомості й документи, які роботодавцю забороняється вимагати від майбутнього
працівника при укладенні трудового договору,
зокрема відомості про його партійну та національну приналежність, походження, реєстрацію
місця проживання чи перебування, а також документи, подання яких не передбачено законодавством.
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У зв’язку із вищезазначеним, кадровику також слід звернути увагу на ст. 251 КЗпП, згідно з
якою роботодавець вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому
ж підприємстві (в установі, організації) осіб, які
є близькими родичами чи свояками (батьки,
подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки,
брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв’язку з
виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один
одному. На підприємствах державної форми
власності порядок запровадження таких обмежень встановлюється законодавством.
Таким чином, норми ст. 251 КЗпП можуть в
окремих випадках бути підставою для вимоги
роботодавцем у майбутнього працівника документів, які підтверджують його неналежність до
близьких родичів чи свояків окремих працівників, які можуть у майбутньому бути в його підпорядкуванні або навпаки (наприклад, свідоцтво
про розірвання шлюбу, свідоцтво про народження тощо).
Зауважимо, що у проекті Трудового кодексу
України відповідні вимоги законодавства щодо
документів майбутнього працівника містяться
в окремій ст. 51 «Документи та відомості про
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особу, що подаються під час прийняття на роботу». Зокрема, у ній зазначено, що під час прийняття на роботу подається:
1) заява про прийняття на роботу (із зазначенням, чи є ця робота основним місцем, чи сумісництвом);
2) паспорт або інший документ, що посвідчує
особу;
3) свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
4) довідка центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної фінансової політики про присвоєння ідентифікаційного номера (реєстраційний номер облікової
картки платника податку), крім осіб, які відповідно до закону його не мають;
5) документ про спеціальну освіту (спеціальність, кваліфікацію), у разі якщо робота, на яку
претендує працівник, потребує спеціальних
знань;
6) трудова книжка.
Разом з тим документи, передбачені пунктами 3 і 6, не подаються у разі прийняття на роботу вперше. Також під час прийняття на роботу
забороняється вимагати документи та відомості
про особу, подання яких не передбачено цією
статтею. Але за власною ініціативою особа може
подати під час прийняття на роботу характеристики, рекомендації, інші документи, що свідчать
про виконання попередньої роботи, складений
нею інформаційний листок (резюме) про здобуття спеціальних знань, досвід роботи тощо.
Крім того, у випадках, передбачених законом,
для виконання певних видів робіт чи роботи в
окремих сферах діяльності може передбачатися
обов’язкове подання під час прийняття на роботу додаткових документів та відомостей про особу, а для заняття окремих посад, визначених законом, — проведення спеціальної перевірки
щодо осіб, які претендують на заняття таких посад.

Паспорт працівника
Як видно з ч. 2 ст. 24 КЗпП, на першому місці
серед тих документів, які зобов’язаний подати
при укладанні трудового договору працівник,
вказано паспорт або інший документ, що посвід-
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чує особу. Важливість цього документа при
укладанні трудового договору підтверджує і той
факт, що у випадку прийняття працівника на
роботу без паспорта передбачена адміністративна відповідальність відповідної винної посадової особи. Зокрема, у ст. 200 Кодексу України
про адміністративні правопорушення (далі —
КУпАП) зазначено, що прийняття посадовими
особами підприємств на роботу громадян без
паспортів або з недійсними паспортами тягне за собою накладення штрафу в розмірі від
одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні це — від 17
до 51 грн). Те саме повторне порушення протягом року тягне за собою накладення штрафу вже
від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (тобто від 170 до
238 грн).
Для того ж, щоб дізнатися про можливі інші
документи, які можуть посвідчувати особу, слід
звернутися до ст. 5 Закону України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. № 2235-III,
якою встановлено документи, якими може підтверджуватися громадянство України, і відповідно, посвідчуватися (ідентифікуватися) особа:
— паспорт громадянина України;
— паспорт громадянина України для виїзду за
кордон;
— тимчасове посвідчення громадянина України;
— дипломатичний паспорт;
— службовий паспорт;
— посвідчення особи моряка;
— посвідчення члена екіпажу;
— посвідчення особи на повернення в Україну.
Також чинним законодавством можуть бути
передбачені й інші документи, що посвідчують
особу — наприклад, свідоцтво про народження,
якщо особа не досягла 16-річного віку, вид на
проживання для іноземного громадянина
тощо.
Зауважимо, що у КЗпП не визначено, який
саме паспорт подається при укладанні трудового договору — паспорт громадянина чи паспорт
громадянина України для виїзду за кордон. Кожен із зазначених паспортів містить необхідну
інформацію щодо його пред’явника (власника),
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а також серію та номер (за якими, якщо є необхідність, можна підтвердити факт законності
використання бланка паспорта), дату видачі
паспорта, найменування органу, який його видав. Разом з тим на практиці у якості документа,
що посвідчує особу при прийнятті на роботу,
подається переважно саме паспорт громадянина України.

Опис паспортної книжки
Більш детальну інформацію про паспорти громадян України кадровик може отримати з Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від
26 червня 1992 р. № 2503-XII (далі — Положення
№ 2503), де вказано, що паспорт громадянина
України видається кожному громадянинові
України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, після досягнення 16-річного віку.
Бланки паспортів виготовляються у вигляді
паспортної книжечки або паспортної картки за
єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України (далі — КМУ). Також до
паспорта може вноситися додаткова інформація
на вклеюваних аркушах, установленої Міністерством внутрішніх справ України форми.
Паспортна книжечка являє собою зшиту внакидку нитками обрізну книжечку розміром 88
125 мм, що складається з обкладинки та 16 сторінок. Усі сторінки книжечки пронумеровані й
на кожній з них зображено Державний герб
України і перфоровано серію та номер паспорта.
У верхній частині лицьового боку обкладинки
зроблено напис «Україна», нижче — зображення
Державного герба України, під ним напис «Паспорт».
На першу і другу сторінки паспортної книжечки вносяться прізвище, ім’я та по батькові,
дата і місце народження. На першій сторінці також вклеюється фотокартка і відводиться місце
для підпису його власника. На другу сторінку
заносяться відомості про стать, дату видачі та
орган, що видав паспорт, ставиться підпис посадової особи, відповідальної за його видачу.
Записи засвідчуються мастиковою, а фотокартка — випуклою сухою печаткою.
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Перша сторінка або перший аркуш після внесення до них відповідних записів та вклеювання фотокартки можуть бути заклеєні плівкою.
У разі заклеювання плівкою усього аркуша записи та фотокартка печатками не засвідчуються.
Третя, четверта, п’ята і шоста сторінки призначені для фотокарток, додатково вклеюваних
до паспорта, а сьома, восьма і дев’ята — для
особливих відміток. На десятій сторінці робляться відмітки про сімейний стан власника
паспорта, на одинадцятій – шістнадцятій — про
реєстрацію постійного місця проживання громадянина.
На прохання громадянина до паспорта може
бути внесено (сьома, восьма і дев’ята сторінки)
на підставі відповідних документів дані про дітей, групу крові і резус-фактор. Але вносити до
паспорта записи, не передбачені Положенням
№ 2503 або законодавчими актами України, забороняється. Також до паспортної книжечки
при досягненні громадянином 25- і 45-річного
віку вклеюються нові фотокартки, що відповідають його вікові. Паспорт, в якому відсутні фотокартки при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним.
Термін дії паспорта, виготовленого у вигляді
паспортної книжечки, не обмежується.

Опис паспортної картки
Відповідно до п. 2 постанови КМУ «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та
Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України» від 25 березня 2015 р. № 302 (далі — Постанова № 302),
з 1 січня 2016 року запроваджено оформлення і видачу паспорта громадянина України з
безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України, що не містить
безконтактного електронного носія, зразки
бланків яких затверджено зазначеною постановою, із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру громадянам
України, яким паспорт громадянина України
оформляється вперше.
У зазначеному випадку бланк паспорта виготовляється у формі пластикової картки типу
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ID-1, що містить безконтактний електронний
носій. Формат картки становить 54 85,6 мм та
може мати допустимі відхилення відповідно до
стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008. Для виготовлення картки використовується багатошаровий полімерний матеріал (полікарбонат), який
за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008 та
підлягає персоналізації шляхом лазерного гравіювання.
На лицьовому боці паспорта надруковано
гільйошні розетки, чотири захисні сітки, в яких
псевдорельєфом виконано контур карти України та стилізоване зображення малого Державного Герба України. За допомогою елементів
спеціального растра виконано орнаментальний
рисунок в синьому та жовтому кольорах, що
складає тло карти України з текстом Державного Гімну України.
На лицьовому боці паспорта містяться
п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки
(I – V):
зона I. Одним рядком надруковано назву держави «УКРАЇНА» «UKRAINE», малий Державний
Герб України.
Нижче одним рядком надруковано назву документа «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ»,
«PASSPORT OF THE CITIZEN OF UKRAINE»;
зона II. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:
— «Прізвище/Surname»;
— «Ім’я/Name»;
— «По батькові/Patronymic»;
зона III. Продовження назв полів, які надруковано у такому ж порядку, як у зоні II:
— «Стать/Sex», «Громадянство/Nationality»;
— «Дата народження/Date of birth», «Запис
№/Record No»;
— «Дійсний до/Date of expiry», «Документ №/
Document No».
Номер документа виконано методом лазерного гравіювання шрифтом, що сприймається
на дотик;
зона IV. Призначена для розміщення відцифрованого підпису особи;
зона V. Призначена для розміщення відцифрованого образу обличчя особи.
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На зворотному боці паспорта за допомогою елементів спеціального растра надруковано п’ять захисних фонових сіток, в яких
виконано орнаментальний рисунок та міститься зона візуальної перевірки (VI) та
машинозчитувальна зона (VII). Зокрема, у
зоні VI одним рядком надруковано напис «ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ Є ВЛАСНІСТЮ
УКРАЇНИ» та назву підприємства, що виготовило паспорт, — «ПК «Україна».
Нижче, послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:
— «Дата видачі/Date of issue», «Орган, що видав/ Authority»;
— «Місце народження/Place of birth».
Також у разі наявності на картці безконтактного електронного носія, до нього вноситься інформація, яка зазначена на лицьовому та зворотному боці паспорта, біометричні дані, параметри особи (відцифровані образ обличчя та
підпис особи), а також дані щодо забезпечення
захисту інформації, що внесена на безконтактний електронний носій, відповідно до вимог
Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус» від 20 листопада 2012 р.
№ 5492-VI.
У разі виникнення сумнівів щодо справжності
паспортної картки або підозри щодо її підробки,
більш детальну інформацію щодо опису паспортної картки, ступенів і видів її захисту можна отримати з Постанови № 302.

Трудова книжка
Другим документом, який згадується у ч. 2
ст. 24 КЗпП, є трудова книжка — наразі основний
документ про трудову діяльність працівника, що
передусім підтверджує періоди його роботи на
окремих посадах (за окремими професіями) на
конкретних підприємствах. Згідно з п. 1.3.
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), при влаштуванні на
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роботу працівники зобов’язані подавати трудову
книжку, оформлену в установленому порядку.
Разом з тим, ті особи, які вперше шукають
роботу і не мають трудової книжки, повинні
пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку.
Але військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної гвардії України,
Служби безпеки України, Прикордонних військ
України, Цивільної оборони України, Управління
охорони вищих посадових осіб України та інших
військових формувань, створених відповідно до
законодавства України, та військовослужбовці,
звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу
РСР і Збройних сил держав учасниць СНД, пред’являють військовий квиток.
Звільнені ж з місця відбування кримінального покарання зобов’язані пред’явити довідку про
звільнення.
Зразок бланка трудової книжки та вкладиша
до неї затверджено постановою КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 р.
№ 301 (далі — Постанова № 301).
Кадровику під час ознайомлення з трудовою
книжкою працівника слід звернути увагу на
колонцифри та зазначення серії та номеру трудової книжки, бо постановою КМУ від 2 березня
1994 р. № 131 внесено зміни до зразка бланка
трудової книжки, відповідно до яких колонцифри
мають бути проставлені на всіх сторінках трудової
книжки, а серія і номер — на сторінках 1, 4, 5, 8,
57, 60, 61, 64.
З трудової книжки працівника кадровик
може отримати інформацію про:
— попередню роботу працівника, роботу за
сумісництвом, переведення на іншу постійну
роботу, звільнення;
— надання нових розрядів (присвоєння кваліфікаційних категорій) під час роботи на певному підприємстві;
— нагородження і заохочення (нагородження
державними нагородами України та відзнаками
України, заохочення за успіхи у роботі тощо);
— відкриття, на які видані дипломи, про використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв’язку з цим грошові
винагороди;
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— зміну прізвища, імені, по батькові, дати
на родження (зазначені зміни виконуються
роботодавцем за останнім місцем роботи працівника на підставі відповідних документів
(паспорта, свідоцтва про народження, про шлюб,
про розірвання шлюбу, про зміну прізвища, імені
та по батькові тощо) з посиланням на номер
і дату зазначених документів);
— право працівника на пенсію за віком на
пільгових умовах (відповідний запис у трудовій
книжці робиться на підставі наказу, виданого за
результатами атестації робочих місць, і має
відповідати найменуванню списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що
дають право на пільгове пенсійне забезпечення).
Крім того, оскільки відповідно до п. 2.19.
Інструкції № 58 до трудових книжок вносяться
певні записи до занесення відомостей про роботу на певному підприємстві (з посиланням на
дату, номер та найменування відповідних
документів), кадровик також може отримати
інформацію про:
— час служби особи у складі Збройних Сил
України або інших збройних формуваннях;
— час навчання у професійних навчальновиховних закладах та інших закладах у навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті
тощо);
— час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи і час роботи в студентських
таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики) та про час перебування в аспірантурі і
клінічній ординатурі, за винятком окремих
випадків, зазначених у п. 2.16. Інструкції № 58;
— роботу особи як члена колгоспу (у тому
разі, коли чинним законодавством передбачено
зарахування цієї роботи в загальний трудовий
стаж працівників);
— час догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за
пенсіонером, який за висновком медичного
закладу потребує постійного стороннього догляду;
— період одержання допомоги по безробіттю
(безробітним особам відомості про період
одержання допомоги по безробіттю заносяться
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у трудову книжку органом державної служби
зайнятості населення).
Водночас, трудова книжка не надасть інформацію, наприклад, про участь працівника у бойових діях, стягнення, накладені на працівника на
попередніх місцях роботи (адже такі відомості
до трудової книжки не заносяться).

Інші документи
Серед «інших документів», які можуть бути
передбачені законодавством і про які йдеться у
ч. 2 ст. 24 КЗпП, можна навести в якості приклада свідоцтво про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування. Відповідно
до ст. 8 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. № 16/98-ВР особи,
які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, одержують
єдине для всіх видів страхування свідоцтво про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — страхове свідоцтво). Воно видається кожній особі, яка підлягає будь-якому
виду соціального страхування, і є документом
суворої звітності, що підтверджує право застрахованої особи на одержання матеріального забезпечення та соціальних послуг за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням
Згідно з п. 17 Порядку видачі свідоцтва про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від
22 серпня 2000 р. № 1306 (далі — Порядок
№ 1306), страхове свідоцтво, серед іншого,
пред’являється застрахованою особою і під час
укладення трудового договору (контракту).
Іншим прикладом може бути довідка або інший відповідний документ про присвоєння
ідентифікаційного номера (реєстраційний номер облікової картки платника податку), крім
осіб, які відповідно до закону його не мають. Це
пов’язано з тим, що згідно з податковим законодавством України, зокрема згідно з п. 70.12.1.
Податкового кодексу України, фізичні особи
зобов’язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки юридичним та
фізичним особам, що виплачують їм доходи
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(у даному випадку мається на увазі дохід у вигляді заробітної плати).
Про форму (вигляд) зазначеного документа
про реєстраційний номер облікової картки платника податку кадровик може дізнатися з Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків,
затвердженого наказом Міністерства доходів
і зборів України від 10 грудня 2013 р. № 779
(далі — Положення № 779). Зокрема, у п. 4 розділу ХIІІ Положення № 779 зазначено, що підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є
документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб
у Державному реєстрі, або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з
Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України відповідно до п. 12 розділу VII
Положення № 779.
У свою чергу в п. 12 розділу VII Положення
№ 779 зазначено, що контролюючим органом за
місцем проживання фізичної особи, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування на прохання
фізичної особи до паспорта громадянина України можуть бути внесені (сьома, восьма або дев’ята сторінки) дані про реєстраційний номер
облікової картки платника податків з Державного реєстру за формою, наведеною у додатку 4 до
Положення № 779.
Також ст. 38 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» від 25 березня
1992 р. № 2232-XII передбачає, серед іншого,
і обов’язок керівництва підприємства повідомляти районні (міські) військові комісаріати
про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов’язаних. Також згідно зі ст. 2113
КУпАП прийняття керівниками або іншими
посадовими особами підприємств на роботу
військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання, тягне за собою відповідну адміністративну відповідальність. Зазначене обумовлює
право роботодавця вимагати подання під час
укладання трудового договору і таких документів, як посвідчення про приписку призовників
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або військовий квиток військово зобо в’язаних.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII
(ст. 25 Закону України «Про державну службу»
від 10 грудня 2015 р. № 889-VII, який набуде
чинності з 1 травня 2016 року) особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, а також державний службовець подають
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом
України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII.

Перевірка документів за запитом
Зауважимо, що сучасні технології дозволяють
здійснювати підробку документів дуже високої
якості, яку виявити кадровику без наявності у
нього спеціальних знань та відповідного обладнання складно, а інколи й зовсім неможливо.
Тому якщо у кадровика з певних причин виникли сумніви щодо правдивості поданих кандидатом на вакантну посаду документів, він може
перевірити їхню справжність шляхом звернення
до відповідних підприємств (установ, організацій), які їх видавали, з проханням підтвердити
факт видачі відповідних документів або справжність наведених у них окремих відомостей (наприклад, щодо факту роботи певної особи на
певній посаді на певному підприємстві в окремий період).
До того ж, у деяких випадках таке звернення
можна зробити на підставі законів України «Про
доступ до публічної інформації» від 13 січня
2011 р. № 2939-VI, «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII, «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР тощо.
Також у разі достатньо обґрунтованих сумнівів
щодо справжності поданих документів кадровик
може звернутися і до правоохоронних органів.
Крім того, останнім часом все більшого розповсюдження набувають різні електронні реєстри (бази даних) певних видів документів або
відомостей, тому в окремих випадках кадровик
може звернутися до відповідних підприємств,
які здійснюють ведення зазначених реєстрів,
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або інколи навіть самостійно отримати доступ
до деяких з них за допомогою мережі Інтернет.
Наприклад, відповідно до постанови КМУ від
29 січня 2003 р. № 117 (далі — Постанова
№ 117) створено Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги
(ЄДАРП), підтриманням якого в актуальному
стані займаються органи праці та соціального
захисту. Згідно з Положенням про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають
право на пільги, затвердженим Постановою
№ 117, органи праці і соціального захисту, серед
іншого, надають консультації пільговикам, підприємствам та організаціям, що надають послуги. Тобто за необхідності підприємство може
звернутися в усталеному порядку до відповідного органу праці та соціального захисту з проханням підтвердити пільговий статус відповідного працівника.
Крім того, автентичність деяких документів
про освіту (справжність відомостей у них) можна перевірити у встановленому порядку через
Міністерство освіти і науки України або відповідні інші міністерства та відомства, а також за
допомогою Єдиної державної електронної бази
з питань освіти (ЄДЕБО) за інтернет-адресою
http://www.inforesurs.gov.ua/ або інформаційновиробничої системи ІВС «ОСВІТА», доступ до
якої можна отримати через сайт за адресою
https://osvita.net/ua/checkdoc/.

Види і способи
підробки документів
Разом з тим, перевірити справжність документів шляхом звернення до відповідних підприємств або електронних реєстрів не завжди
можливо. Особливо це складно зробити, якщо
відповідний документ (певний запис у ньому)
був виданий (зроблений запис) багато років
тому, коли ще не існували відповідні електронні
реєстри, або відповідне підприємство згодом
було ліквідовано.
У зазначеному випадку кадровику слід уважно вивчити відповідний документ, що викликає у нього підозру, аби розпізнати його можливу фальсифікацію або підробку (внесення до
документу незаконних змін), і таким чином
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уберегтися від можливих неприємностей у майбутньому. А для того, щоб самостійно розпізнати можливе підроблення у документі, насамперед слід добре знати найпоширеніші види і
способи їхньої підробки, які залежать від тієї
цілі, що переслідує особа, яка підроблює документ, а також її кваліфікації і технічних можливостей. Так, основними видами підробки є часткова підробка і повна підробка документа.
При повній підробці на основі справжнього
документа (за його зразком) відтворюються ще
раз всі його складові частини (папір, палітурний
матеріал тощо), текстовий і фоновий друк, машинописне та рукописне заповнення бланка,
підписи посадових осіб, відтиски печаток та інші
реквізити.
При частковій підробці до окремих реквізитів (або тексту чи його окремих фрагментів)
справжнього документа вносяться певні зміни,
доповнення або здійснюється заміна його окремих частини.
Вибір доречного способу часткової підробки
залежить від мети і можливостей особи, яка
здійснює підробку, а також від особливостей документа, що підроблюється (якості паперу бланка документа, виду його захисту, властивостей
чорнил або туші, якості штемпельної фарби
тощо). Зауважимо, що часткова підробка документів є найбільш поширеним видом підробки,
адже для її здійснення не потрібне складне поліграфічне обладнання, бо відповідні зміни вносяться до вже існуючого справжнього бланка
документа. Залежно від того, які реквізити або
інші елементи документа слід змінити, застосовується і доречний спосіб підробки, основні з
яких і розглянемо далі більш детально.

Механічна підчистка тексту
За допомогою механічної підчистки тексту
вилучається частина друкарського, машинописного або рукописного тексту чи інших реквізитів документа. При цьому та речовина, якою
фарбують штрихи, механічним засобом видаляється з документа разом з верхнім шаром паперу різної товщини. Зробити це без видалення
хоча б дуже тоненького шару паперу практично
неможливо, бо волокна поверхні паперу пофар-
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бовані й чим глибше пофарбований папір, тим
товстіший його шар треба видалити.
Зазначена підчистка тексту виконується
шляхом зіскоблювання або стирання за допомогою ріжучих предметів (лезо бритви чи ножа,
голки тощо) чи шкільного ластику його штрихів, що завжди залишає слід. Виявити механічну підчистку можна за такими основними ознаками:
— змінюється поверхнева обробка паперу
внаслідок порушення зчеплення волокон у місцях підчистки (з’являється певна «ворсистість»),
завдяки чому зменшується або повністю зникає
глянс (блиск) паперу. Часто для маскування цього місце підробки можуть розгладжувати нігтем,
що у свою чергу призводить до появи в місці підчистки ще більшого блиску порівняно з природним блиском паперу. Виявляється при ретельному огляді ділянки документа, де була підчистка,
в косих променях світла;
— змінюється прозорість паперу, бо при написанні тексту чорнилом воно проникає в товщу паперу, і тому у випадку підчищення тексту
разом зі штрихами чорнила часто видаляється
досить великий шар паперу і, відповідно, у місці
підчистки товщина паперу зменшується, але
збільшується його прозорість. Виявляється в
проникаючих променях світла;
— змінюється міра проклейки паперу, бо у
місцях підчистки погіршується поверхнева обробка паперу, у тому числі й проклейка. Внаслідок цього між волокнами паперу відкриваються
пори, і тому в такому «розпушеному» стані папір
стає більш гігроскопічним (краще вбирає вологу). Якщо повторно написати чорнилом текст у
місці підчистки, то чорнило починає розливатися в усіх напрямках. Виявляється при ретельному візуальному огляді, особливо за допомогою лупи;
— порушується малюнок фонової сітки, бо
разом з текстом видаляється і частина зазначеної сітки, внаслідок чого на місці видалення сітки з’являється однотонна (світла) поверхня. Виявляється у відбитому світлі;
— залишаються штрихи попереднього тексту,
бо при написанні тексту чорнилом паперові волокна фарбуються не тільки на поверхні паперу,
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але також і на його певній, часто значній глибині. Внаслідок цього певна частина пофарбованих волокон іноді все ж залишається на папері
й ці залишки є ознакою підчистки. Виявляється
при вивченні документа у відбитому світлі за
допомогою лупи або мікроскопа (за наявності).

Травлення (вибарвлення) тексту
У цьому випадку частина тексту видаляється
за допомогою його хімічного травлення (видалення певних барв, що входять до складу чорнила, або його знебарвлення внаслідок дії певних
хімічних речовин). Зазначена речовина наноситься на ділянку паперу з текстом або безпосередньо на штрихи тексту. Інколи документ
цілком занурюють у розчин з відповідними речовинами, які не діють на стійкішу, ніж чорнила, друкарську фарбу. Виявити факт травлення
тексту в документі можна за такими ознаками:
— змінюється колір або відтінок паперу. Разом із зміною барвника (знебарвленням) частково змінюється і структура окремих речовин
з яких складається папір, внаслідок чого на білому папері з’являються плями темнішого (жовтого) або світлішого відтінку, ніж фон паперу. Виявляється візуально у відбитому світлі;
— зменшується глянс паперу. Після того, як
папір змочується розчином для травлення, з паперу певною мірою вимиваються відповідні наповнювачі, клеючі та відповідні інші речовини.
Внаслідок зазначеного волокна паперу трішки
піднімаються і він стає більш пористим, що, у
свою чергу, призводить до певного підвищення
шорсткості (матовості) поверхні паперу і відповідно зменшення його блиску. Виявляється у
відбитому світлі;
— змінюється колір захисної фонової сітки
внаслідок зміни кольору або знебарвлення барви, яка використовується для нанесення фонових сіток, під дією речовин для травлення. Крім
того, іноді до паперу або друкарської фарби, що
використовується для друку окремих бланків,
додають спеціальні безколірні індикатори, що
набувають значного забарвлення під дією речовин для травлення. Виявляється у відбитому
світлі;
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— розмивається і частково знебарвлюється
чорнило, яким написано новий текст. Це пов’язано з тим, що разом з вилученням чорнила
попереднього тексту порушується і проклейка
паперу, внаслідок чого інколи чорнило нового
тексту проникає на інший бік паперу. Також, у
випадку досить інтенсивної обробки первісного
тексту, під впливом речовин для травлення дещо
знебарвлюється і чорнило написаного нового
тексту. Виявляється у відбитому світлі.

Дописування та виправлення
Цей спосіб застосовують, коли необхідно
здійснити відносно незначні зміни тексту.
Разом з тим на практиці досить важко відтворити конфігурацію цифр і літер або почерк
початкового тексту в документі, тому допис ування виявляється за допомогою аналізу
графічних різниць між початковим текстом
і дописаним.
Переважно виправлені або дописані цифри,
літери або інші знаки виділяються за своїм розміром, формою, розміщенням, шириною штрихів, нахилом, відсутністю плавних переходів від
одного графічного елемента до іншого у порівняні із початковим текстом. Також дописані літери або штрихи можуть різнитися відтінком
або кольором чорнила.
Подекуди використовується і такий спосіб
підробки як додруковування — як правило, це
роблять для зміни серійного номера викраденого документа з метою, аби перешкодити його
виявленню. Виправлення або додруковування
в документах, здійснених на друкарській машинці (також інколи й на іншому принтері або
комп’ютері), можна виявити за такими ознаками:
— не збігається рисунок шрифту первісного
і додрукованого текстів (якщо для підробки використовується інша машинка або текстовий
редактор на комп’ютері з іншим шрифтом);
— є різниця у дефектах однойменних друкованих знаків;
— помітно різницю в розміщенні друкованих
знаків за вертикаллю (тобто не збігається напрям лінії рядка), відстані між літерами у первісному і додрукованому текстах, нахилі літер;
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— є сліди підготовки до підробки у вигляді
слабких відтисків окремих друкованих знаків
від пробних ударів.
Виявляються зазначені ознаки при дослідженні у відбитому світлі із застосуванням лупи.
Також при наявності пристрою з ультра фіолетовими променями можна побачити, що додрукована цифра буде чорною, а дійсний номер
може світитися іншим кольором, наприклад,
зеленим (якщо це паспорт).

Заміна аркушів
та фотографії в документі
Окремі аркуші документа можуть замінюватися або взагалі видалятися тоді, коли відповідна особа не бажає розголошувати певну
інформацію, що міститься на них. Даний спосіб підробки можна виявити за такими ознаками:
— не збігається нумерація аркушів або серії і
номера документа на відповідних аркушах;
— різниця у форматі аркушів;
— є додаткові проколи від металевої скріпки
або голки (якщо прошито нитками) в аркушах
документа;
— помітна різниця в кольорі, відтінку, інтенсивності люмінесценції паперу, друкувальному
барвнику тощо;
— різниця в тексті написання (почерк, фарбування або розмір шрифту) на різних аркушах
документа.
Фотографія може прикріплятися у документі
за допомогою клею, металевих скріпок (пістонів), одночасно клеєм і скріпками, а також скріплятися зі сторінкою мастичною або конгревною печаткою. У деяких сучасних документах,
наприклад, паспортах, відповідна сторінка з фотокарткою і певними даними може також бути
покритою захисною (ламінуючою) плівкою, яка
може бути прозорою або з нанесеними захисними малюнками чи написами, які помітні в ультрафіолетових або скісних променях. Також все
більше стає документів, в яких замість звичайної фотокартки, інформацію про зовнішність
власника несе комп’ютерне фотозображення,
яке друкується на інформаційній сторінці одночасно з установчими даними.
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На практиці використовуються способи повної або часткової заміни фотографії (коли видаляється частина фотографії із зображенням
обличчя і залишаються фрагменти відтисків печаток на фотографії), але замінити фотографію
в документі без залишення жодних слідів цього
практично неможливо.
У випадку заміни фотозображення виконаного комп’ютерним друком, переважно замінюється цілком відповідна інформаційна сторінка.
Заміна фотографії, прикріпленої за допомогою клею, виявляється за такими ознаками:
— різниця в кольорі (відтінку) видимої люмінесценції клею на різних ділянках зрізу фотографії, яка виникає внаслідок її переклейки із
застосуванням іншого сорту клею (неоднакового за складом з попереднім). Виявляється в світлі ультрафіолетових променів;
— не збігається текст та є зрушення між частинами відтиску гумової або конгревної печаток фотографії і бланка документа. Виявляється
при збільшенні у відбитому світлі;
— великий розрив між лініями печатки на
фотографії і сторінці документа, або навпаки
прикриття фотографією деякої частини відтиску печатки сторінки документа. Виявляється
при збільшенні у відбитому світлі;
— неправильна форма печатки, неоднакові
розміри друкованих на ній знаків, зрушення, нахил і нерівномірність ширини штрихів печатки
у відтиску на фотографії. Разом з тим зауважимо, що навіть у справжніх відтисках печаток та
їх частинах на фотографії, інколи буває істотна
деформація від того, що фотографія і сторінка
документа розташовані у різній площині, тому
тиснення печатки на сторінці дещо менше ніж
на фотографії. Виявляється при збільшенні у
відбитому світлі;
— ушкодження поверхні бланка документа
на ділянках зрізу фотографії. Виявляється при
збільшенні у відбитому світлі;
— повна чи часткова відсутність на бланку
документа друкарського тексту «Місце для фотографії», рамки рукописного тексту на контурі
фотографії і збільшення (або зменшення) тов-
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щини паперу під фотографією. Виявляється в
проникаючих променях світла (на просвіт).
Заміна фотографії, прикріпленої за допомогою металевих скріпок (пістонів), виявляється за ознакою, ушкодження скріпок (пістонів) і паперу в місцях скріплення фотографії
(проколи, деформації, розриви), які виникають
при її заміні під впливом відповідного інструмента. Виявляється візуально у відбитому
світлі.
Крім того, при тривалому використанні документа скріпки (пістони) можуть зазнавати
корозії, сліди якої можуть переноситися і на сусідні аркуші документа, як правило, з обох боків, і які можна спостерігати візуально або у
видимій люмінесценції. Якщо ж при цьому
є скріпки (пістони), які не зазнали корозії,
це також може свідчити про їх заміну.
Заміна фотографії в документі, інформаційна сторінка якого покрита захисною (ламінуючою) плівкою, виявляється за такими
ознаками:
— основні ознаки заміни фотографії, яка скріплена з документом за допомогою клею (див.
вище);
— при частковій заміні плівки — наявні розтини за периметром фотографії, виконані для її
заміни. Виявляється візуально при збільшенні у
відбитому світлі;
— при повній заміні плівки — є зморшки паперу на зворотній стороні аркуша документа;
ушкодження фонової сітки; рештки видаленої
плівки; відмінність плівки від заводської за товщиною, характером малюнка тощо;
— відсутність чи грубість виконання на плівці
перфорації номера документа; сліди розшивки
документа. Виявляється при збільшенні у відбитому світлі, ультрафіолетових променях;
— при наявності подвійної плівки (коли фотографія вирізається разом з часткою плівки, наклеюється нова фотографія і вся сторінка покривається ще однією плівкою для приховування
підробки) — потовщення захисної плівки у порівнянні з оригіналом; наявність лінії відрізу
другої плівки в ділянці прошивки документа;
наявність розтинів першої плівки за периметром
фотографії; неспівпадіння лінії відрізу першої і
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другої плівок по периметру сторінки. Виявляється
візуально, при збільшенні у відбитому світлі.
Заміна інформаційної сторінки з комп’ютерним фотозображенням виявляється за такими ознаками:
— невідповідність кольорової гами ліній фонової сітки підробленої сторінки фоновій сітці
решти сторінок документа;
— неякісне виконання написів, малюнків, мікротексту (недодрукування елементів окремих
літер, цифр, нерівномірна товщина штрихів, нечіткі контури);
— в ультрафіолетових променях часто відсутнє світіння ліній фонової сітки, різноманітних
захисних малюнків, написів, а світиться сам папір (переважно блакитним кольором); або за
наявності захисних малюнків, їх виконано неякісно, зі спрощеннями;
— неякісне виконання підроблених голограм
та кінограм, або використання справжніх, вирізаних з дійсних документів;
— потовщення переднього форзаца або інформаційного аркуша (коли підроблена сторінка наклеюється поверх оригінальної);
— наявність лінії відрізу паперу в районі прошивки документа (при заміні сторінки на передньому форзаці), або слідів розшивки документа (при заміні переднього і заднього форзаців,
які мають складати єдине ціле, або окремого інформаційного аркуша);
— порушення люмінесценції, флюоресценції
захисної (ламінуючої) плівки або використання
неоригінальної плівки.

Підробка печаток і штампів
Перш за все зауважимо, що для скріплення
справжності підписів посадових осіб, фотографій та різноманітних службових записів у документі використовуються печатки, а для занесення в документ тих чи інших службових позначок
(реєстрація, шлюб, візи тощо) — застосовуються
штампи. Печатки та штампи бувають з гуми (каучуку) для фарбованих відтисків або металу для
нанесення конгревних печаток (рельєфних чи
фарбованих відтисків).
Відтиски справжніх гумових штампів і печаток відрізняються стандартним шрифтом,
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рівномірним розміщенням рядків і літер, однаковими інтервалами між словами, симетричним розміщенням тексту і всіх елементів рисунка, рівною лінією рядка, деформацією фрагментів письмових знаків або рисунка через
еластичність гуми печатки чи штампа.
Для справжніх конгревних відтисків характерні рівномірна глибина і форма рельєфу, гладка
поверхня ліній рисунка. Разом з тим зауважимо,
що справжні відтиски, зроблені за допомогою
сильно зношених печаток чи печатками зі зрушеннями, відрізнити від підроблених досить важко, якщо звертати увагу тільки на недостатню
якість їхнього рисунка. Найбільш поширеними
способами підробки штампів або печаток є:
• рисування штампів або печаток в документі — у цьому випадку можна помітити різницю у розмірі або обрисі, а також нахилі однойменних літер, їхнього зміщення відносно лінії рядка;
нестандартну форму шрифту, відхилення у формі й змісті рисунка, неоднакову ширину штрихів
і відстань між ними; проколи від циркуля, сліди
тиснення від олівця або пера, відсутність деформації частин відтиску внаслідок еластичності
гуми;
• копіювання зі справжнього відтиску, яке
може здійснюватися шляхом:
— безпосереднього копіювання, коли справжній відтиск (оброблений певною речовиною
або зволожений) накладається на документ, що
підробляється. При цьому текст на відтиску,
який переноситься, буде у дзеркальному зображенні, що можна буде помітити за допомогою
літер, які будуть повернуті у зворотній бік або,
якщо текст не читабельний, про дзеркальність
можна дізнатися за контурами (силуетами) літер і розташуванням великих літер у правому
кінці слова;
— двостадійного копіювання, коли спочатку
роблять дзеркальну копію справжнього відтиску
на папері або іншому відповідному матеріалі, а
потім переносять дзеркальне зображення на документ. У цьому випадку відтиск печатки буде
мати слабке забарвлення штрихів, а також на
ньому можуть бути сліди від матеріалу, що використовувався при копіюванні (виявляється в
ультрафіолетових променях);
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— використання штампів або печаток, кустарно вирізаних на гумі чи іншому матеріалі. У
цьому випадку можуть бути неоднакові літери
за розміром і конфігурацією, спрощені форми
зображення (гербу або емблеми) або помилкова
конфігурація елементів зображення, неоднакова товщина штрихів в однорідних літерах і в лініях рисунку, несиметричне розташування тексту та рисунка;
— застосування друкарського способу. У цьому випадку може бути відсутня деформація
письмових знаків через еластичність гуми, нерівномірні відстані між літерами та словами, неправильне положення літер, нерівності рядків,
наявність граматичних помилок, дзеркальне
зображення емблеми або герба, коли він відтискується за допомогою значка або монети.
При заміні фотографії в документі, яка скріплена в документі за допомогою конгревної печатки, підробляється звичайно не весь конгревний відтиск, а лише його фрагмент, розміщений
на фотографії. Часто це робиться від руки за
допомогою предмету подібного до пишучого
вузла кулькової ручки (без стержня), і тоді таку
підробку можна виявити за такими ознаками:
— нерівномірна глибина і ширина рельєфних
(тиснених) штрихів;
— нерівномірна форма поперечного перетину штрихів;
— недостатньо випуклий рельєф штрихів зі
зворотного боку аркуша;
— нечіткість межі штрихів та всього зображення.
Також, якщо є зразки справжніх штампів та
печаток (їхнього відтиску), то може здійснюватися порівняльний аналіз документа, що аналізується, із справжнім. Зокрема, при порівняльному аналізі справжнього і «незрозумілого»
документа порівнюються:
— розміри печатки (штампа) і її окремих елементів;
— розміщення тексту та рисунка;
— зміст тексту та рисунка печатки (штампа):
— розміри літер та рисунка, ширина штрихів,
літер:
— зміщення елементів рисунка щодо лінії
рядка й одного відносно іншого;
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— дефекти в штрихах тексту та контурних ліній рисунка.

Підробка підписів
Підписи можуть підроблятися різними способами, насамперед шляхом імітації справжнього
підпису особи, або шляхом копіювання із застосуванням технічних засобів. Виявити імітацію
підпису, якщо вона уміло зроблена, досить важко
і, як правило, для цього потрібна спеціальна експертиза, яку кадровики не роблять. Також важко
виявити і підробку із застосуванням технічних
засобів, але інколи можливо. Це пов’язано з тим,
що при підробці підпису із застосуванням технічних засобів, вона часто виконується з попередньою підготовкою у такий спосіб:
1) Спочатку копіюється справжній підпис на
документ через копіювальний папір або він малюється олівцем на просвіт чи передавлюється.
2) Отримане попереднє зображення (контур)
підпису обводиться чорнилом або пастою кулькової ручки.
Така підробка може виявлятися завдяки
наявності розташованих поруч зі штрихами обведеного підпису також і частково неперекритих штрихів. Також при цьому можуть бути
ознаки сповільненості рухів у штрихах обведеного підпису (злами, підмалювання, зупинки,
тупі закінчення штрихів).
Крім того, такі підписи можна виявити за
наявності спеціального обладнання з інфрачервоними променями і електронно-оптичним перетворювачем, яке дозволяє «знімати» обведені
штрихи, які нанесені аніліновим чорнилом або
пастою кулькової ручки, і під ними можна побачити штрихи підготовки, які виконані олівцем
або через копіювальний папір.
Підготовка шляхом тиску також виявляється
при наявності у документі подвійних, частково
незбіжних штрихів тиску і штрихів, якими був
обведений «витиснений» підпис.

Повна підробка документів
Основними способами повної підробки документа (його бланка) є типографський спосіб та
копіювання, за допомогою копіювальної машини (ксерокопіювання). Розрізняють також і такі
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різновиди (способи) повної підробки документа, як електрографія, термокопіювання, виготовлення документів з форм плаского офсетного
друку; за допомогою фотохімічних засобів; виготовлення документів, надрукованих з кліше,
фотографічний спосіб.
Для того, щоб виявити відповідну підробку
слід перш за все уяснити, що навіть відносно
простий з точки зору застосованого матеріалу
(наприклад, паперу) та поліграфічного виконання (наприклад, чорно-білий) документ має багато особливостей, які неможливо абсолютно точно відтворити, тобто навіть при найвищій якості
підробки детальний аналіз дозволяє виявити у
документі такі відхилення від оригіналу, яких
буде достатньо для встановлення підробки.
У ході зазначеного аналізу насамперед слід
приділити увагу таким основним можливим
ознакам повної підробки документа, які є загальними для обох її основних способів (типографського і ксерокопіювання):
— невідповідність розмірів бланка документа
(наприклад, паспорта) розмірам оригінального
(перевіреного) документа або дійсного його
зразка;
— використання різних матеріалів для виготовлення обкладинки документа, які не відповідають опису документа, а також використання
паперу низької якості (або без певних елементів, наприклад, водяних знаків) для внутрішніх
сторінок документа;
— нечіткість (недостатня чіткість) дрібних
деталей тексту або малюнків;
— зміна загальних розмірів відтиску печатної
форми внаслідок недотримання масштабів під
час виготовлення;
— відсутність люмінесценції при дослідженні документа під ультрафіолетовим опромінюванням (якщо у кадровика є відповідне устаткування).
Разом з тим для кожного із зазначених способів підробки бланка документа є свої специфічні
ознаки підробки, зокрема, для типографського способу:
— різниця у видах печаток;
— неспівпадіння в графіці окремих елементів
оформлення документа, передачі градацій тону
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чорно-білого тонового зображення та в кольоропередачі;
— помилки в тексті;
— різниця шрифту, фарби;
— дефекти печатних елементів;
— зміна абсолютної та відносної ширини
штрихів порівняно зі штрихами оригінального
зразка;
— викривлення рисунка друкованих елементів букв в процесі травлення металевої форми.
У випадку ксерокопіювання такими ознаками будуть:
— при розглядувані документа у збільшеному
виді помітна зернистість зображення;
— відсутність ознак, які є властивими для різних видів печаток;
— недотримання місця розташування надпису малюнків при усадці отриманих копій до
книжного блоку;
— різниця в насиченості забарвлення фонових сіток, написів суміжних сторінок.
Зауважимо, що у деяких випадках у кадровика
може і не бути зразків справжніх документів, з
якими можна було б порівняти документ, що досліджується, проте і у цьому випадку можна виявити підробки, якщо добре знати характерні
особливості захисних властивостей дійсних документів і можливі відхилення від них, що тією чи
іншою мірою виникають при підробці. Зазначену
інформацію щодо вимог до бланків певних документів часто можна отримати із відповідних
нормативно-правових актів або відповідних методичних матеріалів, які, коли виникає така необхідність, кадровику слід знайти та уважно з ними
ознайомитися.
Наприклад, чинним законодавством передбачено посвідчення синього кольору, серії А для
такої пільгової категорії працівників, як «чорнобильці» 1 або 2 категорії, і посвідчення зеленого
кольору, серії Б — для «чорнобильців» категорії 3.
Відповідно, якщо кадровику працівник подасть
посвідчення «чорнобильця» зеленого кольору,
серії Б з категорією 1, то у кадровика буде достатньо підстав запідозрити у цьому випадку
підробку документа.
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Також для виявлення можливих підробок
варто знати і основи технології друкування різних бланків.
Так, справжній документ переважно друкується безпосередньо з набору (шаблону) або
іншої друкованої форми. Підроблений документ (бланк) часто друкується з цинкового кліше, зробленого фотохімічним способом.
При цьому способі спочатку здійснюється
кольорово-розділове фотографування захисної
сітки або інших захисних елементів, що забезпечує достатньо точне відтворення оригіналу.
Але на наступних етапах підробки, таких як ретуш (підмалюнок) фотографічного зображення,
перекопіювання зазначеного зображення на
металеву (цинкову) пластину, травлення цинкової друкованої форми, коригування зазначеної форми і остаточне друкування документа,
як правило, виникають не дуже помітні на перший погляд відмінності від оригінальної друкованої форми, які і є характерними ознаками підробки:
— зміна загальних розмірів відтиску друкованої форми через недотримання масштабів при
фотографуванні і вставки фотографічних матеріалів у процесі їхньої обробки;
— зміна відносної і абсолютної товщини штрихів малюнка документа у порівнянні з оригіналом;
— нечіткість дрібних деталей через скривлення при фотографуванні, копіюванні та малюванні з оригіналу;
— викривлення зображення друкованих елементів літер у процесі травлення металевої (цинкової) пластин у кислоті тощо.
Якщо під час ретельного аналізу певного підозрілого документу будуть виявлені зазначені ознаки, то у кадровика будуть серйозні підстави для
того, щоб сумніватися в його дійсності.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант
із соціально-трудових
відносин
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Освіта працівника:
рівні та документи
При доборі персоналу та під час укладання трудового договору кадровикам часто
доводиться вирішувати різні питання щодо наявної освіти у кандидатів на вакантні
посади підприємства. Зокрема, у ч. 2 ст. 24 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП) зазначено, що при укладенні трудового договору громадянин
зобов’язаний подати, серед іншого, документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію) у випадках, передбачених законодавством. У той же час іноді не зовсім зрозуміло, про які саме документи йдеться у відповідних випадках і якою взагалі може
бути ця «освіта»? Тому, щоб не помилитися під час вирішення відповідних «освітянських» питань у кадровій роботі, наразі розберемося в них більш детально.

Освітні рівні та кваліфікації
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-XII на цей час в
Україні передбачені такі освітні рівні:
— дошкільна освіта;
— початкова загальна освіта;
— базова загальна середня освіта;
— повна загальна середня освіта;
— професійно-технічна освіта;
— вища освіта.
Згідно зі ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII (далі — Закон
№ 1556) передбачені такі рівні вищої освіти:
— початковий рівень (короткий цикл) вищої
освіти;
— перший (бакалаврський) рівень;
— другий (магістерський) рівень;
— третій (освітньо-науковий) рівень;
— науковий рівень.
Зверніть увагу, що зазначені рівні освіти замінили у 2014 році ті, які були у попередньому
Законі України «Про вищу освіту» від 17 січня
2002 р. № 2984-III (далі — Закон № 2984), який
втратив чинність 6 вересня 2014 р., а саме:
— неповна вища освіта;
— базова вища освіта;
— повна вища освіта.
Інформація про рівні освіти працівника може
бути передбачена у доречних кадрових доку-
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ментах, наприклад, у графі 4 Особової картки
працівника за типовою формою № П-2, затвердженою спільним наказом Державного
комітету статистики України та Міністерства
оборони України від 25 грудня 2009 р. № 495/ 656,
або (для державних службовців) у графі 5 Особової картки за формою П-2ДС, затвердженою
наказом Міністерства статистики України від
26 грудня 1995 р. № 343.
Крім рівнів освіти, в Україні на сьогодні також
передбачаються такі освітньо-кваліфікаційні
рівні та ступені:
— кваліфікований робітник;
— молодший спеціаліст;
— молодший бакалавр;
— бакалавр;
— магістр;
— доктор філософії;
— доктор наук.
Зауважимо, що Законом № 2984 був передбачений і окремий освітньо-кваліфікаційний
рівень «спеціаліст», але на цей час підготовка
фахівців за цим рівнем поступово припиняється,
а раніше отримана вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна
вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.
Відповідні освітньо-кваліфікаційні рівні, як
правило, вказуються у розділі «Кваліфікаційні
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вимоги» кваліфікаційних характеристик професій працівників, що містяться у відповідних
галузевих випусках Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників (далі —
ДКХП). Крім того, зазначена інформація щодо
потрібної освіти працівника міститься і у розділі «Кваліфікаційні вимоги» посадових (робочих) інструкцій працівників, які розробляються на основі кваліфікаційних характе ристик.
До того ж, кваліфікаційними вимогами для
окремих посад (керівників, наукових співробітників, викладачів тощо) наукових, науководослідних та освітніх установ може бути передбачена наявність наукового ступеня (доктор філософії (раніше — кандидат наук), доктор
наук) або вченого звання (старший дослідник
(раніше — старший науковий співробітник), доцент, професор).

Види документів про освіту
Необхідну інформацію про освіту працівника або кандидата на вакантну посаду кадровик
може отримати з їхніх документів про освіту.
Наприклад, отримання базової загальної середньої освіти підтверджує відповідне свідоцтво, а отримання повної загальної середньої
освіти — атестат. Тим же особам, яким присвоюються освітньо-кваліфікаційні рівні «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст»,
«бакалавр», або «магістр», видаються від повідні дипломи.
Необхідну інформацію щодо видів документів
про середню і професійно-технічну освіту, а також їхню форму (вигляд) кадровик може отримати з постанови Кабінету Міністрів України
(далі — КМУ) «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного
зразка і додатки до них» від 22 липня 2015 р. № 645
(далі — Постанова № 645), якою були затверджені перелік і зразки відповідних документів:
— Свідоцтво про базову загальну середню
освіту;
— Свідоцтво про базову загальну середню
освіту з відзнакою;
— Додаток до свідоцтва про базову загальну
середню освіту;
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— Свідоцтво про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (для дітей, які мають
вади у розумовому розвитку);
— Атестат про повну загальну середню освіту;
— Атестат з відзнакою про повну загальну
середню освіту (для випускників, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»);
— Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених
золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»);
— Додаток до атестата про повну загальну середню освіту;
— Похвальний лист;
— Похвальна грамота;
— Диплом кваліфікованого робітника (Додаток 1);
— Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою;
— Додаток до диплома кваліфікованого робітника;
— Свідоцтво про присвоєння (підвищення)
робітничої кваліфікації;
— Додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
— Диплом кваліфікованого робітника (для
випускників, які направляються для роботи на
морському (річковому) транспорті);
— Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою (для випускників, які направляються
для роботи на морському (річковому) транспорті);
— Свідоцтво про присвоєння (підвищення)
робітничої кваліфікації (для випускників, які
направляються для роботи на морському (річковому) транспорті);
— Додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (для водіїв
транспортних засобів);
— Диплом молодшого спеціаліста;
— Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою;
— Диплом молодшого спеціаліста (для іноземців та осіб без громадянства, які закінчили
навчальний заклад України);
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— Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою
(для іноземців та осіб без громадянства, які закінчили навчальний заклад України);
— Додаток до диплома молодшого спеціаліста.
Крім того, у п. 2 Постанови № 645 зазначається,
що інформація, яка відтворюється в документах про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка, формується
загальноосвітніми і професійно-технічними навчальними закладами з використанням Єдиної
державної електронної бази з питань освіти
(далі — ЄДЕБО). Також документи про загальну
середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них, видані до набрання
чинності цією постановою, є дійсними та не підлягають обміну.
Зразки дипломів молодшого спеціаліста та
молодшого спеціаліста з відзнакою (у тому числі
для іноземців та осіб без громадянства, які закінчили навчальний заклад України) і додатків
до них діють до закінчення строку навчання за
освітньо-професійними програмами підготовки
молодшого спеціаліста з урахуванням строків,
установлених пп. 3 п. 2 розділу XV «Прикінцеві
та перехідні положення» Закону № 1556 (останній прийом на здобуття вищої освіти за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
проводиться у 2016 році).
Інформацію щодо документів про вищу освіту можна отримати з постанови КМУ «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» від 31 березня 2015 р. № 193
та наказу Міністерства освіти і науки України
(далі — Міносвіти) «Про затвердження форм
документів про вищу освіту (наукові ступені)
державного зразка та додатків до них, зразка
академічної довідки» від 12 травня 2015 р.
№ 525. Зокрема, зазначеним наказом були затверджені форми:
1) Диплома молодшого бакалавра;
2) Диплома молодшого бакалавра з відзнакою;
3) Додатка до дипломів молодшого бакалавра, молодшого бакалавра з відзнакою;
4) Диплома бакалавра;
5) Диплома бакалавра з відзнакою;
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6) Диплома магістра (Додаток 2);
7) Диплома магістра з відзнакою;
8) Додатка до дипломів бакалавра, бакалавра
з відзнакою, магістра, магістра з відзнакою європейського зразка;
9) Диплома доктора філософії;
10) Додатка до диплома доктора філософії європейського зразка;
11) Диплома доктора наук;
12) Академічної довідки.
Інформацію щодо вчених звань можна отримати з постанови КМУ «Деякі питання реалізації
статті 54 Закону України «Про вищу освіту» від
19 серпня 2015 р. № 656, якою, зокрема, були
затверджені й зразки державних документів про
присвоєння вчених звань:
— Атестат доцента;
— Атестат професора;
— Атестат старшого дослідника.
Зауважимо, що останнім часом почастішали
випадки пред’явлення окремими кандидатами
на роботу підроблених або фальшивих документів про освіту, у зв’язку з чим кадровикам
слід придавати особливу увагу відповідності
пред’явлених документів про освіту встановленим чинним законодавством вимогам щодо їхньої форми та виду. Наприклад, відповідно до
зазначеного переліку не передбачені такі документи, як «Свідоцтво про вищу освіту» або «Диплом про закінчення аспірантури».
Також автентичність деяких документів про
освіту можна перевірити у встановленому порядку через Міносвіти, а також відповідні інші
міністерства та відомства, у тому числі за допомогою вже згадуваної електронної бази ЄДЕБО,
адміністратором якої є ДП «Інфоресурс» і доступ
до якої можна отримати через сайт за інтернетадресою http://www.inforesurs.gov.ua/.
У деяких випадках кандидати на вакантні посади або працівники можуть мати в наявності
також іноземні документи про освіту. Визнання
таких документів в Україні здійснюється відповідно до наказу Міносвіти «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про
освіту» від 5 травня 2015 р. № 504. Зокрема, у
доречних випадках, особам, які мають документи про освіту, отриману закордоном, можуть
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видаватися відповідні Свідоцтва про визнання
іноземного документа.

Навчальні заклади,
що видають документи про освіту
У зв’язку із зазначеним, слід також враховувати й те, що окремі навчальні заклади можуть
надавати освітні послуги і видавати доречні документи про освіту тільки у випадку проходження ними відповідного ліцензування інспектування, атестації та акредитації навчальних
закладів у порядку, встановленому КМУ. Після
здійснення зазначених процедур навчальні
заклади вносяться до державного реєстру навчальних закладів.
Основним видом середніх навчальних закладів, які видають відповідні документи про середню освіту, є середня загальноосвітня школа трьох ступенів: перший — початкова школа,
що забезпечує початкову загальну освіту, другий — основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, третій — старша школа,
що забезпечує повну загальну середню освіту.
Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати разом або самостійно.
Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей у загальноосвітній школі можуть
створюються профільні класи (з поглибленим
вивченням окремих предметів або початкової
допрофесійної підготовки), спеціалізовані
школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні
типи навчально-виховних комплексів, об’єднань. Для здобуття загальної середньої освіти
можуть також створюватися вечірні (змінні)
школи, а також класи, групи з очною, заочною
формами навчання при загальноосвітніх школах.
Наявність середньої освіти, документи про
яку видають зазначені навчальні заклади, передбачена кваліфікаційними характеристиками
багатьох професій з 4-го та 9-го розділу Національного класифікатора України ДК 003:2010
«Класифікатор професій» (далі — КП).
Документи про професійно-технічну освіту
(наприклад, Диплом кваліфікованого робітника) видають професійно-технічні навчальні
заклади, до яких належать:
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— училища: професійно-технічне відповідного профілю, професійне соціальної реабілітації,
вище професійне, професійно-художнє, художнє
професійно-технічне, вище художнє професійнотехнічне тощо;
— ліцеї: професійний, професійний відповідного профілю;
— центри: професійно-технічної освіти, професійної освіти, навчально-виробничий, підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, навчальний;
— навчально-курсовий комбінат;
— інші типи.
Наявність професійно-технічної освіти, документи про яку видають зазначені навчальні заклади, передбачена кваліфікаційними характеристиками широкого спектру професій, які
належать до 4, 5, 6, 7 та 8 розділів КП, а в окремих випадках (у разі присвоювання кваліфікації
«молодший спеціаліст») — до 3 розділу.
Документи про вищу освіту доречного освітньо-кваліфікаційного рівня видають вищі навчальні заклади:
— університет, академія, інститут — забезпечують підготовку бакалаврів, магістрів, докторів філософії, докторів наук;
— коледжі — забезпечують підготовку молодших бакалаврів і бакалаврів.
Наявність вищої освіти (відповідного рівня),
документи про яку видають зазначені навчальні
заклади, передбачена кваліфікаційними характеристиками професій, які здебільшого належать до 1, 2 та 3 розділів КП, і в окремих випадках — до 4-го.

Вирішення питань
про невідповідність освіти
Іноді у кадровиків можуть виникати певні
труднощі щодо визначення відповідності колишніх рівнів освіти (які вказувалися у документах про освіту старого зразка, які, в свою
чергу, іноді видавалися не існуючими на цей
час видами навчальних закладів) сучасним вимогам до окремих професій. Це пов’язано з тим,
що за часів СРСР система освіти певною мірою
відрізнялася від сьогоднішньої в Україні. Так,
уся освіта розподілялася на загальну та спе-
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ціальну. У свою чергу спеціальна освіта розподілялася на такі 3 рівні:
— вища освіта;
— середня спеціальна освіта;
— професійно-технічна освіта.
Особи, які закінчували середні спеціальні заклади (переважно технікуми або спеціальні
училища) отримували, як правило, «середню
спеціальну освіту». Відповідність колишніх рівнів освіти сучасним належним чином на сьогодні, на жаль, не внормована, але у більшості випадків вважається, що освітньо-кваліфікаційний
рівень осіб з колишньою «середньою спеціальною освітою» приблизно відповідає сучасним
початковому і першому рівням вищої освіти, колишня професійно-технічна освіта — сучасній
професійно-технічній, а колишня вища — сучасному другому рівню вищої освіти.
У конкретних випадках під час прийняття на
роботу або атестації працівників більш точні висновки має зробити відділ кадрів або атестаційна комісія підприємства після ретельного
вивчення всіх документів про освіту, а також
можливих інших доречних документів відповідної особи (про підвищення кваліфікації, післядипломну освіту, курси тощо).

Разом з тим, можлива невідповідність освітньо-кваліфікаційного рівня працівника кваліфікаційним вимогам кваліфікаційної характеристики не означає його автоматичного
позбавлення права на роботу на певній посаді.
Згідно з п. 11 Загальних положень випуску 1
ДКХП особи, які не мають відповідної освіти або
стажу роботи, встановлених кваліфікаційними
вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть
бути, як виняток, залишені на займаній посаді
або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.
У випадку виявлення атестаційною комісією
невідповідності освіти (кваліфікації) працівника займаній посаді або виконуваній роботі, які
перешкоджають продовженню певної роботи,
атестаційна комісія може рекомендувати припинення трудового договору з таким працівником з ініціативи роботодавця за п. 2 ч.1 ст. 40
КЗпП.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант з питань праці
Додаток 1

Форма диплома кваліфікованого робітника
ДИПЛОМ
___ № ____________________
Державний Герб України

_____________________________________________
(прізвище,

_____________________________________________
УКРАЇНА

ім’я та по батькові)

закінчи__ у 20__ році __________________________
(повне найменування

_____________________________________________
ДИПЛОМ
кваліфікованого робітника

професійно-технічного

_____________________________________________
навчального закладу)

і здобу__ професію____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Директор
МП
___ ____________________ 20__ р.
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Додаток 2
Форма диплома магістра
Зображення малого
Державного Герба України
УКРАЇНА
ДИПЛОМ МАГІСТРА

MASTER’S DIPLOMA

___ № 000000

___ № 000000

(серія та реєстраційний номер, що присвоюється)

(Series, registration number of the diploma)

___________________________________
(прізвище,

___________________________________
ім’я, по батькові)

закінчи__ у 20__ році ________________
___________________________________
(найменування вищого

___________________________________

___________________________________
(Family name)

___________________________________
(Given name(s))

in 20__ completed the full course of
___________________________________
(Name of institution)

___________________________________

навчального закладу/відокремленого підрозділу
вищого навчального закладу)

здобу__ ступінь магістра
за спеціальністю ____________________
___________________________________
___________________________________

obtained master’s degree
field of study ________________________
___________________________________
___________________________________

здобу__ кваліфікацію _______________
___________________________________
___________________________________
Посада Підпис Ініціали, прізвище
керівника або
іншої уповноваженої
особи вищого
навчального закладу
М.П.
«___» _______________ 20_ р.

obtained qualification of _______________
___________________________________
___________________________________
Position
Name, Surname
of the head
of the institution
of higher learning
Seal
«___» _______________ 20__ р.

(дата видачі)

Примітки:
Назва професійної кваліфікації зазначається у разі потреби.
У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any differences in translation the text in Ukrainian shall prevail.
У разі потреби розміщується інформація про легалізацію документа про освіту та/або
проставлення апостиля на документі про освіту.
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Стан здоров’я при прийнятті
на роботу: які документи потрібні
У ч. 2 ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) передбачено, що при
укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати, серед іншого,
у випадках, передбачених законодавством, також документ про стан здоров’я. У той
же час не зовсім зрозуміло, про які саме документи йдеться у відповідних випадках,
за якою формою вони мають бути складені та як взагалі вони виглядають, а також
для яких конкретних категорій працівників законодавством встановлені особливі
умови прийняття на роботу з врахуванням їх стану здоров’я і якими саме нормативноправовими актами. Тож, ознайомимося із зазначеними питаннями більш детально,
щоб не помилитися під час прийняття відповідних кадрових рішень.

Прийняття на роботу інвалідів
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
від 21 березня 1991 р. № 875-XII (далі — Закон
№ 875), інвалідом є особа зі стійким розладом
функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава
зобов’язана створити умови для реалізації нею
прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.
Наявність у певної особи інвалідності (міри
втрати здоров’я) згідно зі ст. 3 Закону № 875 визначається шляхом експертного обстеження в
органах медико-соціальної експертизи (далі —
МСЕК) Міністерства охорони здоров’я України
(далі — МОЗ), яке проводиться відповідно до
Положення про медико-соціальну експертизу
та Положення про порядок, умови та критерії
встановлення інвалідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України (далі —
КМУ) від 3 грудня 2009 р. № 1317. Зокрема,
згідно з п. 24 згаданого Положення про медикосоціальну експертизу, особі, яку визнано інвалідом або стосовно якої встановлено факт
втрати професійної працездатності, комісія
видає:
— довідку до акта огляду медико-соціальною
експертною комісією (Додаток 1);
— індивідуальну програму реабілітації.
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Форми (бланки) зазначених документів затверджені наказоми МОЗ «Про затвердження
форм первинної облікової документації, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях» від 30 липня 2012 р. № 577 та «Про
затвердження форм індивідуальної програми
реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання» від 8 жовтня 2007 р. № 623.
На підставі зазначених документів роботодавець приймає рішення щодо можливості прийняття на роботу інваліда, зокрема, щодо можливості його роботи на конкретних посадах (за
конкретними професіями) або у конкретних
умовах праці. Крім того, зазначені документи є
також підставою і для надання відповідних пільг
інваліду в процесі працевлаштування і в подальшому процесі його роботи на підприємстві.
Зауважимо, що інвалід повинен періодично
(кожні 1 – 3 роки) підтверджувати присвоєну
йому групу інвалідності (крім осіб, яким група інвалідності присвоєна без зазначення терміну переогляду), тому під час прийняття на
роботу інваліда слід звернути увагу на дату
зазначеної довідки (строк її дії), щоб впевнитися у її дійсності.

Робота з особливими
умовами праці
Згідно зі ст. 169 КЗпП і ст. 17 Закону України
«Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.
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№ 2694-XII роботодавець зобов’язаний забезпечити фінансування за свої кошти та організувати проведення попереднього (під час
прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів
працівників, зайнятих на:
— важких роботах;
— роботах із шкідливими чи небезпечними
умовами праці;
— роботах, де є потреба у професійному доборі.
У свою чергу, згідно з п. 2.4. Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій, затвердженого наказом МОЗ від
21 травня 2007 р. № 246 (далі — Порядок
№ 246), такий медичний огляд здійснюється не

тільки за кошти роботодавця, а й за його направленням встановленої форми.
Конкретний перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язковий
попередній (періодичні) медичний огляд працівників міститься у додатку 4 до п. 2.6. Порядку
№ 246, і включає, наприклад, відповідні хімічні
речовини та їхні сполуки і елементи, складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення, промислові аерозолі, біологічні фактори, фізичні фактори тощо.
Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний
огляд працівників, міститься у додатку 5 до
п. 2.6. Порядку № 246 (див. Таблицю 1).
Таблиця 1

№ з/п

Характер здійснюваної роботи

1

2
Робота на висоті*, верхолазні роботи** і роботи, пов’язані з підійманням на висоту, а також з обслуговування підіймальних
механізмів
Робота машиніста крана
Робота ліфтера (до прийняття на роботу ліфтером звичайних ліфтів протипоказань немає)
Електротехнічний персонал, що виконує роботи з оперативного обслуговування і ремонту діючих електроустановок
напругою 127В і вище змінного струму і 110В постійного струму, а також монтажні та налагоджувальні роботи,
дослідження та вимірювання у цих електроустановках
Роботи у лісовій охороні, по валу, сплаву, транспортуванню та первинній обробці лісу
Роботи у нафтовій та газовій промисловості та при морському бурінні
Усі види підземних робіт
Робота на гідрометеорологічних станціях, спорудженнях зв’язку
Геологорозвідувальні, топографічні, будівельні та інші роботи (у тому числі вахтово-експедиційним методом, при
роботах, що пов’язані з бурінням)
Роботи, що виконуються згідно з організованим набором в районах Крайньої Півночі та прирівнених до них місцевостях
Роботи, що пов’язані з обслуговуванням ємностей під тиском
Машиністи (кочегари), оператори котельних, працівники служби газнагляду
Роботи, що пов’язані з застосуванням вибухових речовин, роботи у вибухово- і пожежонебезпечних виробництвах
Роботи у військовій охороні, службах спецзв’язку, апараті інкасації, банківських структурах, інших закладах та
службах, яким дозволено носити вогнепальну зброю та її застосовувати
Газорятувальна служба, добровільні газорятувальні дружини, військові частини і загони з попередження виникнення і ліквідації
відкритих газових і нафтових фонтанів, військові гірничі, гірничорятувальні служби міністерств та закладів, пожежна охорона
Аварійно-рятувальні служби (роботи) з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру
Роботи на механічному обладнанні (токарних, фрезерних та ін. станках, штампувальних пресах тощо)

1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

____________
* Роботами на висоті слід уважати всі роботи, які виконуються на висоті 1,5 м від поверхні ґрунту, покриття або робочого настилу, над
якими здійснюються роботи з монтажних пристосувань чи безпосередньо з елементів конструкції, обладнання, машин, механізмів при їх
установці, експлуатації, монтажу.
** Верхолазними визнавати усі роботи, коли основним засобом забезпечення робітників від падіння з висоти в усі моменти роботи і
пересування є запобіжний пояс.
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Перелік робіт, де є потреба у професійному
доборі, затверджено спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Державно№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

го комітету України по нагляду за охороною
праці від 23 вересня 1994 р. № 263/121 (див.
Таблицю 2).
Таблиця 2
Види робіт

Усі види підземних робіт
Робота в кесонах, барокамерах, замкнутих просторах
Водолазні роботи
Роботи на висоті, верхолазні роботи, роботи пов’язані з підйомом на висоту
Роботи по обслуговуванню діючих електроустановок напругою до і вище 1000В та виконання в них оперативних
переключень, налагоджувальних, монтажних робіт та високовольтних випробувань, роботи під напругою в
електроустановках до і вище 1000В,роботи пов’язані з діючим енергетичним обладнанням
Роботи, пов’язані із застосуванням вибухових матеріалів, роботи у вибухо- та вогненебезпечних виробництвах
Роботи, виконання яких передбачає зберігання, носіння і застосування вогнепальної зброї
Аварійно-рятувальні роботи та роботи по гасінню пожеж
Роботи, пов’язані з управлінням наземним, підземним, повітряним та водним транспортом
Роботи, пов’язані з нервово-емоційним напруженням (тонко зорові та тонко слухові роботи, авіадиспетчери,
диспетчери по управлінню рухом залізничного, підземного і морського транспорту, оператори трубопровідного
транспорту, оператори енергетичних систем)
Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних нафто насосних та газорегуляторних та дії в
екстремальних умовах станцій, систем магістральних нафто- і газопроводів
Роботи, пов’язані з бурінням, видобутком та переробкою нафти, газу, конденсату та підготовкою їх до
транспортування та зберігання та дії в екстремальних умовах
Роботи, які безпосередньо пов’язані з виробництвом чорних та кольорових металів

Після проходження попереднього медичного огляду відповідна комісія закладу охорони
здоров’я видає працівнику медичну довідку про
проходження попереднього медичного огляду
працівника за спеціальною формою (Додаток 2).
Ця довідка і буде документом про стан здоров’я,
який роботодавець має право вимагати під час
укладення трудового договору після проходження громадянином попереднього медичного
огляду згідно зі ст. 24 КЗпП.
Конкретні категорії осіб, під час прийняття
на роботу яких потрібен відповідний висновок
медичної комісії згідно з п. 2.2. Порядку № 246,
визначаються закладом державної санітарноепідеміологічної служби щорічно за заявкою
роботодавця у Акті визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

Робота неповнолітніх
Відповідно до ст. 191 КЗпП неповнолітні (молодше 18 років) приймаються на роботу тільки
після проходження попереднього медичного
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огляду. І в подальшому, до досягнення 21 року,
вони щороку також підлягають обов’язковому
медичному оглядові. Крім того, згідно зі ст. 192
КЗпП забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних
робіт і робіт у вихідні дні.
Порядок проходження попереднього медичного огляду неповнолітніх такий самий, як і при
прийнятті на роботи із небезпечними умовами
праці, і їм видається аналогічна медична довідка. Зазначену довідку не слід плутати з «Медичною довідкою (лікарським консультаційним висновком)» (форма № 086/о), яка є обов’язковим
медичним документом для подання абітурієнтами, у тому числі й неповнолітніми, до приймальних комісій навчальних закладів всіх рівнів
акредитації і вона не видається для оформлення
неповнолітнього на роботу.

Прийняття на роботу
держслужбовців
Необхідність перевірки стану здоров’я осіб,
які приймаються на роботу на посади держав-
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них службовців або службовців органів місцевого самоврядування, передбачена пп. 4 п. 7
Порядку організації проведення спеціальної
перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента
України від 25 січня 2012 р. № 33, та абз. 2 п. 31
Порядку проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою КМУ від 15 лютого
2002 р. № 169.
Згідно із зазначеними нормативно-правовими актами МОЗ своїм наказом від 30 липня
2012 р. № 578 затвердив Порядок проведення
медичного огляду особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування, Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я особи, яка претендує на
зайняття посади, пов’язаної з виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування, а також форми відповідної медичної документації.
Відповідно до зазначених документів медичний огляд відповідної особи проводиться перед
прийняттям на роботу (службу) з метою встановлення її придатності за станом здоров’я до
роботи (служби). При цьому медичний огляд
особи — переможця конкурсу — проводиться
після отримання повідомлення про результати
конкурсного відбору на заміщення вакантної
посади державного службовця. Особа, що претендує на заміщення вакантної посади у складі
патронатної служби, проходить медичний огляд
після отримання результатів розгляду відповідної заяви про працевлаштування на зазначену
посаду.
Зазначені огляди проводяться у відповідних
закладах охорони здоров’я всіх форм власності,
що мають ліцензію на медичну практику, акредитовані в установленому законодавством
порядку та внесені у реєстр закладів охорони
здоров’я, які проводять медичні огляди осіб, що
претендують на зайняття посади, пов’язаної з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, який ведеться МОЗ.
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За результатами медичних оглядів зазначеними закладами у дводенний строк з дня звернення відповідної особи видається медична довідка
про стан здоров’я, у відповідній графі якої вказується відомості щодо придатності особи до
роботи: «Придатний» / «Непридатний» / «Придатний за умови».
Зауважимо, що для проходження зазначеного
медичного огляду відповідна особа має надати
до певного закладу охорони здоров’я (але не роботодавцю), серед іншого, і відповідні медичні
документи, а саме:
— медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів за формою № 122-2/о, заповненою згідно з додатком 3 до Інструкції про
проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої
наказом МОЗ від 17 січня 2002 р. № 12;
— сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду за формою № 140/о
згідно із зразком, затвердженим постановою КМУ
«Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» від 6 листопада 1997 р. № 1238 (далі — Постанова № 1238);
— копію довідки до акта огляду МСЕК у разі
наявності в особи групи інвалідності.
Крім того, за запитом відповідного органу
державної влади або місцевого самоврядування
(до якого також додається і копія зазначеної
медичної довідки про стан здоров’я особи, яка
претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування) до відповідного уповноваженого
органу охорони здоров’я може проводитися
і спеціальна перевірка відомостей про стан
здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування. Інформація про
результати спеціальної перевірки за підписом
керівника органу (підрозділу), що проводив спеціальну перевірку, а в разі його відсутності —
особою, яка виконує його обов’язки, або заступником керівника цього органу (підрозділу)
відповідно до розподілу функціональних обов’язків доводиться до органу, який надіслав запит, не пізніше семи днів з дати надходження
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запиту шляхом направлення відповідного листа
на адресу, що зазначена у запиті.

Первинний профілактичний
наркологічний огляд
Постановою № 1238 були затверджені Перелік професій та видів діяльності, для яких є

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд (див. Таблицю 3), Порядок проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду громадян, зразок сертифіката про проходження
профілактичного наркологічного огляду.
Таблиця 3

№ з/п
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Професії та види діяльності
Працівники підприємств, установ та організацій, які під час виконання своїх функціональних обов’язків повинні
використовувати такі види сировини, речовин і матеріалів:
1) насичені та ненасичені вуглеводні:
а) під час експлуатації, ремонту свердловин і устаткування для видобутку нафти, переробки високосірчистої та
сірчистої нафти <…>;
б) під час ремонту свердловин у процесі видобутку нафти; переробки малосірчистої нафти і природного газу;
2) галогенні похідні вуглеводнів жирного ряду <…> ;
3) бензол;
4) похідні бензолу <…>;
5) метанол.
Працівники підприємств, які під час виконання своїх функціональних обов’язків повинні використовувати спирт
етиловий, в тому числі у виробництві лікеро-горілчаних виробів, вин, косметичних і стоматологічних засобів тощо.
Працівники фармацевтичних підприємств, аптечних закладів незалежно від їхнього відомчого підпорядкування і
форм власності, які за своїми фукціональними обов’язками повинні використовувати речовини, що належать до
фармакологічних засобів, а також речовини, що використовуються для виготовлення морфіну та його похідних <…>.
Анестезіологи та інші медичні працівники закладів охорони здоров’я, які за специфікою роботи повинні
використовувати фторотан та ефір.
Працівники підприємств, які працюють в умовах підвищеного атмосферного тиску, в тому числі у кесонах,
барокамерах, виконують водолазні роботи.
Чергові працівники підприємств, які обслуговують, налагоджують, монтують і проводять роботи в електромережах
та електроустановках під напругою 127В і більше.
Працівники підприємств, які проводять роботи, пов’язані з використанням вибухових матеріалів, працюють на
вибухо- та пожежонебезпечних виробництвах.
Працівники підприємств, установ та організацій, які для виконання своїх професійних обов’язків мають отримати,
носити і використовувати вогнепальну зброю, в тому числі працівники воєнізованої охорони незалежно від
відомчого підпорядкування.
Громадяни, які в установленому порядку мають отримати чи перереєструвати дозвіл на право зберігання, носіння
та використання вогнепальної зброї, в тому числі мисливської та газової.
Працівники пожежної охорони, газорятувальної служби, служб запобігання виникненню відкритих газових і
нафтових фонтанів, та їх ліквідації.
Водії транспортних засобів, у тому числі автомобілів категорій А, В, С, Д, Е, трамваїв, тролейбусів, мотоколясок,
тракторів, мінітракторів і мотоблоків, які були зареєстровані в Державтоінспекції, та інших механічних
транспортних засобів.
Авіаційний персонал цивільної авіації, а також інші особи, які підлягають медичній сертифікації в лікарськольотних сертифікаційних комісіях закладів цивільної авіації, в тому числі <…>:
Працівники залізничного транспорту та метрополітену, робота яких пов’язана з рухом поїздів та роботою на
залізничних коліях, у тому числі працівники <…>:
Працівники плаваючого складу водного транспорту, в тому числі працівники <…>:
Працівники, які виконують роботи на висоті, в тому числі машиністи всіх видів кранів.
Машиністи (кочегари), оператори котелень, працівники служб газового нагляду.
Особи, які вступають на службу до Держспецзв’язку, в органи МВС і Державної податкової служби, митні
органи, Міноборони, СБУ, Державну прикордонну службу, Службу зовнішньої розвідки, Держспецтрансслужбу,
Збройні Сили України, інші утворені відповідно до законів України військові формування, в тому числі такі, що
призиваються на строкову військову службу.
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Згідно з п. 4 Постанови № 1238, керівники
підприємств повинні здійснювати допуск осіб,
зазначених у Переліку професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд,
до виконання функціональних обов’язків після
надання сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду. Первинний
профілактичний наркологічний огляд проводиться у разі прийняття на роботу або перед
початком іншої діяльності, а періодичний —
протягом трудової чи іншої діяльності.
Відповідно до Постанови № 1238 наказом
МОЗ від 28 листопада 1997 р. № 339 була затверджена Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обов’язкові обсяги,
а також Положення про сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (у такому сертифікаті зазначається наявність чи відсутність у особи наркологічних протипоказань до виконання функціональних
обов’язків).

Працівники,
які потребують
особистих медичних книжок
У ст. 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних захворювань» від 6 квітня
2000 р. № 1645-III встановлено обов’язковість
медоглядів працівників окремих професій,
виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення та може
привести до розповсюдження інфекційних
хвороб. Подібні вимоги містяться і у Законі
України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від
24 лютого 1994 р. № 4004-XII та деяких інших.
Відповідно до зазначених законодавчих актів
Постановою КМУ від 23 травня 2001 р. № 559
(далі — Постанова № 559) були затверджені:
— Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок;
— Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим
профілактичним медичним оглядам:
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Види професій, виробництв та організацій
Харчова та переробна промисловість (крім працівників
підприємств з виробництва дріжджів, олії, сушених овочів,
солі, молочної кислоти, фасування чаю, кави; млинів,
крупорушок, зерносховищ, елеваторів; крохмалепатокових,
соледобувних, спиртових, лікеро-горілчаних підприємств;
складів зерна, борошна, круп)
Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі
цехи, складські приміщення, холодильники, експедиції,
виробничі лабораторії
Технологи, начальники цехів
Працівники лабораторій та заквасного відділення
Працівники складів, холодильників
Персонал, який миє обладнання, готує мийні засоби та
дезінфекційні розчини
Медичний персонал
Прибиральники приміщень
Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті
ремонтними роботами у виробничих та складських
приміщеннях
Вантажники
Водії, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх
видах транспорту)
Працівники пунктів приймання сирого молока
Працівники кремово-кондитерських виробництв, цехів
Працівники цехів виробництва дитячого харчування
Працівники цехів виробництва морозива, десертів
Працівники цехів фасування продукції молокопереробної,
м’ясопереробної та рибопереробної промисловості, іншої
готової до споживання продукції
Працівники цехів виробництва кулінарної продукції
Працівники інших виробничих цехів виробництва харчових
продуктів
Підприємства продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків
Адміністрація (крім осіб, що не мають контакту з
продукцією, яка зберігається та реалізується)
Продавці
Працівники складів, холодильників, експедитори
Персонал, який миє обладнання, та прибиральники
приміщень
Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті
ремонтом торговельного та холодильного обладнання
Ринки
Адміністрація та персонал продовольчих ринків (крім осіб,
що не мають контакту з продукцією, яка зберігається та
реалізується)
Продавці молокопродуктів та готової до вживання
харчової продукції власного виробництва, товарів дитячого
асортименту
Продавці, що реалізують на ринках харчові продукти
промислового виробництва
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Працівники продовольчих складів, холодильників
Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті
ремонтом торговельного та холодильного обладнання
Підприємства громадського харчування
Адміністрація
Завідуючі виробництвом
Технологи
Кухарі та кухонні працівники
Кондитери
Офіціанти
Робітники, що здійснюють кейтеринг (крім іноземних
робітників, що здійснюють кейтеринг у процесі
обслуговування населення під час проведення фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за
наявності у них медичного документа, що підтверджує
можливість роботи у сфері громадського харчування) та
цехів бортового харчування на авіатранспорті
Працівники відділів бортового харчування авіакомпаній
Водії автоліфтів
Шипчандлери
Працівники вагонів-ресторанів, камбузів
Працівники складів, холодильників
Персонал, який миє обладнання, та прибиральники
приміщень
Слюсарі, електромонтери та працівники, зайняті
ремонтними роботами у виробничих та складських
приміщеннях
Працівники, що мають доступ до миття обладнання, посуду,
інвентарю (бригади з обслуговування підприємств для
проведення прибирання, миття та дезінфекційних робіт),
і працівники, що тимчасово залучаються до роботи на
харчових об’єктах
Навчальні заклади, крім вищих навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації
Керівники, їх заступники
Педагогічні працівники
Медичний персонал
Працівники харчоблоків
Спеціалісти, що беруть участь у навчально-виховному
процесі
Технічний персонал
Учні перед проходженням виробничої практики на
об’єктах, працівники яких підлягають обов’язковому
профілактичному медичному огляду
Вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації
Студенти перед початком проходження виробничої
практики на об’єктах, працівники яких підлягають
обов’язковому профілактичному медичному огляду
Притулки для неповнолітніх
Адміністрація
Викладачі, вчителі, вихователі
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Медичний персонал
Працівники харчоблоків
Інший педагогічний і технічний персонал
Оздоровчі заклади для дітей з цілорічним та сезонним
перебуванням
Адміністративно-господарський персонал
Педагогічний персонал
Медичний персонал
Працівники харчоблоків
Обслуговуючий персонал
Лікувально-профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати)
Адміністрація
Вихователі, помічники вихователів
Медичний персонал (лікарі, середній та молодший
медичний персонал)
Технічний персонал, у тому числі прибиральники
приміщень
Працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів
Працівники дитячих молочних кухонь
Пологові будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення),
відділення патології новонароджених, недоношених
Адміністрація
Медичні працівники (лікарі, середній та молодший
медичний персонал)
Працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів
Технічний персонал, у тому числі прибиральники
приміщень
Пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки
Приймальники
Пральники, прасувальники
Перукарні, косметичні та масажні кабінети, кабінети
татуажу, салони пірсингу та візажу
Працівники адміністрації, які безпосередньо займаються
обслуговуванням відвідувачів
Перукарі
Манікюрниці
Педикюрниці
Косметики
Масажисти
Візажисти
Працівники, що виконують татуаж і пірсинг
Технічний персонал, у тому числі прибиральники
приміщень
Лазні, сауни
Адміністрація
Робітники з обслуговування лазень, саун, душових, у тому
числі масажисти
Технічний персонал, у тому числі прибиральники
приміщень

31

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

Готелі
Адміністрація, що бере участь у процесі обслуговування
Чергові
Покоївки
Кастелянки
Технічний персонал, у тому числі прибиральники
приміщень
Гуртожитки
Адміністрація
Вихователі
Кастелянки
Технічний персонал, у тому числі прибиральники
приміщень
Спортивно-оздоровчі комплекси
Адміністрація
Тренери
Інструктори
Медичний персонал
Працівники басейнів та лікувальних ванн
Інженери
Техніки
Прибиральники
Обслуговуючий персонал
Заклади культури (театри, цирки, клуби, будинки культури)
Гримери
Костюмери
Працівники, що безпосередньо займаються
обслуговуванням відвідувачів
Розважальні заклади
Обслуговуючий персонал
Технічний персонал, у тому числі прибиральники
приміщень
Підприємства фармацевтичної промисловості
Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі
цехи, складські приміщення, виробничі лабораторії
Фасувальники
Гранулювальники
Оператори
Приймальники
Апаратники
Провізори
Інженери
Техніки
Таблетувальники
Технічний персонал, у тому числі прибиральники
приміщень
Аптеки та їх структурні підрозділи

Підприємства та об’єкти водопостачання і каналізації

Працівники, зайняті виробництвом, фасуванням та
реалізацією лікарських засобів

Репетитори, гувернантки, доглядальниці, прибиральниці,
кухарі, манікюрниці, педикюрниці, масажисти
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Працівники, безпосередньо причетні до водопостачання,
збору та очистки стічних вод, у тому числі на суднах, у
залізничних вагонах, на літаках
Метрополітен
Контролери
Прибиральники рухомого складу та приміщень
метрополітену
Транспортно-дорожній комплекс
а) автомобільні, залізничні, морські та річкові вокзали,
аеропорти, аеродроми, морські та річкові порти, кемпінги,
мотелі
Працівники місць відпочинку локомотивних бригад, водіїв
автобусів, членів екіпажів повітряних, морських та річкових
суден
Прибиральники приміщень вокзалів, портів та автостанцій
Працівники кімнат відпочинку пасажирів на вокзалах у
портах та на автостанціях
Працівники кімнат матері і дитини вокзалів, портів та
автостанцій
Мийники літальних апаратів
Працівники з приймання та видачі вантажу
б) рухомий склад авіаційного, автомобільного,
залізничного, морського і річкового транспорту
Начальники пасажирських поїздів, провідники, інші
працівники поїзних бригад
Бортпровідники всіх видів транспорту
Працівники пунктів, які безпосередньо пов’язані з
підготовкою пасажирських составів до рейсу
Працівники рефрижераторних поїздів та секцій
Касири, контролери всіх видів пасажирського транспорту
Працівники, зайняті транспортуванням харчової продукції
(на всіх видах транспорту — авіаційного, автомобільного,
залізничного, морського і річкового), у тому числі вантажники
Рибне господарство
Члени екіпажів суден
Рибалки на внутрішніх та закритих водоймах
Рибалки, які займаються прибережним ловом
Працівники рибоприймальних пунктів
Суб’єкти господарювання, що займаються розведенням,
вирощуванням і реалізацією тварин
Тваринники
Працівники тваринницьких ферм
Працівники цехів виготовлення кормів
Оператори машинного доїння
Оператори штучного запліднення тварин
Доярки (дояри)
Приватні послуги удома
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Обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди
працівників окремих професій, виробництв та
організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, та видача їм особистих медичних книжок мають проводитися за
рахунок роботодавців.
Згідно з Постановою № 559 наказом МОЗ від
23 липня 2002 р. № 280, серед іншого були затверджені:
— Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників
окремих професій, виробництв і організацій,

діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб;
— Форма первинної облікової документації
№ 1-ОМК «Особиста медична книжка» та Інструкція щодо її заповнення (Додаток 3).
Також роботодавець має забезпечувати ведення журналу реєстрації особистих медичних
книжок, де зазначаються номер, серія, дата
видачі книжки, прізвище, ім’я та по батькові її
власника.

Любов ГУЩІНА,
консультант з кадрового діловодства
Додаток 1

Форма № 157-1/о довідки до акта
огляду медико-соціальною експертною комісією

………………………………..……………...........…лінія відрізу………………..……………......................…..………
Висновки медико-соціальних експертних комісій про умови і характер праці інвалідів є обов’язковими для адміністрації
підприємств, установ і організацій.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
1. ____________________________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження МСЕК)

2. ____________________________________________________________________________________________________________
(профіль МСЕК)

ДОВІДКА
до акта огляду медико-соціальною експертною комісією
(видається інваліду)
3. Серія ___________________ № ______________
4. ____________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові інваліда)

5. Дата народження

6. Дата огляду

(число, місяць, рік)

(число, місяць, рік)

7. Огляд інваліда _______________________________________________________________________________________________
(первинний, повторний)

8. Група інвалідності ____________________________________________________________________________________________
(словами)

9. Причина інвалідності _________________________________________________________________________________________
10. Інвалідність встановлена на строк до _______________________________________________ 20 ___________________ року
11. Дата чергового переогляду
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(число, місяць, рік)
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Зворотний бік форми № 157-1/о

12. Діагноз МСЕК ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
13. Висновок про умови та характер праці ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
14. Рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності інваліда ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
15. Підстава: акт огляду МСЕК № ______________
16. Дата
(число, місяць, рік)

Голова МСЕК __________________ __________________________
МП

………………..………………………..............…лінія відрізу…………….............…………..……………….…
12. Висновок про умови та характер праці ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
13. Рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
14. Підстава: акт огляду МСЕК № ______________
15. Дата
(число, місяць, рік)

Голова МСЕК __________________ __________________________
(ПІДПИС)

(ПІДПИС)

МП
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Додаток 2
Форма медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника
МЕДИЧНА ДОВІДКА
про проходження попереднього (періодичного)
медичного огляду працівника № _____
Видана _____________________________________________ дійсна до ____________________________________________________
(дата, місяць, рік)

(дата, місяць, рік)

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________________ вік _______________________,
(повністю)

що влаштується (працює) за професією _____________________________________________________________________________
(найменування підприємства)

_________________________________________________________________________________________________________________
(професія за ДК 003:2010)

Пройшов попередній/періодичний медогляд відповідно до пунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого
середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередні (періодичні) медичні огляди працівників, та Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичні огляди працівників ________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(непотрібне викреслити)

у комісії закладів охорони здоров’я __________________________________________________________________________ району
(найменування закладів охорони здоров’я)

Висновок комісії про стан здоров’я _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Висновок комісії:
Придатний для роботи за професією ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(указати професію за ДК 003:2010)

Придатний тільки на період _________________________________ за умови ______________________________________________
(заповнюється при періодичних медичних оглядах)

Не придатний для роботи за професією _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(указати професію за ДК 003:2005 та причину)

Рекомендації комісії _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Голова комісії ______________________
(підпис)

______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.
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Додаток 3
Форма особистої медичної книжки
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади,
підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
№ 1-ОМК
З АТ В Е РД Ж Е Н О
Наказ МОЗ України

Код за ЄДРПОУ

ОСОБИСТА
МЕДИЧНА КНИЖКА
Прізвище ___________________________________________
Ім’я
Місце
для фотографії
3 4

___________________________________________

По батькові ___________________________________________

1.___________________________________________________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання)

_____________________________________________________________________________________________________________
2. Протипоказання відсутні для виконання обов’язків _____________________________________________________________
(назва професії)

_____________________________________________________________________________________________________________
(характер виконуваних робіт)

3. Дата наступного медичного огляду

«____» __________________ __________року.

4. Найменування закладу охорони здоров’я, який проводив медичний огляд ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
5. Дата проведення медичного огляду «____»__________________ року

М.П.
Керівник закладу охорони здоров’я

____________ __________________________________________________________
(підпис)
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Документи про пільги
та переваги у сфері праці
Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП) й іншими відповідними
нормативно-правовими актами для працівників певних категорій передбачені різні
пільги і переваги у сфері праці та соціального захисту, про які має знати кадровик
під час укладання трудового договору із зазначеними категоріями працівників. Наразі з’ясуємо, які ж це можуть бути пільги, якими конкретними нормативноправовими актами вони передбачені й на підставі яких документів працівника кадровик може про них дізнатися.

Документування пільг
працівника у відділі кадрів
Перш за все зауважимо, що у разі наявності
в особи, з якою укладається трудовий договір,
певних пільг у сфері праці, які підтверджені відповідними документами, інформація щодо них
має бути відображена і у відповідних документах відділу кадрів. Зокрема, зазначена інформація заноситься до особових карток працівників
у розділ «Додаткові відомості» за формою П-2.
У відповідній графі вказується, до якої пільгової
категорії відноситься працівник (наприклад,
«учасник ліквідації чорнобильської аварії»), номер відповідного посвідчення (довідки, свідоцтва), дата видачі зазначеного документа та назва органу, який його видав.
Крім того, з відповідного документа може також робитися копія, яка буде зберігатися в особовій справі працівника або в бухгалтерії, якщо
законодавством встановлені певні пільги з оплати праці або оподаткування.
Зауважимо, що на цей час законодавством
України встановлено досить широке коло різноманітних пільг для різних категорій працівників.
Про основні пільгові категорії можна дізнатися з
Постанови Кабінету Міністрів України (далі —
КМУ) «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» від
29 січня 2003 р. № 117 (далі — Постанова № 117).
Зокрема, у п. 3 Постанови № 117 дається розпорядження Міністерству соціальної політики
України забезпечити включення до Єдиного
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державного автоматизованого реєстру осіб, які
мають право на пільги (далі — Реєстр), інформації про осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до Кодексу цивільного захисту України, законів України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII (далі — Закон
№ 3551), «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 р. № 3721XII, «Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист» від 24 березня 1998 р.
№ 203/98-ВР, «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17 квітня 1991 р.
№ 962-XII, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р.
№ 796-XII (далі — Закон № 796), «Про соціальний
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 р. № 2011-XII
(далі — Закон № 2011), «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-XII, «Про прокуратуру» від
14 жовтня 2014 р. № 1697-VII, «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 р. № 2229-XII,
«Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27 січня 1995 р. № 32/95-ВР, «Про захист рослин» від
14 жовтня 1998 р. № 180-XIV, «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від
21 березня 1991 р. № 875-XII (далі — Закон
№ 875), «Про жертви нацистських переслідувань»
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від 23 березня 2000 р. № 1584-III (далі — Закон
№ 1584), «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» від 23 червня 2005 р.
№ 2713-IV, «Про Державну службу спеціального
зв’язку та захисту інформації України» від 23 лютого 2006 р. № 3475-IV, «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-III, «Про соціальний захист дітей війни» від 18 листопада
2004 р. № 2195-IV (далі — Закон № 2195), «Про
культуру» від 14 грудня 2010 р. № 2778-VI, Основ
законодавства України про охорону здоров’я від
19 листопада 1992 р. № 2801-XII, ст. 48 Гірничого закону України від 6 жовтня 1999 р.
№ 1127-XIV і пенсіонерів за віком.
Зауважимо, що до зазначеного переліку включені законодавчі акти, які передбачають відповідні пільги, насамперед, у соціально-побутовій
сфері (наприклад, пільгова оплата за житловокомунальні послуги або пільговий проїзд), і
тому не всі з них мають практичне значення для
роботи кадровика, який переважно має справу з
відповідними пільгами у сфері праці. Наприклад, деякі пільги у сфері праці передбачені для
донорів відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня
1995 р. № 239/95-ВР (далі — Закон № 239/95),
проте відомості про таку пільгову категорію у
зазначеному Реєстрі не передбачені. Тож, розглянемо далі детальніше основні категорії осіб,
яким передбачені пільги і переваги саме у сфері
праці, а також документи, які підтверджують
право відповідних осіб на зазначені пільги.

Ветерани війни
Відповідно до ст. 4 Закону № 3551, ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті
Батьківщини чи в бойових діях на території
інших держав. Зауважимо, що узагальнена
пільгова категорія «ветеран війни» фактично
далі розподіляється на кілька окремих «вужчих»
категорій:
— учасники бойових дій (ст. 5 – 6 Закону
№ 3551);
— інваліди війни (ст. 7 Закону № 3551);
— учасники війни (ст. 8 – 9 Закону № 3551).
— особи, на яких поширюється чинність
Закону № 3551 (ст. 10 Закону № 3551) — це, як
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правило, члени сімей загиблих (померлих, що
пропали безвісти) ветеранів війни;
— особи, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною (ст. 11 Закону № 3551) — особи
нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена
Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу», а також Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в
період Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945
років.
Кадровикам слід звернути увагу, що пільги
для окремих пільгових категорій загальної категорії «ветеран війни» можуть суттєво різнитися.
Наприклад, у ст. 772 КЗпП передбачена додаткова відпустка із збереженням заробітної плати
тривалістю 14 календарних днів на рік тільки
для таких категорій, як учасник бойових дій та
інвалід війни.
Водночас, у п. 5 ч. 2 ст. 42 КЗпП передбачено
переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації відповідних
працівників для таких пільгових категорій, як
учасники бойових дій, інваліди війни та особи, на
яких поширюється чинність Закону № 3551. Таким чином, пільги, передбачені ст. 42 КЗпП, розповсюджуються на всіх осіб, на яких поширюється
чинність Закону № 3551, а ст. 772 КЗпП — ні (лише
на учасників бойових дій та інвалідів війни).
Документами, які підтверджують наявність
відповідного статусу згідно зі ст. 18 Закону
№ 3551, є посвідчення. Їхні зразки встановлено
постановою КМУ від 12 травня 1994 р. № 302,
яка передбачає такі основні види посвідчень для
ветеранів війни, зразки яких кадровики можуть
подивитися у додатку 2 до Постанови:
— Посвідчення учасника бойових дій;
— Посвідчення інваліда війни;
— Посвідчення учасника війни.
Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, видається одне із зазначених посвідчень для відповідної категорії ветерана війни.
Особам, на яких поширюється чинність Закону № 3551, видаються посвідчення з написом
«Посвідчення члена сім’ї загиблого».
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Зазначені посвідчення не слід плутати з довідками про участь у бойових діях під час проведення Антитерористичної операції, які також
може мати працівник. Такі довідки видаються
уповноваженими органами для представлення
їх відповідними особами на спеціальній комісії
для встановлення їм статусу учасника бойових
дій відповідно до постанови КМУ «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» від
20 серпня 2014 р. № 413. Тобто, зазначена довідка сама по собі не є підтвердженням наявності
у працівника статусу учасника бойових дій, а
є тільки підставою (доказом) для відповідної
комісії для прийняття рішення про надання такого статусу.

Ліквідатори та потерпілі
Чорнобильської катастрофи
Зазвичай, «чорнобильцями» на практиці узагальнено називають пільгову категорію осіб, на
яких поширюється чинність Закону № 796.
У той же час чинним законодавством така «узагальнена» пільгова категорія в такому самому
вигляді практично не згадується, і, зокрема, відповідно до ст. 9 Закону № 796 усі «чорнобильці» розподіляються на такі дві основні категорії (які до того ж мають відповідний статус):
1) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків;
2) потерпілі від Чорнобильської катастрофи — громадяни, включаючи дітей, які зазнали
впливу радіоактивного опромінення внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Крім того, усі особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, розподіляються для встановлення пільг і компенсацій на такі пільгові категорії згідно зі ст. 14
Закону № 796:
— категорія 1: інваліди з числа учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи тощо;
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— категорія 2: учасники ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали
або перебували у зоні відчуження певну тривалість часу, переважно з моменту аварії тощо;
— категорія 3: учасники ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали
або перебували у зоні відчуження або відповідній іншій переважно у пізніші періоди тощо;
— категорія 4: особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно
навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за
станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не
менше чотирьох років.
Зауважимо, що до зазначених пільгових категорій можуть також належати і особи, які не
мали відношення саме до Чорнобильської катастрофи, але брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, або захворіли на променеву хворобу чи захворювання
яких пов’язане з переопроміненням внаслідок
будь-якої аварії, порушення правил експлуатації
обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, які сталися не з вини потерпілих, якщо такий зв’язок встановлено медичними
закладами (такі особи належать до категорій,
зазначених у ч. 3 ст. 14 Закону № 796).
Залежно від конкретної пільгової категорії,
«чорнобильцям» чинним законодавством встановлюються і відповідні пільги, у тому числі у сфері праці, наприклад, переважне право залишення
на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із
змінами в організації виробництва і праці, в тому
числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування, використання чергової відпустки у зручний для них час, одержання
лікарняного листка на весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах
з урахуванням часу проїзду туди й назад тощо.
Зокрема, відповідні пільги у Законі № 796 передбачені у ст. 20 для категорії 1, у ст. 21 — для
категорії 2, у ст. 22 — для категорії 3.
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Від редакції.
Зверніть увагу, що з 1 січня 2015 року всі пільги та
компенсації «чорнобильцям» категорії 4 скасовано,
оскільки ст. 23 Закону № 796, де вони перелічувалися,
взагалі було виключено.
Надання пільг здійснюється, як правило, на
підставі відповідних посвідчень виданих згідно
з Порядком видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою КМУ від 20 січня
1997 р. № 51. Зокрема, у пунктах 3 – 5 зазначеного Порядку для відповідних категорій громадян передбачені такі види (форми) посвідчень:
1. Посвідчення синього кольору, серія А (для
інвалідів, які віднесені до категорії 1, а також
учасників ліквідації з певними періодами праці
у зоні відчуження, які віднесені до категорії 2).
При цьому в посвідченні на правій стороні по
діагоналі зліва направо ставиться штамп фарбою червоного кольору «Перереєстровано» і на
вільному місці вноситься запис про дату перереєстрації. Починаючи з 1 жовтня 1998 р. зазначене посвідчення без такого штампу вважається
недійсним. При цьому Посвідчення «Учасник
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС» і «Постраждалий від Чорнобильської катастрофи» (категорії 1, 2, 3 серії А) без відмітки
про перереєстрацію, передбачену у абз. 1 п. 3
постанови КМУ від 4 лютого 1997 р. № 135, з
тимчасовими вкладками затвердженого зразка
для осіб, які станом на 1 жовтня 1998 р. не отримали відповідної довідки у Державному галузевому архіві Міністерства оборони України, були
чинними тільки до 1 травня 1999 року.
Крім того, до посвідчення особам, які віднесені до категорії 1, додається вкладка за встановленим зразком (зазначене посвідчення без
вкладки з 1 січня 1997 р. вважається недійсним).
Також якщо після чергового переогляду медикосоціальною експертною комісією особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не підтверджено будь-яку групу інвалідності, посвідчення категорії 1 підлягає заміні на
посвідчення іншої категорії відповідно до законодавства.
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2. Посвідчення сірого кольору, серія Б (для
потерпілих від Чорнобильської катастрофи з
числа евакуйованих у 1986 році і особам, які постійно прожили у зоні відселення певний період
часу, з моменту аварії до прийняття рішення про
відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР
від 28 червня 1989 р. № 224), які віднесені до
категорії 2).
3. Посвідчення зеленого кольору, серія А
(для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які віднесені до категорії 3).
При цьому у посвідченні мають бути відповідні
відмітки про перереєстрацію аналогічно передбаченим для Посвідчення синього кольору, серія А.
4. Посвідчення зеленого кольору, серія Б
(для потерпілих від Чорнобильської катастрофи
(не віднесеним до категорії 2), які постійно проживали (працювали, навчалися) у відповідних
зонах відселення певні періоди, які віднесені до
категорії 3).

Захист інвалідів
Відповідно до ст. 2 Закону № 875 інвалідом є
особа зі стійким розладом функцій організму,
що при взаємодії із зовнішнім середовищем
може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана
створити умови для реалізації нею прав нарівні
з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.
Чинним законодавством передбачені різні
пільги і переваги для інвалідів, у тому числі й у
сфері праці. Наприклад, згідно зі ст. 26 КЗпП їм
не встановлюється випробування при прийнятті на роботу, тільки за згодою інвалідів та за
умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям, їх можна залучати до роботи у нічний час (ст. 55 КЗпП) та до надурочних робіт
(ст. 63 КЗпП). Крім того, окремі категорії інвалідів, наприклад, інваліди війни або інвалідичорнобильці, про яких була мова вище, можуть
мати і окремі пільги або переваги, які не передбачені для «звичайних» інвалідів.
Відповідно до ст. 4 Закону № 875 пільги інвалідам надаються на підставі посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує
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призначення соціальної допомоги відповідно до
законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»
від 16 листопада 2000 р. № 2109-III і «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам» від 18 травня 2004 р.
№ 1727-IV, в яких зазначено групу та причину
інвалідності (для повнолітніх осіб), категорію
«дитина-інвалід» (для дітей), а також у відповідних випадках вказано їх основні нозологічні форми захворювань (пов’язані з зором, слухом та
з ураженням опорно-рухового апарату).
Разом з тим, в окремих випадках замість посвідчень можуть видаватися і відповідні довідки. Наприклад, наказом Міністерства соціальної
політики України від 21 вересня 2015 р. № 946
була затверджена форма довідки для отримання
пільг інвалідами, які не мають права на пенсію
чи соціальну допомогу (див. Додаток).

Діти війни
Відповідно до ст. 1 Закону № 2195, дитина
війни — це особа, яка є громадянином України
та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року)
Другої світової війни було менше 18 років.
Для зазначеної категорії відповідні пільги у
сфері праці передбачені, наприклад, у ст. 5 Закону № 2195:
— право на переважне залишення на роботі
при скороченні чисельності або штату працівників;
— використання чергової відпустки в зручний для них час;
— одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів
на рік;
— виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.
Згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 5 квітня 2006 р.
№ 107 для підтвердження статусу «дитина
війни» у пенсійному посвідченні відповідних
осіб проставляється регіональними органами
праці та соціального захисту населення штамп
«дитина війни», а у разі ламінованого посвідчення — видаються тимчасові довідки.
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Жертви нацистських
переслідувань
Як зазначено у ст. 1 Закону № 1584, жертви
нацистських переслідувань — це особи, які в
роки Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни постраждали від нацистських переслідувань з мотивів політичного, національного і релігійного характеру, ворожого
ставлення до націонал-соціалізму.
Для зазначеної категорії відповідні пільги у
сфері праці передбачені у ст. 61 Закону № 1584:
виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи; використання чергової щорічної відпустки у зручний
для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до двох тижнів на рік тощо.
Для підтвердження такого статусу, особі видається посвідчення органами праці та соціального захисту населення згідно з Порядком виготовлення та видачі посвідчень, листів талонів
на право одержання пільгових проїзних документів (квитків) жертвам нацистських переслідувань, затвердженим постановою КМУ від
27 вересня 2000 р. № 1467. Згідно з п. 5 зазначеного Порядку, Посвідчення жертви нацистських переслідувань — це розгорнута книжечка
розміром 70 200 мм у твердій обкладинці, обтягнутій ледерином відповідного кольору. Написи на лицьовому боці посвідчення робляться
фарбою золотистого кольору. Папір усередині
посвідчення має захисну сітку.
Крім того, тим особам, яким встановлено інвалідність на певний період, — в посвідченні на
правому внутрішньому боці вклеюється бланквкладка, у якому зазначається прописом група
інвалідності та дата видачі — цифрами та прописом.

Військовослужбовці
та члени їх сімей
Чинним законодавством передбачені різні
пільги і переваги різним категоріям колишніх
військовослужбовців, наприклад, ст. 26 КЗпП —
щодо не встановлення випробування при
прийнятті на роботу для осіб, звільнених у запас
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з військової чи альтернативної (невійськової)
служби; п. 9 ст. 42 КЗпП — щодо надання переваг
на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці для працівників з числа колишніх
військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на
особливий період, військової служби за призовом
осіб офіцерського складу та осіб, які проходили
альтернативну (невійськову) службу — протягом
двох років з дня звільнення їх зі служби тощо.
Крім того, відповідні пільги можуть встановлюватися і членам сімей військовослужбовців.
Наприклад, у ст. 18 Закону № 2011 передбачено,
що члени сімей військовослужбовців строкової
служби та військової служби за призовом осіб
офіцерського складу мають переважне право
при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, а також на першочергове направлення
для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від виробництва та на виплату на період навчання середньої
заробітної плати тощо.
Також колишні військовослужбовці можуть
мати і відповідні інші пільгові статуси — інваліда
війни, учасника бойових дій тощо.
Залежно від конкретної пільгової категорії
відповідні пільги і переваги у сфері праці колишнім військовослужбовцям і членам їх сімей
можуть надаватися на підставі спеціального
посвідчення, довідки відповідного органу (наприклад, військового комісаріату, військової
частини) Міністерства оборони України або іншого «силового відомства», військового квитка.

Працівники з дітьми
Законодавством передбачені різні пільги і переваги у сфері праці і для різних категорій працівників з дітьми. Наприклад, ст. 1821 КЗпП передбачає надання додаткової щорічної оплачуваної
відпустки тривалістю 10 календарних днів жінці,
яка працює і має двох або більше дітей віком до
15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила
дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А
I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує
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їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі),
а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи тощо.
Для підтвердження права на відповідні пільги
можуть подаватися свідоцтва про народження
дитини, відповідні документи про інвалідність
дитини, посвідчення опікуна тощо. Водночас,
іноді не зовсім зрозуміло, кого саме можна вважати «одинокою матір’ю». Для визначення цього
поняття слід звернутися до листа Міністерства
соціальної політики України від 30 травня 2014 р.
№ 193/13/123-14, у якому зокрема зазначено,
що визначення «одинокої матері» наведено у
п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада1992 р. № 9 та п. 5 ч. 13 ст. 10
Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504).
Так, одинокою матір’ю слід вважати жінку, яка
не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька
дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову;
іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама.
У той же час, оскільки п. 5 ч. 13 ст. 10 Закону
№ 504 визначає одиноку матір як таку, яка виховує дитину без батька, факт утримання (аліменти) для надання відпустки значення не має.
Отже, право на додаткову відпустку мають такі
одинокі матері: жінка, яка не перебуває у шлюбі
й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про
батька зроблено у встановленому порядку за
вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі й розлучена жінка,
яка сама виховує дитину).
Якщо жінка дійсно є одинокою матір’ю, то
вона надає довідку з органів реєстрації актів
громадянського стану. Але проблема виникає з
наданням такої відпустки розлученій жінці,
оскільки батько у дитини є і в багатьох випадках
може спілкуватися з нею та брати участь у її вихованні. У цьому випадку для підтвердження
права на зазначену відпустку роботодавцю має
бути пред’явлений будь-який офіційно складений, оформлений та засвідчений в установлено-
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му порядку документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі
батька у вихованні дитини. Зокрема, таким документом, наприклад, може бути: рішення суду
про позбавлення відповідача батьківських прав;
ухвала суду або постанова слідчого про розшук
відповідача у справі за позовом про стягнення
аліментів; акт, складений соціально-побутовою
комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією,
утвореною на підприємстві, або акт дослідження комітетом самоорганізації населення, в якому зі слів сусідів (за наявності їх підписів у акті)
підтверджується факт відсутності участі батька
у вихованні дитини; довідка зі школи (садочку)
про те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не спілкується з вчителями, не забирає
дитину додому, не бере участі в батьківських
зборах) тощо.
Водночас, слід зазначити, що оскільки соціальна додаткова відпустка, передбачена ст. 19
Закону № 504, надається один раз протягом календарного року і за цей час може змінитися
статус одинокої матері, роботодавець має право
вимагати поновлення зазначених документів
один раз на рік.

Пільги донорам
Згідно із ст. 2 Закону № 239/95 донорство
крові та її компонентів — це добровільний акт
волевиявлення людини, що полягає у даванні
крові або її компонентів для подальшого безпосереднього використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів
або використання у наукових дослідженнях.
Для донорів чинним законодавством передбачені різні пільги, у тому числі й у сфері праці —
наприклад, у ч. 2 ст. 9 Закону № 239 зазначено, що після кожного дня давання крові та
(або) її компонентів, у тому числі в разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку зі
збереженням за ним середнього заробітку. Також у ст. 10 Закону № 239 вказано, що донори,
які протягом року безплатно здали кров та (або)
її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює
двом разовим максимально допустимим мають
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право на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з захворюванням у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати донора незалежно від його стажу роботи.
Зазначена пільга надається протягом року
після здавання крові та (або) її компонентів у
зазначеній кількості. Підставою для надання зазначеної пільги є відповідні довідки, видані донору за місцем медичного обстеження чи здавання крові та (або) її компонентів. Форми цих
довідок і порядок їх видачі затверджує Міністерство охорони здоров’я України.
Крім того, існує і така окрема пільгова категорія, як почесний донор, яким згідно зі ст. 12 Закону № 239, є донор, який безоплатно здав кров
в кількості 40 разових максимально допустимих
доз або плазму крові в кількості 60 разових максимально допустимих доз, незалежно від часу
їхньої здачі. Таким особам видається відповідне
посвідчення, форма якого затверджена Постановою КМУ від 10 травня 1999 р. № 796.
Для почесних донорів чинним законодавством
можуть бути передбачені і додаткові пільги у порівнянні із «звичайними» донорами, наприклад,
відповідно до ст. 13 Закону № 239 вони мають
право на використання чергової щорічної оплачуваної відпустки у зручний для них час.
Крім усіх вищезазначених пільгових категорій, чинним законодавством також можуть передбачатися й інші категорії працівників, які можуть мати відповідні пільги чи переваги у сфері
праці, наприклад, працівники, що навчаються у
вищих навчальних закладах без відриву від виробництва, молоді фахівці, сімейні працівники,
якщо вони мають двох або більше утриманців,
автори винаходів і раціоналізаторських пропозицій, особи з числа депортованих з України
тощо. У зазначених випадках право на відповідні
пільги і переваги надається на підставі відповідних довідок, посвідчень, листів-викликів навчальних закладів або інших документів, виданих уповноваженими на це органами згідно
з чинним законодавством.

Олександр ГОНЧАР,
експерт з кадрових питань
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Додаток
Форма довідки для отримання пільг інвалідами,
які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

ДОВІДКА
для отримання пільг інвалідами,
які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу
______________________________________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу органу соціального захисту населення, що видає довідку)

від ___ _________ 20 __ року

№ _______
Видана:
Прізвище _____________________________________________________
Ім’я __________________________________________________________
По батькові ____________________________________________________
Рік народження ____________________________________________________
Група та причина інвалідності*___________________________________
_____________________________________________________________
Строк, на який встановлено інвалідність _________________________

Фото
інваліда
3,5 4,5

Довідка дійсна до ______________________________________________________________________________________________
(зазначається кінцева дата, до якої встановлено інвалідність)

Керівник структурного підрозділу

_____________
(підпис)

______________________________________________________
(П.І.Б.)

М. П.
* У випадках, передбачених законодавством, зазначаються також основні нозологічні форми захворювання (по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату).
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Відповідність назв
Класифікатору професій
Як відомо, згідно з ч. 2 ст. 24 Кодексу законів про працю України, серед тих документів, які громадянин зобов’язаний подати при укладанні трудового договору, є і
трудова книжка. Згідно з 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, записи про найменування роботи, професії або посади на
яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до
найменування професій і посад, зазначених у Національному класифікаторі України
ДК 003:2010 «Класифікаторі професій» (далі — КП). Найменування відповідних
професій і посад у трудовій книжці разом з інформацією щодо періодів роботи за
ними допомагає кадровику зробити правильні висновки про досвід роботи працівника, його фактичний кваліфікаційний рівень, а також про можливості його подальшої ефективної роботи на новому підприємстві. Але такі висновки будуть
правильними тільки тоді, коли кадровик буде добре розуміти, що саме означає поняття «відповідність КП», і за умови, що це також правильно розумів і той кадровик, який вносив до трудової книжки відповідного працівника записи про його попередню роботу.

Враховуємо професійні
угруповання у КП
Деякі кадровики вважають, що «простого
збігу» найменування професії чи посади на
практиці з будь якою професійною назвою роботи у КП цілком достатньо для забезпечення
її повної відповідності КП. Наприклад, кадровик будівельного підприємства може вважати,
що запис найменування професії «Монтажист»
до трудової книжки робітника, який виконує
завдання та обов’язки з монтажу будівельних
конструкцій, цілком відповідає КП. На перший
погляд такий підхід виглядає правильним, бо
КП дійсно містить професійну назву роботи
«Монтажист» з кодом КП 7341. Але якщо уважно вивчити оригінальну версію КП у повному
обсязі, то можна побачити, що всі професійні
назви робіт у КП належать до певних професійних угруповань, кожне з яких має свій унікаль-
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ний код. Саме ці коди КП наводяться для кожної професійної назви роботи у переліках за
цими кодами або за абеткою у додатках А та Б
до КП, щоб вказати до якого саме професійного
угруповання на найнижчому класифікаційному рівні належить кожна з професійних назв
робіт.
Так, код 7341 професійної назви роботи «Монтажист» вказує на те, що вона належить до професійного угруповання 7341 «Складачі та друкарі», в якому зосередженні всі споріднені
професійні назви робіт, які пов’язані із складальними (набірними) та друкарськими роботами, тобто з поліграфічною промисловістю.
Тому професійна назва роботи «Монтажист»
у нашому прикладі не буде відповідати КП, бо
вона жодним чином не пов’язана з будівельною
галуззю, і таким чином її використання на будівельному підприємстві буде неправомірним.
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Відповідно, кадровик, який аналізує трудову
книжку працівника, може зробити неправильні
висновки щодо попереднього досвіду роботи
робітника, який має намір укласти трудовий договір для виконання роботи з монтажу будівельних конструкцій, якщо у трудовій книжці такого
робітника (та/або у його резюме) буде зроблений
помилковий запис про попередню роботу «Монтажистом» на іншому підприємстві (якщо те
підприємство належало до будівельної галузі).

Враховуємо кваліфікаційну
спеціалізацію
Зазначений підхід щодо визначення відповідності КП буде цілком зрозумілим, якщо звернути увагу на Розділ 2 «Загальні положення»
КП, у якому зазначено, що при розробці КП за
основу було взято Міжнародну стандартну класифікацію професій (ІSCO-88: Іnternatіonal
Standard Classіfіcatіon of Occupatіons/ІLO, Geneva), яку Міжнародна конференція статистики праці Міжнародного бюро праці рекомендувала для переведення національних даних у
систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією. І в ІSCO-88, і в КП професії класифікуються відповідно до їхнього
кваліфікаційного рівня та кваліфікаційної спеціалізації.
Кваліфікаційний рівень (Skill level) залежить від складності та обсягу виконуваних завдань та обов’язків і, відповідно, від рівня професійної освіти, який є необхідним для якісного
виконання. Кваліфікаційний рівень переважно
визначається першою цифрою коду КП, яка відповідає розділу КП (професійному угрупованню
на першому рівні класифікації), до якого належить відповідна професійна назва роботи.
Кваліфікаційна спеціалізація (Skill specialisation) визначається залежно від необхідної
області знань, інструментів, обладнання та матеріалів, що використовуються, а також товарів,
що виробляються, та послуг, що надаються.
Кваліфікаційна спеціалізація визначається другою, третьою та четвертою цифрою коду КП, які
відповідають професійним угрупованням на
другому, третьому та четвертому рівні класифікації.
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Тому використання професійних назв робіт,
які належать до таких професійних угрупованнях на відповідних рівнях класифікації, як:
— 73 Робітники в галузі точної механіки, ручних ремесел та друкування;
— 734 Друкарі та робітники подібних професій;
— 7341 Складачі та друкарі.
Для робітників будівельного підприємства не
буде відповідати КП, бо роботи із зазначених
угруповань пов’язані з іншою кваліфікаційною
спеціалізацією, тобто передбачають знання і
уміння у сфері поліграфічної промисловості, використання набірного, друкарського та іншого
подібного устаткування тощо.
Натомість пошук підходящої професійної назви
роботи у таких професійних угрупованнях як:
— 71 Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві;
— 712 Будівельники будівель та споруд;
— 7120 Укрупнені професії будівельників будівель та споруд;
— 7122 Муляри;
— 7123 Укладальники бетонної суміші;
— 7124 Теслярі та столяри;
— 7129 Будівельники, ремонтники споруд та
верхолази,
забезпечить дійсну відповідність найменування професії вимогам КП, бо при цьому буде
забезпечена і відповідність кваліфікаційній спеціалізації. Тому для нашого прикладу можуть
відповідати КП такі професійні назви робіт із наведених професійних угруповань:
— «Монтажник будівельний» (код КП — 7120);
— «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»
(код КП — 7129);
— «Монтажник систем утеплення будівель»
(код КП — 7129);
— «Монтажник-складальник алюмінієвих
конструкцій» (код КП — 7129);
— «Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» (код КП — 7129).

Враховуємо
кваліфікаційний рівень
Крім наведених вище професійних угруповань з 7-го розділу КП, які пов’язані з будівель-
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ною галуззю, у КП є й інші професійні угруповання (не враховуючи професійні угруповання
професій (посад) керівників), які також стосуються будівельної галузі, тобто мають аналогічну або подібну кваліфікаційну спеціалізацію:
— 2142 Професіонали в галузі будівництва;
— 2142.1 Hаукові співробітники (будівництво);
— 2142.2 Інженери в галузі будівництва;
— 3112 Техніки-будівельники;
— 3151 Інспектори з будівництва та пожежної безпеки;
— 93 Найпростіші професії у видобувних галузях, будівництві, промисловості та на транспорті;
— 931 Найпростіші професії у видобувних галузях та будівництві;
— 9312 Найпростіші професії в будівництві та
на ремонті шляхів, гребель та подібних споруд;
— 9313 Найпростіші професії в житловому
будівництві.
Але, як видно з першої цифри коду КП зазначених професійних угруповань, вони належать
до 2, 3 та 9 розділів КП, і тому містять професійні назви робіт, як правило, інших кваліфікаційних рівнів. Так, згідно з Розділом 4 (тут мається
на увазі «Розділ» описової (вступної) частини
КП, а не «розділ» класифікації професій) «Описання розділів класифікації професій» КП до
відповідних розділів «Класифікації професій»
належать професії таких кваліфікаційних рівнів:
2 — як правило, освітньо-кваліфікаційного
рівня «магістр» та «спеціаліст» (повна вища освіта або другий (магістерський) рівень вищої
освіти);
 3 — переважно освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр» (неповна вища освіта або перший (бакалаврський) рівень вищої освіти), але
можливо і «спеціаліст» (повна вища освіта) або
«молодший спеціаліст» (базова вища освіта або початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти);
7 — переважно освітньо-кваліфікаційного
рівня «кваліфікований робітник» (повна загальної середня та професійно-технічної освіта чи
повна загальна середня освіти та професійна
підготовка на виробництві), а також в окремих
випадках «молодший спеціаліст» (базова вища

№ 7 (115), 1 квітня 2016

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

освіта або початковий рівень (короткий цикл)
вищої освіти);
9 — «низьких» кваліфікаційних рівнів (неповна базова загальна середня освіта або початкова загальна освіти та мінімальна професійна
підготовка на виробництві чи інструктаж).
У зв’язку з тим, що у нашому прикладі працівник будівельного підприємства належить до категорії робітників, (фактично «кваліфікованих
робітників», бо монтаж будівельних конструкцій є достатньо складним видом робіт), для нього буде помилковим добір професійних назв робіт з професійних угруповань у розділах 2, 3 та
9 КП, бо фактичний кваліфікаційний рівень такого робітника не буде відповідати кваліфікаційним рівням цих угруповань тому, що:
— у розділах 2, 3 КП знаходяться професії, для
яких передбачено вищий кваліфікаційний рівень (тобто професії не робітників, а професіоналів та фахівців — інженерів, техніків тощо)
— у розділі 9 КП знаходяться професії, для
яких передбачено нижчі кваліфікаційні рівні
(низько-кваліфіковані або некваліфіковані робітники).
Тому такі професійні назви робіт з розділів 2,
3 та 9 КП, приміром,
— «Інженер-будівельник» (код КП — 2142.2);
— «Технік-будівельник» (код КП — 3112);
— 9321 «Монтажник» (код КП — 9321),
не можна вважати відповідними КП для записів до трудової книжки робітника будівельного підприємства, який виконує достатньо
складні роботи з монтажу будівельних конструкцій, хоча вони також пов’язані з будівельною галуззю і саме у такому вигляді наводяться
у КП.

Враховуємо пояснення у дужках
Крім кодів КП та назв професійних угруповань, певна інформація щодо кваліфікаційних
рівнів та кваліфікаційних спеціалізацій окремих
професій та робіт може міститися і безпосередньо у професійних назвах робіт або поясненнях
щодо них, які наводяться у дужках. Так, у розділі 3 «Основні положення» КП зазначено, що
окремі професійні назви робіт у КП записано з
використанням дужок. У дужках, відповідно до
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прийнятої структури КП, може визначатися,
серед іншого, і вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи,
наприклад, «науковий співробітник» (інтелектуальна власність), «інженер-технолог» (металургія), «машиніст бульдозера» (гірничі роботи),
«інженер-проектувальник» (водне господарство)
тощо.
Наприклад, для запису до трудової книжки
робітники будівельного підприємства, який
пов’язаний з бурильними роботами, буде відповідати КП професійна назва роботи «Бурильник
(будівельні роботи)» (код КП — 8113), але не
будуть відповідати КП професійні назви робіт:
— «Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ»
(код КП — 8113);
— «Бурильник плавучого бурильного агрегата в морі» (код КП — 8113);
— «Помічник бурильника свердловин (добування нафти й газу)» (код КП — 8119).

Враховуємо Довідник
кваліфікаційних характеристик
професій працівників
Основа національної системи професійної
класифікації України фактично складається з
двох взаємопов’язаних документів нормативно-правового (технічного) характеру — КП та
Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників (далі — ДКХП). Тому в КП
для тих професій (професійних назв робіт), для
яких вже затверджено кваліфікаційні характеристики, вказується і номер галузевого випуску
ДКХП, де містяться ці кваліфікаційні характеристики.
Зі свого боку, у Загальних положеннях ДКХП,
які містяться у Випуску 1 «Професії працівників,
що є загальними для всіх видів економічної
діяльності» ДКХП (затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
29 грудня 2004 р. № 336) також визначено, що
ДКХП є систематизованим за видами економічної діяльності збірником описів професій, які
наведено у КП.
Далі, у Загальних положеннях ДКХП також
зазначено, що ДКХП є нормативним докумен-
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том, обов’язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної
діяльності.
Отже, при вирішенні питань відповідності КП
слід обов’язково враховувати і вимоги ДКХП.
Приміром, у Загальних положеннях ДКХП (розділ 1 випуску 1 ДКХП) зазначено, що у всіх записах про виконувані роботи (штатний розпис, запис до трудових книжок тощо) слід вживати
повну назву посади відповідно до ДКХП, включаючи кваліфікаційну категорію, наприклад:
«Художник-конструктор (дизайнер) I категорії».
Аналогічні вимоги містяться і у Загальних положеннях ДКХП, які викладені у розділі 2 випуску 1 ДКХП «Професії робітників»: у всіх записах
про виконувані роботи (запис до трудових книжок тощо) слід означувати повну назву професії
відповідно до Довідника і кваліфікаційний розряд, наприклад, «Слюсар-інструментальник
7 розряду», «Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 5 розряду» тощо.
Зазначене можна проілюструвати таким прикладом. КП містить професійну назву роботи
«Варник асфальтової маси» (код КП — 8212) із
зазначенням того, що кваліфікаційна характеристика цієї роботи (професії) міститься у випуску 64 ДКХП «Будівельні, монтажні та ремонтнобудівельні роботи». У даному випуску згадана
базова назва з КП виписана у вигляді спеціалізації «Варник асфальтової маси (ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг)» з діапазоном кваліфікаційних розрядів від 3-го до
5-го. Тому такий запис до трудової книжки робітника будівельного підприємства, як «Прийнято
варником асфальтової маси» буде неповним,
бо він не повністю враховує всі вимоги ДКХП.
І тому, щоб забезпечити повну відповідність КП
(що неможливо зробити без відповідності ДКХП),
слід писати «Прийнято варником асфальтової
маси (ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг) 3 розряду» (або 4 чи 5 розряду).

Враховуємо Примітку 1
Додатка В до КП
У Додатку В до КП містяться похідні слова до
професій (професійних назв робіт), а також При-
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мітки 1 та 2, які пояснюють можливість утворення «похідних» та «розширених» професійних
назв робіт від «базових», які містяться у Додатках А та Б до КП. Тому іноді назви посад (професій, робіт) на практиці можуть і певною
мірою відрізнятися від точного написання професійних назв робіт у КП, тобто від «базових»
назв, але при цьому вони також будуть відповідати КП.
Наприклад, КП не містить такої професійної
назви роботи, як «Заступник директора малого
будівельного підприємства», але містить «базову» назву «Директор (керівник) малого будівельного підприємства» (код КП — 1313). Примітка 1
Додатка В до КП передбачає можливість утворення від «базової» назви «похідної» із застосуванням «похідного» слова «заступник» із збереженням коду КП «базової» назви. Тому згадана
назва посади заступника директора буде відповідати КП.
Разом з цим застосовувати похідні слова при
утворенні назв посад слід дуже обережно, особливо по відношенню до тих професій (робіт),
для яких передбачено кваліфікаційними характеристиками кваліфікаційне категоріювання.
Насамперед це стосується застосування похідного слова «старший» у випадку, коли кваліфікаційною характеристикою відповідної
професії передбачено певне кваліфікаційне категоріювання без застосування такої категорії,
як «старший». Інакше при одночасному не вдумливому застосуванні норм Примітки 1 Додатка В
до КП та Загальних положень ДКХП (щодо необхідності вживання «повної назви посади відповідно до Довідника, включаючи кваліфікаційну
категорію») можливо утворення фактично «абсурдних» (і тому невідповідних КП) професійних назв робіт, наприклад, «Старший провідний
інженер з нагляду за будівництвом» або «Старший інженер з нагляду за будівництвом II категорії».

Враховуємо Примітку 2
Додатка В до КП
Норми Примітки 2 Додатка В до КП дозволяють «розширення» назв професій за потребою
користувача термінами та словами, які уточ-
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нюють місце роботи, виконувані роботи, сферу
діяльності за умови дотримання лаконічності
викладення, якщо інше не передбачено у КП
чи відповідних законодавчо-правових актах.
Проте ця Примітка не деталізує порядок утворення «розширених» назв посад, завдяки чому
іноді можуть виникнути і спірні питання щодо
відповідності КП «розширених» назв посад.
У чисельних роз’ясненнях з цього приводу науковців ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України (організації, яка відповідає
за ведення КП) у більшості випадків рекомендується додавати уточнюючі слова до базових
назв з КП, не змінюючи останніх, наприклад, від
базової професійної назви роботи «Монтажник
будівельний» (код КП — 7120) можна утворити
розширену назву посади «Монтажник будівельний металевих конструкцій» (тобто шляхом доданя до «базової» назви слів «металевих конструкцій»).
Разом з цим, інколи допускається і застосування уточнюючих слів замість «узагальнюючих» термінів і понять у базових професійних
назвах робіт. Наприклад, від базової професійної назви роботи «Керівник проектів та програм
у сфері матеріального (нематеріального) виробництва» (код КП — 1238) можливо утворення
розширеної професійної назви роботи у такому
вигляді — «Керівник проектів та програм із будівництва спеціальних споруд».
При утворенні розширених професійних
назв робіт слід уникати і фактичного дублювання розширеними назвами вже наявних
у КП професійних назв робіт. Наприклад, не
буде відповідати КП така «розширена» професійна назва роботи, як «Монтажник будівельний конструкцій із гіпсокартону», яку було
утворено від базової назви «Монтажник будівельний». Це пов’язано з тим, що у КП вже є
подібна професійна назва роботи «Монтажник
гіпсокартонних конструкцій» (код КП — 7129).
Інакше виникне алогічна ситуація, коли назви
професій (робіт) у різних працівників з фактично однаковими завданнями та обов’язками
будуть різними та визначати їх приналежність
до різних кваліфікаційних рівнів та спеціалізацій.
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Враховуємо фактично виконувані
завдання та обов’язки
При утворенні «розширених» назв посад слід
обов’язково враховувати і фактично виконуванні працівником завдання та обов’язки, а також кваліфікаційний рівень їх виконання. Це
пов’язано з тим, що ці задавдання та обов’язки
мають відповідати і кваліфікаційній характеристиці тієї професії (роботи) з КП, яку обрано
для утворення назви посади та практиці. Інакше
буде неможливо забезпечити дотримання всіх
тих норм національної системи професійної
класифікації, про які йшлося вище.
Для прикладу розглянемо таку «базову» професійну назву роботи з КП, як «Фахівець» (код
КП — 3439). Яких тільки «розширених» назв посад самих різних кваліфікаційних спеціалізацій
та кваліфікаційних рівнів інколи не утворюють
від ней окремі кадровики: і «фахівець з банківської справи», і «фахівець з продаж», і «фахівець
з управління ризиками», і «фахівець з обробки
металу», і «фахівець з монтажу будівельних
конструкцій», і безліч інших. Але внаслідок такого підходу виникає «парадоксальна» ситуація,
коли цілком різні професії та посади з різними
завданнями та обов’язками фактично поєднуються в одну і ту ж базову професію «фахівця»
або, іншими словами, мають цілком однакові
кваліфікаційні рівні та спеціалізації.
Це випливає з того факту, що базова професійна назва роботи «Фахівець» належить тільки
до одного конкретного професійного угруповання 3439 «Інші технічні фахівці в галузі управління» та має тільки одну конкретну кваліфікаційну характеристику, яка міститься у випуску 1
ДКХП. Згідно з цією кваліфікаційною характеристикою для «Фахівця» передбачено такі завдання та обов’язки:
— виконує з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку роботи одного з напрямів діяльності підприємства
(установи, організації) чи його підрозділу під
загально-методичним керівництвом професіонала (керівника підрозділу);
— вивчає та аналізує інформацію, показники
і результати роботи, узагальнює і систематизує
їх, проводить необхідні розрахунки, використо-

50

вуючи сучасну електронно-обчислювальну техніку;
— у межах своїх обов’язків здійснює аналітичні, контрольні та облікові операції, підготовку необхідних відгуків, оглядів, висновків з питань виконуваної роботи;
— готує матеріали для аналізу, розроблення
проектів нормативних та організаційно-методичних документів, графіків роботи, замовлень,
заявок, інструкцій, пояснювальних записок,
карт, схем та іншої технічної документації;
— бере участь у їх розробленні та комп’ютерно-інформаційному обслуговуванні;
— розглядає документацію, відповідність показників, стежить за додержанням установлених вимог, чинних норм, правил та стандартів;
— здійснює збирання, накопичення, оброблення, аналіз, оцінку інформації щодо напряму
своєї діяльності;
— формує звіти, веде облікову та довідкову
документацію в межах своєї компетенції;
— застосовує, впроваджує і обслуговує технології та комп’ютерні програми за своїм напрямом роботи.
Тому, якщо фактичні завдання та обов’язки
працівника, назва посади якого утворена шляхом «розширення» професійної назви роботи
«фахівець», не відповідають зазначеним завданням та обов’язкам із кваліфікаційної характеристиці, а також за своїм характером не відповідають тому професійному угрупованню, до
якого належить професійна назва роботи «фахівець», то висновок щодо відповідності такої
«розширеної» назви посади вимогам КП буде
помилковим.
Проілюструємо це в Таблиці, яка містить приклади фактично виконуванних задань та обов’язків працівників будівельного підприємства,
які можна порівняти із наведеними вище обов’язками із кваліфікаційної характеристики,
а також «відповідні» та «невідповідні» КП розширені назви посад залежно від результатів такого порівняння.
Як видно із наведених вище матеріалів, вирішення питань забезпечення відповідності КП
найменувань посад (професій, робіт) на практиці є достатньо складним, і тому таку відповідність
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Таблиця
Фактичні завдання та обов’язки «Фахівця із інформаційного
забезпечення діяльності у сфері будівництва» (код КП —
3439), які відповідають кваліфікаційній характеристиці
«Фахівця»

Фактичні завдання та обов’язки
«Фахівця з нагляду за будівництвом» (код КП — 3439),
які не відповідають кваліфікаційній характеристиці
«Фахівця»

Виконує з використанням засобів комп’ютерної техніки
(підключеної до мережі Інтернет), масових комунікацій
та зв’язку, спеціальної літератури тощо, роботи зі
збору інформації щодо різних видів діяльності у сфері
будівництва. Вивчає та аналізує інформацію, показники
і результати роботи на різних об’єктах підприємства,
узагальнює і систематизує їх, проводить необхідні
розрахунки, використовуючи сучасну електроннообчислювальну техніку. У межах своєї компетенції
здійснює аналітичні, контрольні та облікові операції,
підготовку необхідних відгуків, оглядів, висновків з питань
діяльності свого підприємства, а також щодо діяльності
інших підприємств у сфері будівництва. Готує необхідні
інформаційні матеріали для аналізу, розроблення проектів
організаційно-методичних документів, графіків роботи,
замовлень, заявок, інструкцій, пояснювальних записок,
карт, схем та іншої технічної документації, що пов’язана з
діяльністю підприємства.
Бере участь у розробленні організаційно-методичних
документів підприємства, та комп’ютерно-інформаційному
обслуговуванні процесу розробки.
Розглядає документацію та інші інформаційні документи,
уточнює відповідність показників, стежить за додержанням
установлених вимог, чинних норм, правил та стандартів.
Формує звіти, веде облікову та довідкову документацію
в межах своєї компетенції. Застосовує, впроваджує і
обслуговує технології та комп’ютерні програми спрямовані
на удосконалення інформаційного обслуговування
керівництва та інших працівників підприємства.

Здійснює технічний нагляд за виконанням будівельномонтажних робіт. Контролює відповідність обсягів, строків
та якості будівельно-монтажних робіт, а також якості
матеріалів, виробів, що застосовуються у будівництві,
затвердженій проектно-кошторисній документації,
будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним
умовам, нормам охорони праці, вимогам пожежної
безпеки. Бере участь у вирішенні питань щодо внесення до
проектів змін, пов’язаних з упровадженням прогресивних
технологічних процесів, планувальних та конструктивних
рішень, у обговоренні й узгодженні проектних рішень, що
виникають під час будівництва. Оперативно вирішує питання
щодо заміни матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження
якості будівельних робіт). Вивчає причини, що призводять
до порушень строків будівництва та погіршення його
якості, вживає заходів щодо запобігання цим порушенням.
Здійснює технічне приймання закінчених будівельномонтажних робіт і об’єктів, оформляє необхідну технічну
документацію для пред’явлення об’єкта приймальній
комісії; бере участь у роботі приймальної комісії. Контролює
усування недоробок і дефектів будівельними організаціями
в строки, встановлені приймальною комісією; готує
необхідні дані для складання звітності про виконання робіт
з капітального будівництва.

Висновок: назва посади відповідає КП.

Висновок: назва посади не відповідає КП (у даному
випадку фактичні завдання та обов’язки співпадають із
завданнями та обов’язками, наведеними у кваліфікаційній
характеристиці «Інженера з нагляду за будівництвом», яка
міститься у випуску 64 ДКХП. Тому для даного випадку буде
відповідати КП професійна назва роботи з кодом КП 2142.2
«Інженер з технічного нагляду (будівництво)» (саме на таку
назву Зміною 1 до КП, затвердженою наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 16 серпня 2012 р.
№ 923, було змінено професійну назву роботи «Інженер
з нагляду за будівництвом»).

дуже рідко можне забезпечити тільки «простим
перенеснням» або копіюванням професійної
назви роботи з КП до трудової книжки. Для повної гарантії відповідності назви посади на
практиці всім вимогам КП слід завжди ретельно та уважно вивчати усі особливості окремої
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посади (професії, роботи) на практиці та врахувати всі норми і положення національної системи професійної класифікації.

Олексій КУЗЬМЕНКОВ,
фахівець з трудового права
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