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діяльності трудових книжок найманих працівників довгий час вважалося врегульованим, хоча і не повною мірою. Та один з останніх листів Мінсоцполітики
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Працюю на 0,5 ставки за основною посадою та виконую обов’язки секретаря
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Зазвичай, ухвалення рішення про необхідність делегувати ті чи інші повноваження спричинене розумінням, що перед вами поставлено занадто багато
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делегування має здійснюватися логічно і послідовно — дізнаймося наразі,
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кадровики були в курсі змін та доповнень, що вносяться до Класифікатора
професій......................................................................................................16
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Визначено процедуру проведення конкурсу
на зайняття посад держслужби
Кабінет Міністрів України постановою від 25 березня
2016 р. № 246 затвердив Порядок проведення конкурсу на
зайняття посад державної служби (далі — Порядок № 246).
Відповідно до згаданого Порядку, процедура проведення
конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
складатиметься з дев’ятьох наступних етапів:
1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;
2) оприлюднення рішення про оголошення конкурсу;
3) приймання документів від осіб, які бажають взяти
участь у конкурсі;
4) попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам;
5) проведення тестування та визначення його результатів;
6) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (крім категорії «В»);
7) проведення співбесіди та визначення її результатів;
8) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата;
9) оприлюднення результатів конкурсу.
Оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду державної служби оприлюднюється:
— за категорією «А» — на офіційних сайтах суб’єкта призначення та Нацдержслужби;
— за категоріями «Б» і «В» — на офіційних сайтах державного органу, в якому проводиться конкурс, та Нацдержслужби.
З метою широкого поширення інформації про вакансію
така інформація може бути додатково оприлюднена на інших веб-сайтах або в засобах масової інформації.
Для забезпечення максимальної прозорості проведення
конкурсу за згодою кандидатів може проводитися відео-

фіксація (для категорії «А») або за рішенням конкурсної
комісії може проводитись аудіофіксація (для категорій
«Б» і «В»).
Також передбачено проведення закритого конкурсу в
державних органах на посади, зазначені у переліку посад,
які пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки (додаток 10 до Порядку № 246).
Окрім цього, Порядком № 246 визначено:
— вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну
посаду державної служби та оголошення про проведення
конкурсу;
— склад, порядок формування і роботи та повноваження
конкурсної комісії;
— порядок прийняття та розгляд документів для участі в
конкурсі;
— порядок проведення оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби;
— визначення рейтингового списку кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби;
— порядок оприлюднення результатів конкурсу.
Порядок № 246 набуде чинності разом із новим Законом
України «Про державну службу» — тобто з 1 травня 2016
року.
З повним текстом Порядку № 246 ви можете ознайомитися у вкладці з нормативно-правовими актами поточного
номера газета, а інші новоприйняті документи, пов’язані з
держслужбою (зокрема, Типове положення про службу управління персоналом державного органу, Порядки, що стосуються відкликання держслужбовців з відпустки, Порядок
стажування держслужбовців тощо) шукайте у наступному
номері газети «Консультант Кадровика».

На початку травня розпочнеться черговий призов
на строкову військову службу
Президент України визначив строки звільнення в запас зі строкової військової служби — для тих, хто відслужив установлений строк, а також строки чергових
призовів на строкову військову службу у 2016 році.
Так, Указом Президента України від 29 березня 2016 р.
№ 122/2016 визначено, що у квітні – червні, а також у листопаді 2016 року буде звільнено в запас військовослужбовців строкової військової служби, які мають ступінь вищої
освіти спеціаліст або магістр та вислужили встановлені
строки строкової військової служби, а інших військово-
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службовців строкової служби, які вислужили встановлені
строки строкової військової служби, — у жовтні – грудні
2016 року.
Чергові призови громадян України на строкову військову
службу буде проведено у травні – червні (починаючи з
5 травня) та у жовтні – листопаді 2016 року.
Кабінету Міністрів України доручено визначити чисельність громадян України, які підлягатимуть призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення
чергових призовів у 2016 році.
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Трудові книжки у підприємців
Питання щодо ведення фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності трудових книжок найманих працівників довгий час вважалося врегульованим,
хоча і не повною мірою. Та один з останніх листів Міністерства соціальної політики
України (далі — Мінсоцполітики) на цю тему, перекреслив всі раніше надані ним же
роз’яснення. І це при тому, що суттєвих змін трудове законодавство не зазнало.
Тому систематизуємо наші знання та дізнаймося, що ж таки змінилося у питанні
ведення трудових книжок підприємцями.

Статус фізичної особи –
підприємця в ролі роботодавця
Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу
на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від
форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. Особливості регулювання праці осіб, які працюють
у фізичних осіб за трудовими договорами, встановлюються законодавством. Це прописні істини Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП), які вказують на те, що роботодавцем за
нормами КЗпП може виступати фізична особа.
Оскільки поняття «фізична особа» ширше за
поняття «фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності», то з цього слідує, що роботодавцем може бути і фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності (або, як її ще називають,
підприємець, фізособа – підприємець, ФОП,
СПД). І це беззаперечний факт. Хоча у КЗпП
лише в кількох статтях, і то тих, які зазнали змін
останнім часом (ст. 119 та ст. 265), можна знайти згадку про фізичну особу – суб’єкта підприємницької діяльності — «фізичну особу –
підприємця». А в більшості норм КЗпП оперує
поняттям «власник або уповноважена ним особа». Тому одне з питань, яке викликає дискусії:
чи справедливо поширювати та/або застосовувати по відношенню до роботодавця — підприємця ті ж норми трудового законодавства,
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що закладені у поняття «власник або уповноважена ним особа» стосовно юридичних осіб?
Згідно з ч. 1 ст. 128 Господарського кодексу
України (далі — ГК) громадянин визнається
суб’єктом господарювання у разі здійснення
ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до ст. 58 ГК.
А у ст. 51 Цивільного кодексу України (далі —
ЦК) передбачено, що до підприємницької
діяльності фізичних осіб застосовуються
нормативно-правові акти, які регулюють
підприємницьку діяльність юридичних осіб,
якщо інше не встановлено законом або не
випливає із суті відносин.
Протиріччям, що виникає з наведених норм,
Міністерство юстиції України (далі — Мін’юст)
свого часу присвятило спеціальне роз’яснення
«Статус фізичної особи – підприємця: проблеми
застосування законодавства» від 14 січня 2011 р.,
в якому резюмувалося, що фізична особа – підприємець у цивільно-господарських відносинах є
різностороннім учасником. Принципи здійснення ним підприємницької діяльності роблять його
подібним до юридичних осіб, тоді як в приватних
відносинах, незважаючи на будь-які зміни в його
статусі, він залишається громадянином — фізичною особою. А тому, на думку Мін’юсту, слід чітко
розмежовувати ці різні сфери відносин — на підставі правила, встановленого у ст. 51 ЦК, до фізичних осіб – підприємців слід застосовувати норми спеціального (господарського) законодавства,
якщо предметом регулювання безпосередньо є
їхня підприємницька діяльність. Натомість, слід

5

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

брати до уваги норми цивільного законодавства,
якщо предмет регулювання виходить за межі підприємницької діяльності, зачіпаючи приватні
інтереси суб’єкта, та повною мірою врегульовується нормами ЦК.
У цьому роз’ясненні в якості прикладів наводилися різні ситуації із судової практики, коли
суди по-різному трактували статус фізичної
особи.
Так, ч. 2 ст. 799 ЦК встановлено, що договір
найму транспортного засобу за участю фізичної
особи підлягає нотаріальному посвідченню.
Підприємство уклало його з підприємцем, нотаріально не посвідчило і через це податковий орган в ході перевірки визнавав його недійсним.
Та суд дійшов висновку, що положення ч. 2
ст. 799 ЦК не можуть бути застосовані щодо такого договору оренди, оскільки правове регулювання підприємницької діяльності юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у даному
випадку є тотожними. Що ж стосується договорів оренди транспортних засобів, укладених
юридичними особами, ЦК та ГК не вимагають
обов’язкового нотаріального посвідчення.
У той же час, якщо підприємець придбаває автомобіль чи об’єкт нерухомості, то суб’єктом права власності він виступає як «звичайна»
фізична особа.
Тому по відношенню до роботодавця — підприємця справедливо застосовувати ті ж норми трудового законодавства, що закладені у поняття «власник або уповноважена ним особа»
стосовно юридичних осіб. Та незважаючи на це
через деякі особливості, які формально притаманні лише юридичним особам, і відсутність
спеціальних норм у законодавстві щодо підприємців, свого часу було дуже актуальним питання ведення підприємцями трудових книжок
своїх найманих працівників, а особливо, якщо
вони працевлаштовувалися вперше.

Підприємці і трудові книжки
У ст. 48 КЗпП встановлено, що трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на
всіх працівників, які працюють на підприємстві,
в установі, організації або у фізичної особи по-
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над п’ять днів. До трудової книжки заносяться
відомості про роботу, заохочення та нагороди за
успіхи в роботі на підприємстві, в установі, організації; відомості про стягнення до неї не заносяться.
Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Міністрів України (далі —
КМУ). Його затверджено постановою КМУ «Про
трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 р.
№ 301, відповідно до п. 2 якої при влаштуванні
на роботу працівники зобов’язані подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку. Без трудової книжки приймаються на роботу тільки ті особи, які працевлаштовуються
вперше. Трудові книжки зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях, а при
звільненні працівника трудова книжка видається йому під підпис в журналі обліку. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається
на керівника підприємства.
Як бачимо, жодної згадки про роботодавців –
підприємців чи роботодавців – фізосіб (які не є
підприємцями, наприклад, у разі найму няні,
водія тощо) в постанові немає.
Інструкція про порядок ведення трудових
книжок працівників, затверджена спільним наказом Міністерства праці України, Мін’юсту, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція
№ 58), в частині ведення трудових книжок роботодавцями — підприємцями чи роботодавцями — фізичними особами теж небагатослівна.
Якщо брати до уваги її останні норми, то
п. 2.21-1 Інструкції № 58 встановлено, що трудові книжки працівників, які працюють на умовах
трудового договору у фізичних осіб — суб’єктів
підприємницької діяльності без створення
юридичної особи з правом найму, та фізичних
осіб, які використовують найману працю,
пов’язану з наданням послуг (кухарі, няньки,
водії тощо), зберігаються безпосередньо у працівників. І хоча у ній ще досі збереглася норма
про те, що записи про прийняття/звільнення
найманих працівників у підприємців робляться
такими підприємцями і завіряються працівниками служби зайнятості в ході реєстрації/зняття
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з реєстрації таких трудових договорів, ці норми
не можуть бути виконані, оскільки після запровадження повідомлень органів податкової служби про прийняття працівників трудові договори
вже не реєструються. Тому постало питання: хто
ж має заповнювати трудові книжки працівникам, які працюють у підприємців?
Поза увагою Інструкції № 58 залишилося і питання заведення трудових книжок працівникам,
першим роботодавцем яких були підприємці.
Вони на заведення трудової книжки не могли
розраховувати.
У листі № ДЦ-12-1528/0/6-06 від 23 березня
2006 р. Міністерство праці та соціальної політики України роз’яснювало, що першу сторінку
трудової книжки (на якій вказуються відомості
про працівника) має підписати особа, відповідальна за видачу трудових книжок, і після цього
поставити печатку підприємства (або печатку
відділу кадрів), на якому вперше заповнюється
трудова книжка. Але таким правом, зазначалося
у листі, не наділені ні підприємці, ні посадові
особи державної служби зайнятості. Тому період
роботи у зазначених випадках міг підтверджуватися, зокрема, письмовим трудовим договором відповідно до п. 3 Порядку підтвердження
наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою
КМУ від 12 серпня 1993 р. № 637.
Та найцікавішим все ж був останній абзац
цього листа, в якому Мінсоцполітики зазначало,
що «не ведення трудової книжки у зазначеному
випадку не є порушенням норм трудового законодавства і, отже, фізичну особу – роботодавця
не може бути притягнуто до адміністративної
відповідальності, передбаченої статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення». Та ситуація кардинально змінилася з
появою нового листа Мінсоцполітики і ця тема
знову набула актуальності.
У листі від 3 грудня 2015 р. № 492/06/186-15
Мінсоцполітики, зацитувавши ч. 3 ст. 48 КЗпП,
яка зобов’язує трудові книжки вести на всіх
працівників, які працюють на підприємстві, в
установі, організації або у фізичної особи понад
п’ять днів, робить висновок, що працівникові,
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який приступає до роботи вперше, трудова
книжка має бути заведена, в т. ч. фізичною особою – підприємцем. Пам’ятаємо, що раніше
Мінсоцполітики зазначало, що таким правом
фізичні особи — роботодавці не наділені. Що ж
змінилося?
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду
оплати праці» від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII до
ст. 24 КЗпП було внесено зміни, які передбачають, що працівник не може бути допущений
до роботи без укладення трудового договору,
оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу з подачі
якого було запроваджено подання повідомлення
про прийом працівників на роботу. Крім того,
цим Законом виключено ст. 241 КЗпП, яка передбачала реєстрацію укладеного між працівником та фізичною особою трудового договору у
державній службі зайнятості (нагадаємо, що
зміни набрали чинності 1 січня 2015 р.).
Тому, на думку Мінсоцполітики, норми Інструкції № 58 слід застосовувати в частині, що
не суперечить нормативно-правовим актам
вищої юридичної сили, що означає, що трудові книжки фізичній особі – підприємцю слід
заповнювати за аналогією з п. 2.4. Інструкції
№ 58 — усі записи в трудовій книжці про
прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення тощо вносяться
фізичною особою – підприємцем після видання наказу (розпорядження), але не пізніше
тижневого строку, а в разі звільнення — у день
звільнення і повинні точно відповідати тексту
наказу (розпорядження). Запис про звільнення завіряється печаткою, а у разі відсутності в
підприємця печатки, записи у трудовій книжці завіряються його підписом.

Остаточні висновки
З наведеного вище бачимо, що з огляду на
одні й ті ж норми КЗпП та Інструкції № 58 Мінсоцполітики видало два діаметрально протилежні роз’яснення щодо заведення трудових книжок
підприємцями новоприйнятим працівникам.

7

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

І останню свою позицію воно аргументувало
тим, що підприємцям норми Інструкції № 58 слід
застосовувати в частині, що не суперечить
нормативно-правовим актам вищої юридичної
сили або, інакше кажучи, діяти за аналогією як
юридичним особам.
Тому з огляду на останнє роз’яснення Мінсоцполітики підприємцям слід погодитися з тим,
що вони є таким же суб’єктом правових відносин у сфері трудових відносин, як і юридичні
особи. І якщо йдеться про дотримання трудових
гарантій найманих працівників, то вони так
само повинні вести всю необхідну трудову і кадрову документацію. І цей висновок, що випливає з листа, став для них дещо несподіваним.
Якщо ж хтось сумнівається в цьому, то звернемо увагу на наступне. Спільним наказом Мінсоцполітики та Мін’юсту України від 8 листопада 2013 р. № 748/2354/52.2 було викладено у
новій редакції абзац перший п. 2.2. Інструкції
№ 58. Ним визначено, що заповнення трудової
книжки вперше проводиться власником або
уповноваженим ним органом не пізніше тижневого строку з дня прийняття працівника на роботу. А на початку статті ми наводили норми
про те, що до підприємців слід застосовувати
норми спеціального (господарського) законодавства, якщо предметом регулювання безпосередньо є їхня підприємницька діяльність. Вважаємо, що те ж саме стосується і сфери трудових
відносин, а тому підприємцям як «власникам»
слід належним чином дотримуватися норм трудового законодавства.
Отже, приймаючи вперше працівника на роботу, підприємець не пізніше тижневого строку
має завести йому трудову книжку, заповнивши
на титульному аркуші відомості про працівника: прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, і підтвердити їх своїм підписом, а за наявності — завірити печаткою.
Далі слід зробити запис про прийняття на роботу, вказавши:
— у графах 1, 2 — порядковий номер запису і
дату;
— у графі 3 — «Прийнятий на роботу…», вказавши, на яку саме (зазначати, що працівник
прийнятий на роботу за трудовим договором із
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вказівкою його дати та номеру, як це вимагалося раніше, нема підстав, тому що трудові відносини настають тільки в разі укладення трудового договору);
— у графі 4 — дату і номер наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, які вказані у
повідомленні, направленому територіальним
органам Державної фіскальної служби України.
У подальшому слід робити записи про переведення на іншу постійну роботу або звільнення, про нагороди та заохочення тощо. У разі
звільнення працівника у день звільнення слід
зробити запис «Звільнено…», вказавши причину звільнення з посиланням на статтю та пункт
закону, за якими звільнено працівника. Запис
про звільнення підприємець має підтвердити
своїм підписом, а за наявності — завірити печаткою.
Від редакції.
Мін’юст вже давно звертав увагу на відсутність в
Інструкції № 58 механізму заповнення фізичною особою – підприємцем трудової книжки своїм працівникам, які стають до роботи вперше (лист від 24 березня
2006 р. № 21-5-172), й звертався до Мінсоцполітики з
пропозицією переглянути Інструкцію № 58 та внести до
неї відповідні зміни, проте вже минуло понад 10 років,
а змін немає й досі. Щодо печатки, то Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від
15 квітня 2014 р. № 1206-VII було скасовано обов’язкову
наявність печатки у суб’єктів господарювання, а це означає, що відтепер печатки може не бути не лише у фізичної особи – підприємця, а й у юридичної особи.
Вважаємо, що зміни у веденні трудових книжок не дуже обтяжать підприємців, хоча б тому,
що вони економлять час на відвідуванні служби
зайнятості. У той же час їм доведеться належним чином ставитися до оформлення кадрової
документації, у чому ми їм намагатимемося допомагати.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу «Заработная плата»
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Повідомлення про прийняття
працівника на роботу
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII (далі — Закон № 77) було
внесено певні зміни й до Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), зокрема,
до його ч. 3 ст. 24, згідно з якими роботодавець зобов’язаний повідомляти про прийняття працівника на роботу територіальні органи Державної фіскальної служби
(далі — ДФС). Наразі з’ясуємо, якими способами це можна зробити, як заповнити
відповідну форму повідомлення та в які строки його необхідно надіслати.

Про зміни до ст. 24 КЗпП
Нова редакція ч. 3 ст. 24 КЗпП набула чинності 1 січня 2015 року. Згідно з цією нормою роботодавець, перед тим як допустити працівника
до роботи, має повідомити відповідний територіальний орган ДФС про прийняття працівника
на роботу. Змінами також передбачено, що працівник не може бути допущений до роботи
без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника
або уповноваженого ним органу (раніше згідно зі ст. 24 КЗпП вважалося, що трудовий договір з працівником укладено, якщо той приступив до роботи).
Зверніть увагу, що Законом № 77 виключено з
КЗпП ст. 241, згідно з якою трудовий договір між
працівником і фізичною особою потрібно було
реєструвати у територіальних органах Державної служби зайнятості (далі — ДСЗ) — тепер фізичні особи – роботодавці продовжують укладати
трудові договори з працівниками, але не реєструють їх у територіальних органах ДСЗ, а також
теж оформляють накази про прийняття працівників на роботу та направляють до територіальних органів ДФС відповідне повідомлення.
Отже, наказ є обов’язковим документом, який
підтверджує укладення трудового договору і
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право роботодавця допустити працівника до роботи.
Слід зауважити, що згідно з ч. 1 ст. 24 КЗпП
трудовий договір має укладатися, як правило,
у письмовій формі. При цьому в письмовій формі трудовий договір укладається обов’язково:
— при організованому наборі працівників;
— при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами
підвищеного ризику для здоров’я;
— при укладенні контракту;
— у випадках, коли працівник наполягає на
укладенні трудового договору в письмовій
формі;
— при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
— при укладенні трудового договору з фізичною особою;
— в інших випадках, передбачених законодавством (наприклад, з працівниками, діяльність яких пов’язана з державною таємницею
(постанова Кабінету Міністрів України (далі —
КМУ) «Про встановлення письмової форми трудових договорів з працівниками, діяльність
яких пов’язана з державною таємницею» від
16 листопада 1994 р. № 779), з громадянами,
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які проходять альтернативну (невійськову)
службу (ст. 15 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991 р.
№ 1975-XII) тощо)).

Способи подання
Варто наголосити, що, хоча зміни до ст. 24
КЗпП й набули чинності 1 січня 2015 року, процедуру виконання цієї норми було затверджено
лише майже через півроку — постановою КМУ
«Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про
прийняття працівника на роботу» від 17 червня
2015 р. № 413 (далі — Постанова № 413), яка
набула чинності 27 червня 2015 року.
Відповідно до Постанови № 413 власник підприємства (установи, організації) або уповноважений ним орган (особа) чи фізична особа подають повідомлення про прийняття працівника на
роботу до територіальних органів ДФС за місцем
обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Ще раз наголосимо, що таке повідомлення подається до початку роботи працівника.
Враховуючи специфіку роботи підприємств,
повідомлення можна подавати і в день роботи
працівника, але не пізніше часу допуску його до
роботи (тобто часу виникнення трудових відносин) за укладеним трудовим договором. Як вказано у Постанові № 413, подати повідомлення
можна в один із таких способів:
— засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб згідно з вимогами законодавства
у сфері електронного документообігу та електронного підпису;
— на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
— на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.
Інформація, що міститься у повідомленні про
прийняття працівника на роботу, вноситься до
реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 8 липня
2010 р. № 2464-VI.
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Повідомлення про прийняття працівника на роботу, надані до територіальних органів ДФС не
за місцем обліку роботодавця або не за встановленою формою, вважаються такими, що
не подавалися (лист Міжрегіонального головного управління ДФС від 3 вересня 2015 р.
№ 21446/10/28-10-06-11).

Разом з тим слід зазначити, що відповідно до
норм Постанови № 413 ДФС лише приймає від
суб’єктів господарювання повідомлення про
прийняття працівника на роботу, проте не регулює питання трудових відносин, встановлених ст. 24 КЗпП (лист ДФС від 8 жовтня 2015 р.
№ 37321/7/99-99-17-03-01-17).

Особи, на яких подається
повідомлення
Оскільки повідомлення, про яке йде мова, є
повідомленням про прийняття працівника на
роботу, то й подаватися воно має на усіх прийнятих на роботу осіб — не має значення, за безстроковим чи строковим договором, на основних працівників чи сумісників тощо.
Однією з категорій працівників, щодо яких
у кадровиків виникають сумніви з приводу
необхідності подання на них територіальним
органам ДФС повідомлення про прийняття на
роботу, є внутрішні сумісники. Запевняємо,
що і на таких працівників повідомлення обов’язково потрібно подавати. Нагадаємо, що
відповідно до п. 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ, організацій, затвердженого спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р.
№ 43, сумісництво — це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної
оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на
тому ж або іншому підприємстві або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом. Таким чином, при прийнятті працівника
на роботу на умовах сумісництва (як внутріш-
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нього, так і зовнішнього) обов’язковим є укладення трудового договору, який оформлюється
шляхом видання наказу чи розпорядження
власника або уповноваженого ним органу,
та повідомленням до територіальних органів
ДФС за місцем обліку їх, як платника єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про прийняття працівника на роботу.
А от на осіб, з якими укладаються договори
цивільно-правового характеру, повідомлень
про прийняття на роботу не подають — адже
між ними та підприємством виникають не
трудові, а цивільні відносини, які, відповідно,
регулюються не положеннями КЗпП, а нормами Цивільного кодексу України.
Також не потрібно повідомляти територіальні
органи ДФС про переведення працівника на іншу
посаду або зміну інших істотних умов праці.

Заповнення форми
Слід зауважити, що жодним нормативним
актом не передбачено покладення на певний
структурний підрозділ підприємства обов’язків
щодо оформлення і надсилання повідомлення
про прийняття працівника на роботу. Зазвичай,
цю функцію доручають бухгалтерії підприємства, якщо звітність подається нею електронним способом. Уся інформація, потрібна для
заповнення повідомлення про прийняття працівника на роботу, надходить у бухгалтерію
з примірником відповідного наказу.
Разом з тим ніщо не заважає роботодавцеві
покласти обов’язок оформлення та направлення
повідомлення про прийняття працівника на
роботу й на інші структурні підрозділи підприємства — наприклад, на відділ кадрів.
У будь-якому разі додаткові обов’язки щодо
складання і надсилання повідомлення доречно
закріпити документально — зазначити в наказі,
положенні про структурний підрозділ, посадовій інструкції працівника, який виконуватиме
цю роботу.
Повідомлення оформляють за формою, наведеною в додатку до Постанови № 413.
У повідомленні про прийняття працівника
на роботу зазначають:
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— реєстраційний номер облікової картки
платника податків (код згідно з ЄДРПОУ);
— назву підприємства-страхувальника;
— тип: «початкове» або «скасовуюче»;
— категорію особи: «1» — наймані працівники з трудовою книжкою; «2» — наймані працівники без трудової книжки (у разі, якщо працівника приймають на роботу за сумісництвом);
— реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серію та номер паспорта;
— прізвище, ім’я, по батькові застрахованої
особи;
— номер і дату наказу або розпорядження про
прийняття на роботу;
— дату початку роботи;
— дату формування повідомлення у страхувальника;
— кількість заповнених рядків на аркуші;
— номер аркуша.
Повідомлення підписують керівник підприємства і головний бухгалтер.
Заповнений зразок повідомлення про прийняття працівника на роботу наведено у Додатку
до статті.
Якщо працівник передумав приступати до роботи, до територіального органу ДФС треба подати «скасовуюче» повідомлення — воно матиме лише дві відмінності від «початкового»:
у графі 2, де зазначається тип повідомлення, слід
відмітити «скасовуюче» (а не «початкове»), а в
графі 10 — змінити дату його формування у
страхувальника (адже зрозуміло, що дата «скасовуючого» повідомлення буде, принаймні, на
день пізніша, аніж «початкового»).

У разі, якщо у поданому повідомленні було допущено помилку (наприклад, у прізвищі чи імені
працівника або ж у даті його прийняття на роботу), треба одночасно подати два повідомлення:
— одне — «скасовуюче» з помилковими даними, наведеними у попередньому «початковому»
повідомленні;
— друге — нове «початкове» з вже правильними
даними (лист Міністерства соціальної політики
України (далі — Мінсоцполітики) від 9 жовтня
2015 р. № 1336/13/84-15).
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Переважна частина установ працює з електронними системами і здає електронну звітність,
тому заповнення і надсилання повідомлення територіальним органам ДФС не викликає труднощів. Повідомлення у такому разі завіряється
електронними цифровими підписами і надсилається за призначенням. Через певний час (зазвичай, того ж дня) надходить звіт про отримання
документа і квитанція з підтвердженням про реєстрацію повідомлення. Ці документи слід долучити до особової справи працівника.
Нагадаємо, що електронний цифровий підпис — це вид електронного підпису, отриманого
за результатом криптографічного перетворення
набору електронних даних, який додається до
цього набору або логічно з ним поєднується і
дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий
підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа (ст. 1 Закону України «Про електронний цифровий підпис» від 22 травня 2003 р.
№ 852-IV).

Порядок подання
Досить часто у кадровиків виникає запитання: який запас часу має бути між виданням наказу про прийняття на роботу, повідомленням
територіальних органів ДФС і допуском працівника до роботи?
Звичайно, спочатку треба видати наказ про
прийняття на роботу, але з такої дати, яка давала б часовий запас для оформлення і відправлення територіальним органам ДФС повідомлення
про прийняття працівника на роботу. Як зазначило Мінсоцполітики у листі від 4 серпня 2015 р.
№ 432/13/155-15, інформація про зарахування
працівника має бути подана до територіальних
органів ДФС до початку його роботи, а тому дата
наказу про прийняття працівника на роботу та
дата початку роботи працівника не співпадають.
Від редакції.
Нагадаємо, що листи, у тому числі й Мінсоцполітики, не є нормативно-правовими актами, а мають лише
рекомендаційний та інформаційний характер і не вста-
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новлюють нових правових норм. Натомість у Постанові
№ 413 зазначено про необхідність подання повідомлення територіальним органам ДФС «до початку роботи
працівника» (а не за день до початку його роботи). Тому
оформлення наказу про прийняття працівника на роботу, подання повідомлення і фактичний допуск до роботи
можуть проводитися в один день, але за умови, що працівник приступив до роботи після видання наказу та
подання повідомлення (хоча б і через кілька хвилин). За
таких обставин у вас має бути підтвердження того, що
спочатку видано наказ і подано повідомлення, а вже
після цього працівника допущено до роботи: наприклад,
ніщо не заважає видати наказ про прийняття працівника
на роботу о 9:00, за 10 хвилин скласти та о 9:15 відправити за допомогою електронного зв’язку повідомлення
до ДФС, а одразу після отримання підтвердження про
прийняття повідомлення допустити працівника до роботи (наприклад, з 10:00). Тим більше, ніщо не заважає
діяти за такою схемою, якщо на підприємстві встановлено двозмінний графік роботи й працівник свого першого робочого дня виходить на роботу у другу зміну.
Головне — оформити наказ та відправити повідомлення саме до того, як працівник приступить до роботи (але
у розумінні часового проміжку, який може становити і
п’ять хвилин, а не календарних дат).
Як відомо, при укладенні трудового договору
громадянин зобов’язаний подати паспорт або
інший документ, що посвідчує особу, трудову
книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — і документ про освіту (спеціальність,
кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи (ст. 24 КЗпП). Таким чином, видавати наказ про прийняття на роботу слід лише тоді,
коли особа подала документи, передбачені
ст. 24 КЗпП, у тому числі й трудову книжку (звісно, якщо це не робота за сумісництвом чи взагалі не перша робота особи, коли в неї трудової
книжки ще взагалі нема). Якщо ж особа ще працює на попередній роботі й вже написала заяву
про прийняття на роботу на нове підприємство,
з виданням наказу про прийняття на роботу
варто трохи зачекати — адже трудова книжка
ще зберігається за попереднім місцем роботи.
Також постійно виникають ускладнення з
поданням повідомлення про прийняття на роботу керівника новоствореного підприємства:
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адже повідомлення слід подати до початку його
роботи, але як це зробити, коли керівник не
може підписати таке повідомлення до того, як
приступить до роботи. З цього приводу Мінсоц політики у листі від 18 вересня 2015 р.
№ 14209/0/14-15/13 роз’яснило, що Постановою № 413 передбачено необхідність подання
повідомлення про прийняття працівника на
роботу власником підприємства або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною
особою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх, як платника єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором, й цей порядок стосується також і прийняття (обрання) на роботу
керівників юридичних осіб. Тому, на думку
Мінсоцполітики, у випадку прийняття керівника на новостворене підприємство повідомлення про прийняття працівника на роботу до територіальних органів ДФС має бути
підписано особою, яка визначена внутрішніми документами підприємства або установчими документами.
Від редакції.
Зі згаданого листа Мінсоцполітики однозначно
можна зробити лише один висновок — новостворене
підприємство має повідомити про прийняття на роботу
директора до початку його роботи. А от яким саме
чином це можна зробити, у листі детально не роз’яснюється (скоріш за все тому, що у самому відомстві теж
нема єдиного погляду на таку ситуацію). Але повідомлення подавати потрібно і обов’язково — до виникнення трудових відносин з директором підприємства
(а це означає, що він таке повідомлення підписати саме
як вже прийнятий на роботу директор все ж таки не
може). Наразі вбачається два можливих варіанта вирішення цієї проблеми — залежно від того, чи є майбутній директор підприємства його засновником (одним
із засновників), чи ні.
Варіант 1: Майбутній директор є одним із засновників підприємства.
У такому випадку особи, які вирішили відкрити підприємство, складають протокол зборів засновників
та реєструють підприємство в державному реєстрі, а у
реєстраційних документах вказують прізвище одного з
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них як керівника нового підприємства. Однак, якщо особу назвали керівником підприємства в реєстраційних
документах, це ще не означає, що з нею було укладено
трудовий договір. Тому, після реєстрації підприємства,
першим наказом по підприємству буде наказ про вступ
на посаду майбутнього директора, який він видає «сам
на себе» на підставі власної заяви і протоколу зборів
засновників (зверніть увагу, що у цьому наказі повинен
бути підпис майбутнього директора, проте ще не від імені саме «директора», а від імені керівника підприємства
(як варіант — засновника), а от всі наступні накази по
підприємству він вже підписуватиме як директор. Склавши такий наказ, потрібно повідомити територіальні органи ДФС про прийняття на роботу директора (звісно, це
слід зробити до того як особа, згідно з наказом, стає до
роботи на умовах трудового договору).
Варіант 2: Директором підприємства буде стороння особа.
За таких обставин не вбачається іншого способу
виконати вимоги ч. 3 ст. 24 КЗпП та Постанови № 413,
окрім того, як надіслати повідомлення територіальним
органам ДФС до прийняття на роботу директора за трудовим договором (контрактом), а в підставах вказати
номер і дату не наказу про прийняття на роботу, а протоколу зборів засновників (учасників) про призначення
директором сторонньої особи. Надалі слід укласти трудовий договір (контракт) з директором підприємства, в
якому датою початку його дії буде та дата, яка вказана у
повідомленні як початок роботи. Звісно, протокол зборів не є наказом, але таким чином буде дотримано дві
головні вимоги — повідомлення ДФС про прийняття
працівника на роботу і виконання «умови завчасності».
Щоправда, аби все ж таки уникнути у повідомленні «підміни» наказу протоколом зборів, засновники можуть
самі видати наказ про призначення директора підприємства за контрактом на підставі свого ж протоколу зборів
засновників і вказати у повідомленні дату цього наказу.

Можливі штрафи
Якщо повідомлення про прийняття працівника на роботу не надано чи направлене після
дати прийняття працівника на роботу (тобто
із затримкою), то роботодавцям та відповідним
посадовим особам підприємства загрожують
штрафи у наступних розмірах:
юридичним та фізичним особам – під13
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приємцям, які використовують найману працю (відповідно до ст. 265 КЗпП):
— за фактичний допуск працівника до роботи
без оформлення трудового договору (контракту) — у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент
виявлення порушення, за кожного працівника,
щодо якого скоєно порушення;
— за порушення інших вимог трудового законодавства — у розмірі мінімальної заробітної
плати;
посадовим особам підприємств та громадянам – суб’єктам підприємницької діяльності
(відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, далі — КУпАП):
— за фактичний допуск працівника до роботи
без оформлення трудового договору (контракту) — у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
— за порушення інших вимог законодавства
про працю — у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Від редакції.
Зверніть увагу, що у ст. 265 КЗпП та ст. 41 КУпАП,
якими передбачено відповідальність за порушення законодавства про працю, нема чіткої норми щодо накладення штрафу на роботодавця та відповідних посадових

осіб саме за невчасне подання чи неподання повідомлення. Але оскільки необхідність подання повідомлення про прийняття працівника на роботу передбачено
ч. 3 ст. 24 КЗпП (тобто є вимогою законодавства про
працю), то у разі неподання чи невчасного подання повідомлення будуть застосовуватися санкції саме як за
«порушення інших вимог трудового законодавства».
Більш значні штрафи, передбачені за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового
договору (контракту), застосовуватимуться не у разі
неподання чи недотримання строків подання повідомлення, а у випадку допуску працівника до роботи без
видання наказу про його прийняття на роботу.
Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду
діяльності, господарювання, фізичними особами – підприємцями, які використовують найману працю, здійснює Державна служба з питань
праці України. Відповідно штрафи, зазначені у
ч. 2 ст. 265 КЗпП, накладаються лише цим органом.

Ярослава ПАНЬКІВ,
експерт з питань
кадрового діловодства
РЕКЛАМА
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Зміна № 4 до Класифікатора
професій: чергові новації
Працівники кадрових підрозділів підприємств та інші користувачі Національного
класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327 (далі — КП), повинні слідкувати за змінами та доповненнями до цього національного стандарту України,
оскільки він регулярно оновлюється. Ось і у поточному році вийшла чергова зміна
до КП — Зміна № 4, затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 4 березня 2016 р. № 394 (далі — Зміна № 4). Традиційно спробуємо структурно окреслити дії із скасування, зміни кодів, внесення нових угруповань та професійних назв робіт, які містить Зміна № 4, приналежна до конкретних
професій (посад).

Р

озвиток транспортної галузі та промисловості в Україні, рух у напрямку інтеграції, до європейських традицій суспільно-політичних відносин, обумовлюють для
нашої країни зміни і у її професійно-класифікаційній структурі, що закріплюються відповідними Змінами до КП. Отже, кадровикам та іншим професійним користувачам КП важливо
відстежувати вихід таких Змін, та, коли виникає
необхідність, вносити відповідні корективи до
штатних розписів та інших документів своїх
підприємств.

Повертаючись до Зміни № 3
Нагадаємо, що для чинної версії КП у 2015
році вже було підготовлено Зміни та доповнення
№ 2 і № 3. Так, попередню Зміну № 3 було затверджено наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 2 вересня 2015 р.

№ 1084 (далі — Зміна № 3) відповідно до ч. 5
ст. 259 Господарського кодексу України (зі Зміною № 3 до КП ви можете ознайомитися у вкладці з нормативно-правовими актами № 21 (105)
газети «Консультант Кадровика» за 2015 рік, а
на стор. 33 того ж номера — знайти статтю,
присвячену даному питанню).
Тих, хто не ознайомлений з матеріалами Зміни № 3 інформуємо, що вони стосуються професій за такими галузями, які зазначено у Таблиці 1.
Отже, управлінцям, банківським працівникам, правоохоронцям (у т. ч. приватним) та промисловикам матеріали Зміни № 3 будуть цікавими у першу чергу.

Що треба знати про Зміну № 4?
Перейдемо до огляду Зміни № 4, яка вже набула чинності — з 1 квітня 2016 року.
Таблиця 1

№
з/п

Директива щодо професійних
назв робіт

Сфера застосування професійних назв робіт

1.
2.

«Скасувати»
«Змінити»

Цивільний захист.
Адміністративна діяльність, цивільний захист, банківська діяльність.

3.

«Внести»

Банківська діяльність, антикорупційна діяльність, спеціальні виробництва.
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У невеликій за обсягом Зміні № 4 є свої особливості, зокрема:
— чимало позицій займають професійні назви робіт сфери транспорту;
— знайшло своє відображення законодавство
з питань місцевого самоврядування;
— з’явилися позиції для працівників музичного мистецтва та соціального обслуговування.
Розглянемо ці нововведення докладніше.
Викладення матеріалу Зміни № 4 відповідно
до підходів професійно-класифікаційної системи в
Україні, починається з професійних угруповань.
Зміна назв професійних угруповань у Зміні
№ 4:
Зміна назви професійного угруповання торкнулася лише одного з них з кодом КП 1229.3 —
«Керівні працівники апарату місцевих органів
державної влади», яке відтепер має вигляд: «Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування» з
тим же кодом КП. Таким чином, було враховано положення Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р.
№ 280/ 97-ВР, який, серед іншого, визначає правовий статус і відповідальність посадових осіб
місцевого самоврядування.
Скасування професійних назв робіт у Зміні
№ 4:
З набранням чинності Зміни № 4, скасовуються такі професійні назви робіт як:
— «Експерт технічний з промислової безпеки» — код КП 2449.2;
— «Контролер-ревізор пасажирських поїздів» — код КП 4211;
— «Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту та метрополітенів» —
код КП 7233;
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— «Моторист теплового промивання котлів
паровозів» — код КП 8153;
— «Черговий по будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад» — код КП 9141;
— «Викликач локомотивних та поїзних бригад» — код КП 9151;
— «Прийомоздавальник вантажу та багажу в
поїздах» — код КП 9332;
— «Провідник із супроводження вантажів» —
код КП 9332.
Зауважимо, що деякі з цих професійних назв
робіт далі за текстом вносяться Зміною № 4 до
КП за таких умов:
— «Експерт технічний з промислової безпеки» вноситься з кодом КП — 2149.2;
— «Прийомоздавальник вантажу та багажу в
поїздах» вноситься з кодом КП — 5111;
— «Провідник із супроводження вантажів»
вноситься з кодом КП — 5112;
— «Черговий по будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад» вноситься з кодом КП —
5121.
Отже, працівники з прийому, здавання і супроводу багажу та вантажів на транспорті переведені з розділу 9 КП («Найпростіші професії)»
до розділу 5 («Працівники сфери торгівлі та послуг»), у той час як «Експерт технічний з промислової безпеки», змінивши кодування, залишився у групі 2149.2 «Інжерери (інші галузі
інженерної справи)».
Зміни професійних назв робіт у Зміні № 4:
Усі зміни професійних назв робіт проводяться
Зміною № 4 із збереженням коду та стосуються
лише редакції професійних назв робіт. Наведемо у табличному вигляді інформацію щодо змін
у професійних назвах робіт, які можуть застосовуватися у сфері бізнесу (див. Таблицю 2).
Таблиця 2

Код КП

Професійна назва роботи, що була

Професійна назва роботи, що вноситься

8311
4133

«Машиніст вагоперевірочного вагона»
«Оператор бюро інформації про підхід і прибуття вантажів»
«Священослужитель (пастор, пресвітор, вйськовий священик (капелан) і т. ін.)»
«Технік-протезист»
«Черговий з видавання довідок (бюро довідок)»

«Машиніст вагоповірочного вагона»
«Оператор з інформації про підхід і прибуття вантажів»

2460
3119
4222
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Коментуючи дані Таблиці 2, відзначимо, що у
метрологічних службах дії з підтвердження відповідності вимірювальних пристроїв стандартам правильно називаються «повіркою», а не
«перевіркою»; відбулися деякі структурні зміни
у інформаційних службах на транспорті; спостерігається певна інтеграція професійних завдань та обов’язків «техників» з протезування;
щодо священнослужителів, то у професійній назві роботи просто виправлено орфографічну помилку.
Внесення професійних назв робіт у Зміні № 4:
До Класифікатора професій Зміною № 4 внесено ряд позицій сфери транспорту, серед них
(окрім вище зазначених):
— «Начальник залізнично-будівельної машини» — код КП 1226.2;
— «Прийомоздавальник вантажу та багажу» —
код КП 5111;
— «Черговий по відновному поїзду» — код
КП 5111.

Зазначимо, що сфера мистецтва, а саме — оркестрової музики «легалізувала» професійну назву роботи «Артист-тамбурмажор» (цей музикант зазвичай очолює та керує оркестровими
маршами, задаючи ритм за допомогою спеціального жезла) з кодом КП 3479.
У структурі місцевого самоврядування тепер
з’явилася посада «Староста» з кодом КП 1229.3.
Сфера ортопедичних послуг поповнилася
професійною назвою роботи «Технолог ортопедичний» з кодом КП 3119.

Завдання та обов’язки працівників
оновлених професій
Отже, зміни у КП тривають і в поточному
році, але що стоїть за новими та «удосконаленими» професійними назвами робіт?
Розглянемо завдання та обов’язки працівників внесених до КП та дещо оновлених Зміною
№ 4 професій (див. Таблицю 3).
Таблиця 3

№
Професійна
з/п
назва роботи
1. «Начальник залізничнобудівельної
машини»

2.

«Староста»

3.

«Експерт
технічний
з промислової безпеки»

4.

«Технолог ортопедичний»
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Код
Деякі завдання та обов’язки
КП
1226.2 Керує роботою залізнично-будівельної машини конкретного типу та призначення,
що застосовуються під час будівництва та ремонту верхньої споруди залізничних
доріг, сортувальних гірок, блокування та централізації систем на залізничному
транспорті тощо. Організовує та контролює щозмінне та технічне обслуговування
залізнично-будівельної машини. Забезпечує виявлення й усування несправності
у її роботі, перевіряє справність систем і вузлів. Контролює плановий запобіжний
ремонт залізнично-будівельної машини.
1229.3 Представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради. Сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що
подаються до органів місцевого самоврядування. Бере участь у підготовці проекту
бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються
на території відповідного села, селища. Вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного
села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств,
установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб. Здійснює
інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.
2149.2 Проводить плановий, черговий, позачерговий технічний огляд вантажопідіймальних кранів, самохідних та причепних підйомників з метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, модернізації, умов та строку подальшої
безпечної експлуатації. Вивчає відповідну технічну документацію. Аналізує режими
та умови експлуатації техніки. Проводить різні випробування (металографічні, на
міцність і т. д.). Здійснює належні аналітичні розрахунки щодо подальшої експлуатації техніки.
3119

Виконує роботу з організації виготовлення протезно-ортопедичних виробів. Приймає участь в огляді пацієнтів та призначенні протезно-ортопедичних виробів.
Веде документацію щодо пацієнтів та їх сімей з урахуванням очікуваних результатів
реабілітації та потреб. Визначає разом з лікарем фізичні та функціональні характеристики пацієнтів.
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Таблиця 3. Продовження
Здійснює підбір протезних або ортезних конструкцій, матеріалів, комплектувальних виробів та додаткових елементів. Виготовляє гіпсові зліпки та проводить необхідні заміри. Проводить модифікацію позитиву та негативу, вносить
конструктивні зміни до виробу для забезпечення оптимальної підгонки. Виконує
або контролює виготовлення протезу чи ортезу. Виконує підгонку, статичне та
динамічне регулювання виробу, проводить попереднє навчання пацієнтів користуванням виробом. Бере участь у контролі та оцінці виробу, його функціонування та
косметичного вигляду. Інструктує пацієнта або його сім’ю з питань використання
виробу та догляду за ним. Бере участь у подальшому спостереженні, технічному
обслуговуванні, ремонті та заміні складових. Визначає необхідність у повторенні
виду робіт технологічного процесу виготовлення протезно-ортопедичного виробу
для оптимізації його підгонки та функціонування. Керує технологічним процесом
та контролює роботу техніків протезистів/ортезистів. Бере участь у плануванні
та впровадженні нових технічних засобів реабілітації пацієнтів. Бере участь у навчанні технологів ортопедичних та техніків протезистів/ортезистів. Підвищує свій
професійний рівень.
5.

«Технік-протезистортезист»

3119

Під керівництвом інженера-технолога-протезиста або технолога ортопедичного
виконує виготовлення протезно-ортопедичних виробів, проведення технічних
розрахунків, розроблення нескладних проектів і простих схем відповідно до технічних завдань, чинних стандартів і нормативних документів. Виготовляє гіпсові
зліпки та модифікує негатив або позитив під контролем більш кваліфікованого
працівника. Виготовляє та складає протезно-ортопедичні вироби та їх елементи,
куксоприймачі, системи утримання та інше. Здійснює регулювання протезноортопедичних виробів за допомогою протезоміру чи іншого спеціального обладнання відповідно до технічних вимог. Проводить підгонку та регулювання
протезно-ортопедичних виробів, операції з косметичної обробки протезів та
ортезів з урахуванням схеми побудови згідно вказівок більш кваліфікованого
працівника. Бере участь у процедурах з технічного обслуговування, ремонту та
заміні комплектувальних виробів. Систематизує, аналізує та обробляє інформацію щодо виробів, вживає заходи щодо усунення виявлених недоліків. Несе відповідальність за використання матеріалів, обладнання та інструментів. Інформує
про необхідність придбання матеріалів, обладнання та інструментів. Виконує
технічне обслуговування обладнання з дотриманням правил охорони праці, роботу з оформлення планової та звітної документації. Пропонує раціональні методи
роботи для підвищення її ефективності. Бере участь у навчанні інших техніківпротезистів. Підвищує свій професійний рівень, вивчає нові розробки стосовно
матеріалів, обладнання та технологічних процесів.

6.

«Артист-тамбурмажор»

3479

Очолює полкову команду барабанщиків і сурмачів у русі та статичному положенні;
диригує та подає команди музикантам оркестру за допомогою спеціального тамбурмажорського жезлу; проводить навчання оркестрантів по затвердженій програмі.

7.

«Черговий по відновному поїзду»

5111

Отримує та реєструє у журналі наказ чергового по відділенню з відправки відновного поїзда. Негайно доповідає начальнику відновного поїзда та сповіщає його
робітників щодо отриманого наказу. Готує відновний поїзд до відправлення.

8.

«Прийомоздавальник
вантажу та багажу»

5111

Забезпечує виконання завдань щодо навантаження-вивантаження та прийманнявидавання багажу в установлені строки. Перевіряє правильність розміщення і
кріплення на відкритому рухомому складі довгомірних, лісних, великогабаритних,
негабаритних, небезпечних та інших вантажів, розміщення і кріплення яких проводиться відповідно до технічних умов навантаження і кріплення вантажів, розміщення вантажів за кресленнями і схемами, що не передбачені технічними умовами. Складає комерційні акти і акти загальної форми у разі виявлення несхоронних
перевезень вантажу. Здійснює контроль за дотриманням робітниками норм і
правил охорони праці та ефективного використання вантажно-розвантажувальних
машин і механізмів. Оформляє документи на вантажі, що перевозяться, та веде
облік переробки, приймання, відправлення вантажу та багажу, вводить
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Таблиця 3. Закінчення
інформацію про виконані вантажні операції в комп’ютері. Організовує сортування і
навантаження вантажу та багажу відповідно до сітьового і дорожнього плану формування поїздів. Контролює справний стан ваг, необхідного інвентарю та матеріалів для
маркування вантажу та багажу, пломбування вагонів та контейнерів.
Контролює і керує роботою підлеглих робітників щодо приймання, обліку, зберігання,
маркування та видавання вантажу, багажу і ручної поклажі. Встановлює черговість
видавання вантажу, багажу та ручної поклажі. Встановлює черговість відправлення
вантажів. Організує правильне розміщення вантажу на транспортних засобах, складах, контейнерних майданчиках з метою їх зберігання і раціонального використання
складських площ. Вживає заходи щодо скорочення строків простою рухомого складу.

Завершуючи короткий огляд матеріалів Зміни № 4, зазначимо, що сьогодні має місце цікава
тенденція щодо розмежування професій (див.
огляд скасованих Зміною № 4 професій) залізничного транспорту та метрополітену. Останні
до цього часу перебували у випуску 66 «Залізничний транспорт і метрополітен» Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників, хоча, по суті, представляють сферу

комунального транспорту. Чи проявить себе
у подальшому ця відомча розрізненість «залізничників» та «метрополітенівців» у класифікаційній діяльності — час покаже.

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства
РЕКЛАМА
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ПОСТАНОВА
від 25 березня 2016 р. № 246

Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на зайняття посад державної служби

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
1 травня 2016 року

Остання редакція:
25 березня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, згідно з яким
конкурс проводитиметься поетапно та ґрунтуватиметься
на оцінюванні особистих досягнень, знань, умінь і навичок, а також моральних і ділових якостей кандидата на
вакантну посаду державного
службовця.
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Відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про державну службу» Кабінет
Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, що
додається.
2. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 351), застосовується під час прийняття на службу в
органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування».
3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р.
№ 889-VIII «Про державну службу», крім підпункту 5 пункту 18 Порядку, затвердженого цією
постановою, який набирає чинності з 1 травня 2017 року.
Прем’єр-міністр України

А. Яценюк

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня № 246

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
державної служби (далі — конкурс), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.
Дія цього Порядку не застосовується під час проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу.
2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в установленому законом порядку вимог до професійної компетентності кандидата на вакантну посаду державної
служби на основі оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних
і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.
3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:
забезпечення рівного доступу;
політичної неупередженості;
законності;
довіри суспільства;
недискримінації;
прозорості;
доброчесності;
надійності та відповідності методів тестування;
узгодженості застосування методів тестування;
ефективного і справедливого процесу відбору.
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4. Дотримання принципу недискримінації під час проведення конкурсу не виключає обов’язку застосування в ході його проведення розумного пристосування для особи, яка виявила бажання взяти участь у
конкурсі та має інвалідність, а також можливості застосування позитивних дій відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».
Умови проведення конкурсу
5. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»
приймає суб’єкт призначення.
Нацдержслужба вносить суб’єкту призначення проект рішення про оголошення конкурсу на зайняття
вакантної посади державної служби категорії «А».
Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В»
приймає керівник державної служби в державному органі.
6. Конкурс проводиться поетапно:
1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;
2) оприлюднення рішення про оголошення конкурсу;
3) приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;
4) попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам;
5) проведення тестування та визначення його результатів;
6) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (крім категорії «В»);
7) проведення співбесіди та визначення її результатів;
8) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата;
9) оприлюднення результатів конкурсу.
7. Особи, які відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про державну службу» не можуть
вступити на державну службу, не допускаються до участі у конкурсі.
8. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади
державної служби (далі — кандидати).
9. Документи, надіслані поштою або подані особисто в останній день приймання документів після закінчення робочого часу, не розглядаються.
Вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби
та оголошення про проведення конкурсу
10. Оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду державної служби оприлюднюється:
за категорією «А» — на офіційних веб-сайтах суб’єкта призначення та Нацдержслужби;
за категоріями «Б» і «В» — на офіційних веб-сайтах державного органу, в якому проводиться конкурс,
та Нацдержслужби.
З метою широкого поширення інформації про вакансію така інформація може бути додатково оприлюднена на інших веб-сайтах або в засобах масової інформації.
11. Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, надсилає в електронній формі Нацдержслужбі рішення про оголошення конкурсу та умови проведення конкурсу за формою згідно з додатком 1 (скановану копію наказу
у форматі .pdf та умови проведення конкурсу у форматі .doc або .docx) не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного рішення.
Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, мм. Києва або Севастополя, одного або кількох районів,
надсилає територіальному органу Нацдержслужби за місцем розташування рішення про оголошення
конкурсу та умови проведення конкурсу за формою згідно з додатком 1 в електронній формі (скановану
копію наказу у форматі .pdf та умови проведення конкурсу у форматі .doc або .docx) не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного рішення.
12. Якщо інформація про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби не
доступна у форматі .pdf, .doc або .docx, відповідне рішення про оголошення конкурсу та умови проведення конкурсу повинні бути повернуті відповідному органу без розгляду шляхом надсилання повідомлення
електронною поштою.
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Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії
13. Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» проводить Комісія з питань
вищого корпусу державної служби (далі — Комісія).
Для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» керівником державної служби утворюється конкурсна комісія у складі голови і членів комісії.
14. Конкурс на зайняття вакантної посади керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та інших державних органів та їх заступників проводить конкурсна
комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.
Конкурс на зайняття вакантних посад заступників голів облдержадміністрацій проводить конкурсна
комісія, утворена керівником територіального органу Нацдержслужби.
Конкурс на зайняття вакантних посад заступників голів райдержадміністрації проводить конкурсна
комісія, утворена головою облдержадміністрації.
Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» в усіх інших випадках та категорії «В» проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби в державному органі.
Рішення про утворення конкурсної комісії для призначення керівників структурних підрозділів апарату
Міноборони приймається Міністром оборони.
15. Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб.
До складу конкурсної комісії входять представники служби управління персоналом та юридичної служби, а також окремих структурних підрозділів державного органу.
До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», в установленому Нацдержслужбою порядку.
До роботи конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці, в тому числі з інших державних
органів, працівники, науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник виборного органу
первинної профспілкової організації за її наявності.
16. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
17. За поданням керівника спеціального структурного підрозділу Нацдержслужби (далі — спеціальний
структурний підрозділ), який створюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення
Комісії, Голова Нацдержслужби з числа працівників спеціального структурного підрозділу визначає особу,
яка буде виконувати функції адміністратора під час проведення конкурсного відбору на посади державної
служби категорії «А».
Керівник державної служби, органу, в якому проводиться конкурс, визначає з числа працівників служби управління персоналом особу, яка буде виконувати функції адміністратора під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорій «Б» і «В».
У разі коли в державному органі служба управління персоналом утворена не як структурний підрозділ,
функції адміністратора виконує спеціаліст з питань персоналу. Адміністратор несе персональну відповідальність за проведення письмових етапів конкурсу та за розголошення інформації, що стала йому відома під час проведення конкурсу.
Адміністратор веде протокол засідання конкурсної комісії, оформляє відомості результатів конкурсу тощо.
Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі
18. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною
третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження
перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки
встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнену особову картку встановленого зразка;
7) у разі проведення закритого конкурсу — інші документи для підтвердження відповідності умовам
конкурсу;

№ 8 (116), 15 квітня 2016

23

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
за минулий рік.
19. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного
пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3, про забезпечення в установленому порядку
розумного пристосування.
20. Служба управління персоналом та спеціальний структурний підрозділ веде облік та реєструє всі
документи для участі в конкурсі, надіслані особами, які бажають взяти у ньому участь.
21. Документи для участі в конкурсі, подані кандидатами на посаду категорії «А», перевіряються на
відповідність встановленим законом вимогам спеціальним структурним підрозділом.
Про результати такої перевірки кандидат на посаду категорії «А» повідомляється спеціальним структурним підрозділом у триденний строк з дня їх надходження.
Служба управління персоналом державного органу, в якому оголошено конкурс, проводить перевірку
документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам у триденний строк з
дня їх надходження та повідомляє кандидату про результати такої перевірки у той самий строк.
Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до конкурсу не допускаються, про що
їм повідомляє служба управління персоналом державного органу або спеціальний структурний підрозділ.
Проведення оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби
22. Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної
служби категорії «А» за згодою кандидатів може проводитися відеофіксація, якщо інше не передбачено
законом.
Для категорій «Б» і «В» за рішенням конкурсної комісії може проводитись аудіофіксація.
23. Про фіксацію засідань конкурсної комісії за допомогою технічних засобів голова конкурсної комісії
(для категорії «А» головуючий Комісії) оголошує на початку засідання.
24. У разі проведення аудіо- або відеофіксації аудіо- та відеозаписи засідань є невід’ємною частиною
протоколів засідань.
25. Кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену у пункті 21 цього Порядку, проходять
тестування.
26. Тестування проходить у присутності не менш як двох третин членів конкурсної комісії.
27. Тестування проводиться з метою визначення рівня знань законодавства на знання Конституції
України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та знання спеціального
законодавства.
Одне завдання включає 40 тестових питань, які обираються для кожного учасника тестування автоматично із загального переліку питань, що включає не менш як 100 питань на знання кожного із зазначених видів законодавства.
28. Перелік тестових питань затверджується Нацдержслужбою разом з Мін’юстом та оприлюднюється
на її офіційному веб-сайті. Варіанти відповідей на тестові питання оприлюдненню не підлягають.
29. Тестування складається державною мовою.
Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.
30. Під час проведення тестування його учасникам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить
розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого
проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.
31. Питання для кожного учасника тестування обираються автоматично з переліку питань. Кожне питання повинно передбачати чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.
32. Загальний час для проведення тестування повинен становити не більш як 40 хвилин.
33. Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, проводиться автоматичне визначення
результатів тестування програмним забезпеченням.
34. Для визначення результатів тестування використовується така система:
2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 32 питання тестового завдання і більше;
1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 24 – 31 питання тестового завдання;
0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 23 і менше питань тестового завдання.
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35. За відсутності умов для проведення автоматизованого тестування (відсутність належної
комп’ютерної техніки, відсутність Інтернет-зв’язку та інших умов) тестування проводиться письмово.
Перед проведенням письмового тестування адміністратор з офіційного веб-сайту Нацдержслужби роздруковує тестові питання, обрані комп’ютером методом випадкового вибору, а також ключі правильних
відповідей до них.
Роздруковані тестові питання адміністратор пакує в конверти, а ключі правильних відповідей передає
членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань.
Адміністратор перед початком тестування видає кожному кандидату конверт з бланком за формою
згідно з додатком 4 для заповнення кандидатом своїх персональних даних. Після чого кандидат обирає
собі конверт з тестовими питаннями, не відкриваючи його.
Кандидат відкриває конверт з тестовими питаннями після оголошення адміністратором початку проведення тестування.
Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат пакує в один конверт бланк з
відповідями, а у другий — заповнений бланк з персональними даними та повертає обидва конверти адміністратору.
Адміністратор присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питання та із заповненим бланком персональних даних кандидата.
Визначення адміністратором номера конвертів здійснюється за відсутності кандидата у приміщенні, в
якому проходило тестування.
Після отримання від усіх кандидатів конвертів адміністратор передає конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування, а конверти з персональними
даними кандидатів залишаються у нього.
Члени конкурсної комісії визначають результати письмового тестування згідно з пунктом 34 цього Порядку.
У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно вирішеним.
Після визначення результатів тестування члени конкурсної комісії повертають конверти з відповідями
адміністратору.
Після отримання усіх конвертів з результатами тестування адміністратор відкриває конверти з відповідями та персональними даними кандидатів, які фіксує у відомості про результати тестування за формою
згідно з додатком 5 та оголошує кандидатам.
36. Письмове тестування не проводиться для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії «А».
37. Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано або не відбулося з технічних або інших причин, незалежних від членів конкурсної комісії та кандидатів.
У такому разі призначається нова дата тестування та (або) час.
38. Кандидати, які за результатами тестування отримали 0 балів, є такими, що не пройшли тестування
та не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.
Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування.
39. До наступного етапу конкурсу допускаються кандидати, які надали правильні відповіді на більшу
кількість тестових питань.
Про дату і час проведення наступного етапу конкурсу кандидатів інформують додатково.
40. Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей, володіння
комп’ютером, знань іноземної мови та вміння приймати рішення (за наявності таких вимог до посади).
41. Ситуаційні завдання для категорії «А» затверджує Комісія.
42. Ситуаційні завдання для категорії «Б» розробляє та затверджує державний орган, в якому проводиться конкурс, з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених
в умовах проведення конкурсу.
43. Ситуаційні завдання розв’язуються письмово.
Кожен кандидат розв’язує від одного до трьох ситуаційних завдань залежно від категорії посади та
вимог, які необхідно оцінити.
Кількість ситуаційних завдань для кандидатів визначається конкурсною комісією.

№ 8 (116), 15 квітня 2016

25

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакові ситуаційні завдання.
Адміністратор перед оголошенням ситуаційного завдання надає кандидатам два конверти. Один конверт з бланком для заповнення кандидатом персональних даних, а інший — з бланком для розв’язання
ситуаційного завдання.
Адміністратор оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати.
На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше однієї години.
Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання,
кандидати пакують бланки відповідей та бланки персональних даних у конверти та надають адміністратору.
Адміністратор присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями та із заповненим бланком персональних даних кандидата.
Після отримання від усіх кандидатів конвертів адміністратор передає членам конкурсної комісії тільки
конверти з розв’язанням ситуаційного завдання для визначення результатів, а конверти з персональними
даними залишає у себе.
Неправильно заповнені дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом з проставленням
ним підпису.
За рішенням Комісії кандидати на посаду категорії «А» презентують результати розв’язання ситуаційних завдань. У такому разі абзаци п’ятий, дев’ятий – одинадцятий цього пункту не застосовуються.
Конкурсна комісія визначає результати розв’язання ситуаційного завдання згідно з вимогами до професійної компетентності кандидата, на виявлення яких спрямоване дане завдання.
44. Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовується така система:
2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання;
1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали ситуаційне завдання в обсязі, достатньому для подальшої роботи;
0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в установлений строк.
45. Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом Комісії або
конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про результати ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 6.
Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення
індивідуальних оцінок членів Комісії або конкурсної комісії.
46. Комісія або конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення експертів (не менше двох) у
відповідній сфері для проведення оцінки відповідності окремим вимогам, які оцінюються за допомогою
ситуаційних завдань. У такому разі оцінку (0 – 1 – 2) дає експерт. Така оцінка враховується членами Комісії або конкурсної комісії під час надання власної оцінки.
47. Після оцінювання члени Комісії або конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання
ситуаційних завдань кандидатів адміністратору, який відкриває конверти з персональними даними кандидата, фіксує їх у зведеній відомості середніх оцінок за формою згідно з додатком 8 та оголошує кандидатам.
48. Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, не можуть бути допущені
до наступного етапу конкурсу.
49. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих
якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.
50. Перелік вимог, відповідно до яких повинно бути проведено співбесіду, визначається конкурсною
комісією згідно з умовами проведення конкурсу.
Співбесіду проводить конкурсна комісія.
У разі потреби можуть бути присутні залучені експерти.
Під час співбесіди оцінюються вимоги, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.
51. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:
2 бали виставляється кандидатам, які відповідають вимозі;
1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;
0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.
Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально та фіксується у
відомості про результати співбесіди за формою згідно з додатком 7.
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52. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.
53. Результати тестування, розв’язання ситуаційних завдань та проведеної з кандидатом співбесіди
зберігаються у службі управління персоналом державного органу, де проводиться конкурс, а щодо кандидатів на посади категорії «А» — у спеціальному структурному підрозділі.
54. Всі етапи конкурсу повинні проводитися у приміщенні, доступному також для кандидатів з числа
маломобільних груп населення.
55. Служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, та спеціальний
структурний підрозділ надсилають кожному кандидату, який не пройшов етап конкурсу, письмове повідомлення.
Складення рейтингового списку кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби
56. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених
членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної
компетентності, та тестування на знання законодавства.
Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, що заповнюється за формою згідно з додатком 9,
за допомогою якого визначається переможець конкурсу.
57. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, за рішенням голови конкурсної
комісії (для категорії «А» — головуючого Комісії) переможець конкурсу визначається шляхом відкритого
голосування їх членів або проводиться повторна співбесіда.
58. Кандидат може ознайомитись із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до
конкурсної комісії.
Оприлюднення результатів конкурсу
59. Керівник державного органу, в якому проводився конкурс, забезпечує передачу Нацдержслужбі або
її територіальному органу за місцем розташування державного органу інформації про переможця конкурсу
та другого за результатами конкурсу кандидата в електронній формі на відповідну електронну адресу не
пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання протоколу засідання конкурсної комісії.
60. Інформація про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття
вакантної посади повинна містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата, назву посади та загальну кількість балів, набраних кандидатами.
61. Служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, та спеціальний структурний підрозділ ведуть реєстр других за результатами конкурсу кандидатів на зайняття вакантних посад.
62. Другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на таку посаду протягом
одного року з дня проведення конкурсу, якщо така посада стане вакантною, а також у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади, складення Присяги державного службовця, виявлено
обставини обмежень щодо призначення на посаду, визначених статтею 32 Закону України «Про державну
службу», або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.
Служба управління персоналом державного органу або спеціальний структурний підрозділ повідомляє
другому за результатами конкурсу кандидату про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом
п’яти календарних днів з дня відкриття відповідної вакансії.
63. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.
64. Повторний конкурс проводиться відповідно до статті 30 Закону України «Про державну службу» та
за процедурою, визначеною цим Порядком.
65. Витяг з протоколу засідання Комісії є складовою особової справи державного службовця, якого
призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.
66. Оскарження рішення конкурсної комісії проводиться відповідно до статті 28 Закону України «Про
державну службу».
67. Рішення Комісії стосовно переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на
посади державної служби скасовується у разі:
1) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його
результати;

№ 8 (116), 15 квітня 2016

27

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

2) коли за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;
3) коли за результатами спеціальної перевірки виявлено обмеження щодо вступу на державну службу
переможця конкурсу та відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної
посади державної служби;
4) незгоди переможця конкурсу з рішенням про встановлення випробування під час призначення на
посаду державної служби вперше;
5) відмови особи, призначеної на посаду державної служби вперше, від складення Присяги державного службовця, якщо Комісією не визначено другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби.
Особливості проведення закритого конкурсу на посади державної служби, пов’язані
з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки
68. Закритий конкурс проводиться в державних органах на посади, визначені у переліку посад, які
пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки,
наведеному у додатку 10.
69. Закритий конкурс не проводиться на посади, які комплектуються військовослужбовцями.
70. Закритий конкурс проводиться відповідно до процедури, визначеної Законом України «Про державну службу» та цим Порядком, з урахуванням таких особливостей:
1) в оголошенні про проведення закритого конкурсу зазначаються лише узагальнені найменування
посади (без зазначення структурного підрозділу) та посадові обов’язки (без деталізації), відомості щодо
критеріїв та вимог до професійної компетентності кандидата;
2) конкурсна комісія формується з осіб, які мають допуск до державної таємниці;
3) строк подання документів кандидатами для участі у закритому конкурсі та строк проведення такого
конкурсу може бути скорочено за рішенням керівника державної служби відповідного державного органу;
4) протоколи засідання конкурсної комісії закритого конкурсу не оприлюднюються;
5) інформація про переможця закритого конкурсу не оприлюднюється.
Додаток 1
до Порядку
УМОВИ
проведення конкурсу
Загальні умови
Посадові обов’язки
Умови оплати праці
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
Дата, час і місце проведення конкурсу
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
проведення конкурсу
Вимоги до професійної компетентності*

28

1
2

Освіта
Досвід роботи

3

Володіння державною мовою

1
2
3

Освіта
Знання законодавства
Професійні чи технічні знання

Загальні вимоги**
відповідно до категорії посади
на державній службі, в органах місцевого самоврядування, управлінський досвід
вільно
Спеціальні вимоги***
спеціальність відповідно до вимог посадової інструкції
спеціальні закони, інші вимоги відповідно до посадових обов’язків
необхідні для виконання посадових обов’язків за рішенням суб’єкта
призначення
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Спеціальний досвід роботи

необхідний для виконання посадових обов’язків за рішенням суб’єкта
призначення
5
Знання сучасних інформаційних технологій Програмні комплекси, необхідні для виконання посадових обов’язків
6
Особистісні якості
____________
* У разі оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії «А» зазначаються відомості відповідно до затвердженої постановою Кабінету Міністрів України Типової вимоги до професійної компетентності на відповідну посаду державної служби.
** Зазначаються відповідно до частини другої статті 20 Закону України «Про державну службу».
*** Визначаються суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку,
затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та з урахуванням
вимог посадових інструкцій.

Додаток 2
до Порядку
Конкурсній комісії _______________________
(найменування)

________________________________________
________________________________________
_______________________________________ ,
(прізвище, ім'я та по батькові кандидата в Р. в.)

який (яка) проживає за адресою: __________
_______________________________________ ,
номер телефону _________________________
ЗАЯВА
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади
______________________________________________________________________________________________________________
з метою_______________________________________________________________________________________________________.
(зазначення основних мотивів щодо зайняття посади державної служби)

Додаток: резюме в довільній формі.
«___» ____________ 20__ р.

______________________
підпис

Додаток 3
до Порядку
Конкурсній комісії _______________________
(найменування)

________________________________________
________________________________________
_______________________________________ ,
(прізвище, ім'я та по батькові кандидата в Р. в.)

який (яка) проживає за адресою: __________
_______________________________________ ,
номер телефону _________________________
ЗАЯВА
У зв’язку з присвоєнням мені медико-соціальною експертною комісією ______________________________________________
(група інвалідності)

(довідка МСЕК від «___» ____________ ____ р. № ________________, що додається), керуючись статтею 2 Конвенції ООН
про права інвалідів та статтею 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», прошу забезпечити мені
під час проходження конкурсу на зайняття посади державної служби ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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розумне пристосування у вигляді ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
«___» ____________ 20__ р.

__________

___________________________

(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

Додаток 4
до Порядку
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
кандидата на зайняття вакантної посади державної служби
Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

__________________________

___________________________________________

(дата)

(підпис)

Додаток 5
до Порядку
ВІДОМІСТЬ
про результати тестування
Порядковий номер
Адміністратор

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата
___________________

Бали

________________________________

(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

Додаток 6
до Порядку
ВІДОМІСТЬ
про результати розв’язання ситуаційних завдань
(готується кожним членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби (конкурсної комісії) окремо)
Номер конверта кандидата або прізвище, ім’я та по батькові*

Вимоги

Бали

Вимога
Вимога
Вимога
Вимога...
Члени комісії

___________________

________________________________

(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

____________
* Крім застосування абзацу дванадцятого пункту 43 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Додаток 7
до Порядку
ВІДОМІСТЬ
про результати співбесіди
(готується кожним членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби (конкурсної комісії) окремо)
Прізвище, ім’я та по батькові кандидата
Кандидат № 1
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Вимога
Вимога
Вимога...
Члени комісії

________________

___________________________

(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

Додаток 8
до Порядку
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів
Прізвище, ім’я
та по батькові
кандидата
Кандидат № 1

Види оцінювання
Тест
Ситуаційне завдання

Оцінка
члена
комісії
№1

Вимоги

Ситуаційне завдання

Знання законодавства
Вимога
Вимога
Вимога
Вимога...

Ситуаційне завдання

Вимога...

Співбесіда

Вимога
Вимога
Вимога...
Вимога

Оцінка
члена
комісії
№2

Оцінка
члена
комісії
№3

Оцінка
члена
комісії
№4

Оцінка
члена
комісії
№5

Середній
бал*

Сума балів
Адміністратор

_________________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

________________
* Результати тестування вносяться відповідно до додатка 5 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Додаток 9
до Порядку
ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ
Прізвище, ім’я та по батькові кандидата
Адміністратор

_________________
(підпис)
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(прізвище, ім’я та по батькові)
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Додаток 10
до Порядку
ПЕРЕЛІК ПОСАД,
які пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки,
на які може проводитися закритий конкурс
I. Служба безпеки
Посади державної служби у разі переведення на функціонування в умовах особливого періоду
Центральне управління
Директор департаменту, перший заступник і заступник директора департаменту, начальник апарату Голови, заступник начальника апарату Голови, начальник Головного управління, начальник управління
Перший заступник і заступник начальника Головного управління, перший заступник і заступник начальника управління, начальник управління у складі департаменту (Головного управління, центру), його перший заступник і заступник, начальник відділу, його заступник, начальник (завідувач) сектору
Консультант, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст
Регіональні органи та органи військової контррозвідки
Начальник Головного управління, начальник управління
Перший заступник і заступник начальника Головного управління, перший заступник і заступник начальника управління, начальник управління у складі Головного управління, його перший заступник і заступник, начальник відділу, його заступник, начальник (завідувач) сектору, консультант, головний бухгалтер, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії,
спеціаліст II категорії, спеціаліст
Міжрайонні, районні та міські підрозділи
Начальник відділу, його заступник, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст
II. Служба зовнішньої розвідки
Посади службовців кадрового складу Служби зовнішньої розвідки, які зазначені у додатку до Положення про Службу зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України.
III. Міноборони
Посади державної служби у разі переведення на функціонування в умовах особливого періоду
Головне управління розвідки
Заступник начальника, директор департаменту, перший заступник і заступник директора департаменту, начальник самостійного управління
Начальник управління, заступник начальника управління, начальник відділу та його заступник у складі департаменту (управління), завідувач самостійного сектору
Завідувач сектору, начальник групи, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії,
спеціаліст
IV. Апарат Ради національної безпеки і оборони України
Керівник управління, керівник служби та їх заступники, завідувач відділу, державний експерт, головний консультант
V. МВС
Апарат
Директор департаменту, перший заступник директора департаменту, перший заступник директора департаменту – начальник
управління, заступник директора департаменту, заступник директора департаменту – начальник управління
Начальник управління, перший заступник начальника управління, заступник начальника управління, заступник начальника
управління – начальник відділу, начальник управління (у складі департаменту), заступник начальника управління (у складі департаменту), заступник начальника управління – начальник відділу (у складі департаменту), начальник відділу, заступник начальника відділу, начальник відділу (у складі департаменту, управління), заступник начальника відділу (у складі департаменту,
управління), завідувач сектору
Головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст
VI. Держспецзв’язку
Посади державної служби у разі переведення на функціонування в умовах особливого періоду
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Перевірка знань з охорони праці
перед допуском до роботи
Серед тих документів, які громадянин зобов’язаний подати роботодавцеві під час
укладання трудового договору відповідно до ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), і які підпадають під категорію «інші документи» (передбачені законодавством), можуть бути й окремі документи, що пов’язані з питаннями охорони
праці. Наразі з’ясуємо, що ж це за документи і в яких випадках вони повинні подаватися при укладанні трудового договору або оформлюватися перед допуском до
роботи.

Правові підстави
Правові підстави щодо наявності у працівника певних документів, які пов’язані зі сферою
охорони праці, прямо або опосередковано
передбачені низкою законодавчих та інших
нормативно-правових актів, основними з яких
є КЗпП, Закон України «Про охорону праці» від
14 жовтня 1992 р. № 2694-XII, Типове положення про службу охорони праці, затверджене
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці (далі — Держнаглядохорнпраці) від 15 листопада 2004 р. № 255
(далі — Типове положення № 255), Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від
26 січня 2005 р. № 15 (далі — Типове положення
№ 15).
Крім того, в окремих видах економічної
діяльності або виробництвах можуть бути прийняті нормативно-правові акти галузевого характеру, які конкретизуватимуть певні питання
з охорони праці у відповідних галузях, наприклад, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і
науки України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 р.
№ 304.
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До початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний проінформувати працівника під розписку про умови
праці, наявність на робочому місці, де він буде
працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, його права
на пільги й компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору, а також проінструктувати
працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони
(ст. 29 КЗпП).

Проведення вступного інструктажу з охорони
праці передбачено і серед функцій служби охорони праці на підприємстві згідно з п. 3.5. Типового положення № 255. Також у розділі 4
Типового положення № 255 серед прав служби
охорони праці міститься і право вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду,
навчання, інструктажу, перевірки знань і не
мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативних документів з охорони праці. Документальним підтвердженням
проведення вступного інструктажу має бути відповідний запис про його проведення у Журналі
33
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реєстрації вступного інструктажу з питань
охорони праці (Додаток 1), який зберігається
службою охорони праці або працівником, що
відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника
на роботу (п. 6.3. Типового положення № 15).
Проходження ж попереднього медичного огляду
підтверджує відповідна медична довідка (її форма наведена у № 7 (115) газети «Консультант
Кадровика» за поточний рік).

Навчання з охорони праці
При прийнятті на роботу нових працівників
мають враховуватися також Положення про навчання з питань охорони праці на конкретному
підприємстві, які відповідно до п. 3.2. Типового
положення № 15 мають затверджуватися на всіх
підприємствах. Згідно з п. 3.3. Типового положення № 15, організацію навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників
на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавцем доручена організація цієї роботи.
Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється створеною на ньому комісією з перевірки таких знань,
склад якої затверджується наказом керівника.
Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник, до службових
обов’язків яких входить організація роботи з
охорони праці. Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування,
залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит
за екзаменаційними білетами — у вигляді усного або письмового опитування.
Згідно з п. 3.14. Типового положення № 15
результат перевірки знань з питань охорони
праці з робіт з підвищеною небезпекою, а також
там, де є потреба у професійному доборі, до виконання яких допускається працівник, оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Особам, які під
час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про
перевірку знань з питань охорони праці (Дода34

ток 2). При цьому в протоколі та посвідченні
у стислій формі зазначається перелік основних
нормативно-правових актів з охорони праці та
з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку
знань. Зауважимо, що при черговій перевірці
знань нове посвідчення не видається і в «старому» посвідченні робиться лише відмітка щодо
результатів перевірки, що закріплюється підписом голови комісії та печаткою.
Питання щодо порядку зберігання посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві або необхідності працівникам мати їх при собі під час виконання трудових
обов’язків вирішується роботодавцем. При цьому видача відповідних посвідчень за результатами навчання і перевірки знань з питань охорони
праці є обов’язковою лише тим працівникам,
хто виконує роботи підвищеної небезпеки. Відомості про видачу посвідчень заносяться до
Журналу видачі посвідчень з охорони праці.

Спеціальне навчання
Навчання з питань охорони праці «звичайних
працівників» слід відрізняти від спеціального
навчання, яке згідно з п. 4.1. Типового положення № 15 мають проходити щорічно разом з перевіркою знань відповідних нормативних документів з охорони праці посадові особи та інші
працівники, зайняті на роботах, зазначених у:
— Переліку робіт з підвищеною небезпекою,
затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 р. № 15;
— Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом Міністертва
охорони здоров’я України та Держнаглядохоронпраці від 23 вересня 1994 р. № 263/121.
Крім того, розділом 5 Типового положення
№ 15 передбачено навчання під час прийняття
на роботу і періодично, один раз на три роки,
посадових осіб окремих категорій, перелік посад яких наведено у додатку 3 Типового положення № 15, зокрема:
— керівники, заступники керівників, головні
спеціалісти, керівники основних виробничих та
технічних служб підприємств, установ й організацій, об’єднань підприємств незалежно від
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форм власності та характеру виробничої діяльності, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт;
— керівники та спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проектних і технологічних відділів, які займаються проведенням
експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативноправових актів з охорони праці, а також ті, які
виконують розробки з питань охорони праці;
— керівники, заступники керівників навчальних закладів, на яких покладена відповідальність за організацію безпечного ведення робіт,
керівники та викладачі кафедр охорони праці,
керівники та штатні викладачі навчальних закладів, які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб;
— майстри та інструктори виробничого навчання, керівники виробничої практики та інші
посадові особи, які викладають питання охорони праці, безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці з учнями, студентами, курсантами, слухачами.

Інструктажі з питань охорони праці
Згідно з п. 6.10. Типового положення № 15
про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів працівників та їх допуск до роботи, особа, яка проводила
інструктаж, вносить запис до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на
робочому місці (Додаток 3). Сторінки журналу
реєстрації інструктажів мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.
Відповідно до п. 6.8 Типового положення № 15,
первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу,
майстер) або фізична особа, яка використовує
найману працю. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються
перевіркою знань у вигляді усного опитування
або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів
праці, особою, яка проводила інструктаж.
При незадовільних результатах перевірки
знань, умінь і навичок щодо безпечного вико-
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нання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна
перевірка знань.
Зверніть увагу, що при незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається
і повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.
Також для виконання окремих робіт необхідне оформлення наряду-допуску, а потім цільовий інструктаж реєструється в цьому нарядідопуску, а в журналі реєстрації інструктажів —
не обов’язково. Також відповідні відомості
заносяться до Журналу реєстрації нарядівдопусків на роботи підвищеної небезпеки.

Стажування, дублювання
і допуск працівників до роботи
Відповідно до п. 7.1. Типового положення
№ 15 новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому
місці до початку самостійної роботи повинні під
керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше
2 – 15 змін або дублювання упродовж не менше
шести змін. Стажування або дублювання проводиться, як правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною
небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.
Крім того, працівники, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням безаварійної роботи об’єктів підвищеної небезпеки або
з виконанням окремих робіт підвищеної небезпеки (теплові та атомні електричні станції, гірничодобувні підприємства, інші подібні об’єкти,
порушення технологічних режимів яких являє
загрозу для працівників та навколишнього середовища), до початку самостійної роботи повинні проходити дублювання з обов’язковим
проходженням у цей період протиаварійних
і протипожежних тренувань відповідно до плану
ліквідації аварій.
У той же час, згідно з п. 7.5. Типового положення № 15, роботодавцеві надається право
своїм наказом звільняти від проходження
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стажування (дублювання) працівника, який має
стаж роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу
до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.
Таким чином трудову книжку працівника, де
фіксується його робота за певними професіями
і на підставі якої можна підрахувати стаж роботи за зазначеними професіями, також певною
мірою можна вважати документом, що стосується питань охорони праці.

Допуск до роботи
з електроустановками
Крім заначених вище документів з охорони
праці «загального характеру», порядок документального оформлення допуску до окремих
видів робіт може також регулюватися і відповідними нормативно-правовими ктами вужчого призначення, наприклад, Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів,
затвердженими наказом Міністерства праці та
соціальної політики України і Комітетом по нагляду за охороною праці від 9 січня 1998 р.
№ 4 (далі — Правила № 4).
Так, згідно з п. 1.1.10. Правил № 4, вимоги
чинних норм галузевих правил безпеки під час
експлуатації електроустановок споживачів міністерств і відомств не повинні суперечити цим
Правилам та послаблювати їхню дію.
Щодо питань документального оформлення
відповідних допусків до роботи з електроустановками, то про них мова йде, зокрема у п. 1.2.
Правил № 4, де дається визначення такого поняття, як «Роботи спеціальні» — це роботи, до
яких ставлять додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці. До таких робіт допускаються особи,
які пройшли спеціальне навчання та перевірку
знань з безпечних методів і прийомів виконання
спеціальних робіт і мають в кваліфікаційному
посвідченні відповідний запис. Наприклад, відповідно до заначеного, у п. 6.7.48. Правил № 4
передбачено, що до електрозварювальних робіт
допускаються робітники, не молодше 18 років,
які пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку та перевірку теоретичних знань і практичних навиків, знань інструкцій з охорони праці й
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мають кваліфікаційне посвідчення з записом
про допуск на виконання цих робіт, спеціальне
навчання (пожежно-технічний мінімум) та щорічну перевірку знань з одержанням спеціального посвідчення згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні.
Також п. 2.1.3. Правил № 4 передбачено, що
працівники, які обслуговують електроустановки, зобов’язані знати ці Правила відповідно до
займаної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати відповідну групу з електробезпеки згідно з вимогами зазначених Правил.
Крім того, працівнику, який пройшов перевірку знань цих Правил, видається посвідчення
встановленої форми (складається із твердої обкладинки і блоку сторінок), яке він зобов’язаний мати при собі під час роботи. Вказане посвідчення є документом, що засвідчує право на
самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом, видається працівникові комісією з перевірки знань підприємства
і є дійсним тільки після внесення відповідних
записів. За відсутності посвідчення, або за наявності посвідчення з простроченими термінами перевірки знань, працівник до роботи не
допускається.
Крім того, заначене посвідчення підлягає заміні у випадку зміни посади чи за відсутності
місця для записів, або воно вилучається у працівника комісією з перевірки знань у разі незадовільних знань або керівником структурного
підрозділу — в разі спливу терміну дії медичного
огляду.
Також ті працівники, які виконують спеціальні види робіт (перелік затверджуються керівником підприємства), до яких висуваються
додаткові вимоги безпеки, мають бути навчені
безпечному виконанню таких робіт і мати відповідний запис про це у посвідченні з перевірки
знань з питань охорони праці.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

№ 8 (116), 15 квітня 2016

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ

ОХОРОНА ПРАЦІ

Додаток 1
_________________________________________________________________________________________________________________
(підприємство, організація, установа)

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Розпочато «___» ______________ 20__ р.
Закінчено «___» ______________20__ р.
Формат А4 (210 297)

№
з/п

Дата проведення
інструктажу

1

2

Прізвище, ім’я та
Професія, посада
по батькові осоособи, яку інби, яку інструкструктують, її вік
тують
3

Назва виробничого підрозділу (група, клас, гурток), до
якого приймається особа, що
інструктується

Прізвище, ініціали, посада
особи, яка інструктує

5

6

4

Підписи
особи, яку
інструктують

особи, яка
інструктує

7

8

Додаток 2
Форма посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці
Обкладинка посвідчення
(Державний Герб України)
ПОСВІДЧЕННЯ
про перевірку знань з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності
Перша сторінка посвідчення
_________________________________________________________________________________________________________________
(підприємство, організація, установа, навчальний заклад, їх підпорядкованість )

ПОСВІДЧЕННЯ №
Видано _________________________________________________________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я та по батькові)

посада (фах) ____________________________________________________________________________________________________ ,
місце роботи ____________________________________________________________________________________________________ ,
про те, що він(вона) пройшов(ла) навчання і виявив(ла) потрібні знання ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, за якими проводилася перевірка знань)

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань
від «___» ________20__ р.
№ __________________________
Голова комісії ________________________________________________
(прізвище)

________________________________
(підпис)

М.П.

№ 8 (116), 15 квітня 2016

37

ОХОРОНА ПРАЦІ

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Додаток 2. Закінчення
Друга сторінка посвідчення
ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРІОДИЧНУ ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ
Посада (фах) ____________________________________________________________________________________________________
виявив(ла) потрібні знання ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(перелік нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, за якими проводилася перевірка знань)

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань
від «___» ________20__ р.
№ __________
Голова комісії _____________________________________________

_________________________________

(прізвище)

(підпис)

М.П.

Додаток 3
_________________________________________________________________________________________________________________
(підприємство, організація, установа)

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ
_________________________________________________________________________________________________________________
(цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія, майстерня тощо)

Розпочато «___» _______________ 20__ р.
Закінчено «___» _______________ 20__ р.
Формат А4 (210 297)

№ з/п

Дата проведення
інструктажу

Прізвище, ініціали
особи, яку інструктують

Професія, посада
особи, яку інструктують

Вид інструктажу
(первинний, повторний,
позаплановий, цільовий),
назва та номер інструкції

Причина проведення
позапланового або
цільового інструктажу

Прізвище, ініціали особи,
яка інструктує та перевіряє знання

особи, яку
інструктують

особи, яка
інстструктує

кількість змін,
з ___ до ___ (дати)

стажування
(дублювання)
пройшов (підпис
працівника)

Стажування (дублювання) на робочому місці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

38

Підписи

Знання перевірив, допуск
до роботи
здійснив (підпис, дата)

12
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Ефективне делегування
повноважень
Делегування повноважень — це необхідність, а не примха керівника. Інакше досить
складно вибудовувати правильну роботу будь-якого структурного підрозділу та налагодити взаємодію співробітників. Ухвалення рішення про необхідність делегувати ті чи
інші повноваження зазвичай спричинене розумінням, що перед вами поставлено занадто багато завдань і нема можливості приділити достатньо уваги кожному з них, або
що ви не в змозі приступити до чогось іншого, поки не передасте частину своїх
обов’язків. Яка б з причини не підштовхнула вас до рішучих дій, делегування має здійснюватися логічно і послідовно.

Повноваження та їх види
Важливо усвідомити, що делегування реалізовується тільки у разі прийняття повноважень.
На великих підприємствах керівники вищої
ланки рідко спілкуються з підлеглими на нижчих
рівнях, які фактично виконують більшість конкретних завдань. Проте, керівники несуть відповідальність за перебіг справ на підприємстві в цілому
і своїх підлеглих зокрема. Рівень відповідальності
є одним з факторів високих окладів у менеджерів,
особливо керівників великих корпорацій.
Повноваження являють собою обмежене право і відповідальність використовувати ресурси
підприємства, самостійно приймати рішення,
віддавати розпорядження, а також виконувати
управлінські рішення. Зверніть увагу, що повноваження надаються за певною посадою, а не
конкретній особі, яка її займає.
Повноваження поділяють на два типи, кожен з
яких має свою характеристику (див. Рисунок 1).

Лінійні повноваження. Передаються безпосередньо від начальника до підлеглого і далі по ланцюжку до інших підлеглих. Керівник, що володіє
лінійними повноваженнями, має також право приймати рішення і діяти в певних питаннях без узгодження з іншими керівниками, наприклад, в тих
межах, які встановлені законом або статутом підприємства. Така послідовність створює ієрархію
рівнів управління. Найбільш наочний приклад —
це ієрархія військової організації.
Існує два поняття, які повинні завжди враховуватися при лінійних повноваженнях: принцип
єдиноначальництва і необхідність обмеження
управління.
Принцип єдиноначальництва — коли працівник отримує повноваження лише від одного начальника і відповідє тільки перед ним.
Обмеження управління — це визначення
кількості працівників, які безпосередньо підпорядковуються даному керівникові.

Повноваження
Апаратні (штабні)

Лінійні


передаються безпосередньо до підлеглого
і далі до інших підлеглих;

делегування лінійних повноважень створює
ієрархію рівнів управління підприємством;
дають узаконену владу


делегуються менеджером вищого рівня управління,
який керує певною функцією менеджменту,
менеджеру нижчого рівня управління, який керує
аналогічною функцією
Рисунок 1. Типи повноважень
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Штабні повноваження. Допомагають підприємству використовувати фахівців без порушення принципу єдиноначальництва, проводячи
заходи консультативного характеру.
Основними видами штабних повноважень є
рекомендаційні, координаційні, контрольнозвітні та погоджувальні.
Рекомендаційні повноваження полягають у тому,
що один з керівників, коли виникає така необхідність, може давати поради тим керівникам або виконавцям, які цього потребують, аби якнайкраще
вирішити те чи інше вузькопрофільне питання.
Координаційні повноваження пов’язані з виробленням і прийняттям спільних рішень.
Контрольно-звітні повноваження дають можливість здійснювати в офіційно встановлених
рамках перевірку діяльності керівників і виконавців, вимагати від них надання обов’язкової інформації, здійснювати її аналіз й направляти отримані результати разом з висновками до відповідних
органів.
Отже, якщо будь-яка особа бере на себе відповідальність за виконання завдань, підприємство
наділяє її повноваженнями і надає певні ресурси.
Передача повноважень і завдань здійснюється
шляхом делегування.

Що таке делегування?
Делегування повноважень — це передача
керівником певного завдання підлеглому, яке
той зможе виконати якісно, виходячи зі своїх
професійних можливостей і кваліфікації.
Роль керівника полягає у тому, щоб максимально ефективно розподілити роботу між співробітниками для того, аби кінцева мета була досягнута якомога краще і швидше.
Залежно від того, наскільки раціонально і
правильно менеджер може делегувати повноваження своїм працівникам, можна оцінити
його як хорошого або поганого керівника.
Отже, з’ясуємо, для чого потрібен цей процес
і чи справді він так важливий.
По-перше, для ефективного розвитку бізнесу
керівник повинен концентрувати свою увагу на
основних деталях різних проектів, не зосереджуючись на деталях. Педантичний підхід до
контролю, бажання управляти всім і знати все
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веде до надмірної втрати часу. Жоден менеджер
не зможе виконувати всю роботу сам. Виникає
логічне запитання, навіщо тоді йому підлеглі,
які не можуть «розвантажити» начальника?
По-друге, делегування завдань молодим співробітникам дозволяє працювати на перспективу, тобто поєднує в собі і навчання, і отримання
ними досвіду, таким чином, створюючи свого
роду кадровий резерв.
По-третє, передача управлінських повноважень деяким співробітникам може виступати
також психологічним індикатором неформальних відносин у колективі. Мудрий менеджер
простежить, наскільки ефективно виконують
свої обов’язки ті чи інші робочі групи, а також
оцінить, на що здатний співробітник, якому
було доручено вирішення певної задачі.
По-четверте, ефективне делегування припускає, що співробітник впорається із завданням
краще, ніж керівник. Самодостатній керівник повинен розуміти, що його завдання — розподілити роботу, яку підлеглі зроблять якісніше, аніж,
якби він сам узявся за її виконання. Заохочення
такої філософії в колективі сприяє продуктивності праці. Очима працівника це виглядає як довіра з боку начальника. Якщо розглядати делегування як один з методів нематеріальної мотивації співробітників, то виявиться, що це чудовий
метод підвищення лояльності до керівництва.
Крім того, з огляду на той факт, що найчастіше
рядові співробітники усвідомлюють конкретні
проблеми підприємства краще, аніж керівники
(оскільки стикаються з ними щодня), делегування повноважень в управлінні будь-якими проектами може значно поліпшити ефективність вирішення тих чи інших завдань бізнесу.
Між термінами «управління» і «делегування» потрібно поставити знак «дорівнює». До тих пір, поки
менеджер не зрозуміє сутність делегування повноважень, він буде залишатися звичайним виконавцем, який не знатиме, за яку роботу братися.
Переваги делегування:
— на підприємстві виконується набагато більше важливих завдань, ніж здатний зробити один,
нехай навіть геніальний керівник;
— вирішуються більш масштабні завдання,
при цьому істотно заощаджується час.
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Недоліки делегування виявляються в тому,
що до професіоналізму керівника висуваються
високі вимоги, адже самому зробити легше, а от
навчити людину, правильно поставити завдання, забезпечити мотивацію, проконтролювати —
набагато складніший процес роботи. Однак, у
разі «зробити самому» виконується одне завдання, а у разі делегування — результат можна помножити на кількість підлеглих. При цьому час,
витрачений на навчання підлеглого, набагато
ефективніший, бо наступні рази він виконуватиме подібне завдання чи роботу сам.
Але деякі питання все ж таки не підлягають
делегуванню, зокрема:
— встановлення цілей;
— прийняття рішень;
— вироблення політики підприємства;
— керівництво співробітниками та їхня мотивація;
— завдання високого ступеня ризику;
— незвичайні та виняткові справи;
— завдання конференційного характеру.
Під час делегування обов’язків керівник визначає права та рівень відповідальності працівника
при виконанні переданих йому повноважень.

Рівень сталості
За рівнем сталості делегування розрізняють
систематичне, тобто на тривалий строк, і тимчасове делегування завдань (див. Рисунок 2).
Систематичне делегування зводиться до передачі виконавцю певного за змістом переліку
завдань, відповідних повноважень для їх задовільного рішення на постійній основі. Таким
чином, реалізується спеціалізація виконавця,
накопичення ним досвіду, набуття навичок, необхідних для ефективного виконання завдань.
Цей вид делегування забезпечує мотиваційний
потенціал.
Тимчасове делегування полягає у разовій передачі повноважень для вирішення проблеми,
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що виникла. Іноді це складні або малоцікаві
завдання. Залежно від характеру розв’язуваної
задачі формується рівень мотивації виконавця
до досягнення результату.
Делегування повноважень може носити конкретний або загальний характер, оформлюватися в письмовому вигляді або передаватися
усно. Чітке письмове делегування повноважень
найдоцільніше — воно влаштовує і підлеглого,
який отримує повноваження, і його керівника,
якому завдяки цьому значно простіше стежити
за тим, щоб ці повноваження не перетиналися з
функціями інших підлеглих. Крім того, при такому порядку керівнику легше контролювати
підлеглого.

Форма та ступені
передачі повноважень
Усна форма. Використовується для тимчасового делегування найпростіших повноважень.
Переваги: витрачається мінімум часу на делегування.
Недоліки: знижує відповідальність виконавця,
оскільки делегування не має підтвердження.
Письмова форма. Використовується для систематичного делегування або ж тимчасового —
у разі делегування значних повноважень для виконання важливих завдань.
Переваги: спонукає підлеглого відповідальніше ставитися до роботи та підтверджує факт передачі повноважень.
Недоліки: фіксація передачі кожного випадку
делегування повноважень веде до зайвої формалізації управління, а також вимагає витрат додаткового часу.
Письмова форма може бути зафіксована кількома способами:
а) Посадова інструкція (у разі постійного
делегування повноважень).
Посадова інструкція — це повсюдно застосований на практиці документ, в якому детально

Систематичне делегування

Тимчасове делегування

Цей факт повинен бути зафіксований у посадовій інструкції
як обов’язок працівника.

У цьому випадку можна обмежитись разовим дорученням.

Рисунок 2. Рівні сталості делегування
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регламентуються всі основні моменти, пов’язані
з виконанням робіт за конкретною посадою.
Вона визначає кваліфікаційні вимоги до претендентів на ту чи іншу посаду, функції працівника, його права, обов’язки, сферу відповідальності.
Існує низка аргументів на користь складання
посадових інструкцій або положень про підрозділи:
— дозволяють чітко сформулювати повноваження і відповідальність як окремого працівника, так і підрозділу в цілому. Це, у свою чергу,
створює основу для планування, винагороди,
мотивації і полегшує контроль. Таким чином,
посадові інструкції і положення про підрозділи
створюють фундамент управлінської діяльності
керівника;
— страхують керівника під час зміни виконавців і полегшують входження в посаду для нового працівника;
— наявність посадових інструкцій дозволяє
уникнути службових конфліктів, плутанини і
обмежити втручання вищих осіб.
б) Наказ (у разі екстреного делегування на
короткий термін).
Ступені передачі повноважень різняться за
такими підставами:
1. Повне делегування: підлеглий виконує роботу і несе за неї відповідальність перед вищим
рівнем управління, безпосередній начальник
звільнений від участі в роботі.
2. Обмежене делегування: передбачається,
що виконавці отримують завдання, які керівни1. Аналіз

ку недоцільно виконувати самому. Їм надають
відповідні повноваження і можливість виявляти
деяку самостійність при вирішенні завдань. Підлеглі відповідають за результати своєї діяльності
перед керівником. При цьому відповідальність
залишається на керівникові, який іноді втручається в дії співробітників.
3. «Нульове» делегування: підлеглий виконує
доручену роботу, але відповідальність за її підсумки несе безпосередньо його керівник.
4. Делегування «навпаки»: підлеглий, отримавши завдання, перекладає його виконання на
свого керівника.
Вибір форм і варіантів ступеня передачі повноважень залежить від особистості конкретного співробітника, а також від специфіки делегованих повноважень. На кожному підприємстві
використовується певний вид делегування. Переважно застосовується обмежене і «нульове», а
найбільш ефективним вважається обмежене делегування.

Основні стадії процесу
делегування
Ефективність делегування значною мірою
залежить від дотримання порядку застосування його стадій і пропуск будь-якої з них негативно впливатиме на результат делегування.
Основні стадії процесу делегування зображені
на Рисунку 3.
1. Аналіз.
Вибір дорученого завдання вимагає серйозного аналізу і систематизації всіх обов’язків
Відбір завдань для делегування

2. Призначення

Обрання кандидата для виконання

3. Інструктаж

Визначення завдання

4. Контроль

Спостереження за виконанням делегованої роботи

5. Оцінка

Обговорення результатів, внесення поправок
Рисунок 3. Основні стадії процесу делегування
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керівника, а також складання списку виконуваних
завдань, який необхідно розділити на 4 групи:
1) Завдання, які не хочеться, але потрібно делегувати. Це, як правило, ті завдання, які керівник звик виконувати сам, або ті, від яких він
отримує певне задоволення і тому не хоче передоручати їх кому-небудь. Делегування такого
роду завдань дає можливість раціонально використовувати час і одночасно мінімізувати ризик
при передорученні.
2) Завдання, які необхідно делегувати. Це звичайна рутинна робота, яку керівник не планував
передоручати, хоча інші люди цілком могли б з
нею впоратися. Більш того, можливо, вони навіть сприйняли б такі доручення як цікаві і стимулюючі одночасно.
3) Завдання, які можна делегувати — ті, які
виконували б інші співробітники, якби володіли
достатніми знаннями і уміннями. Делегування
таких завдань дає людям реальну можливість
розвинути власні здібності. Але спочатку потрібно переконати їх у тому, що неминуче в таких
випадках відвідування тренінгів сприятиме набуттю ними відповідних навичок.
4) Завдання, виконання яких слід залишити
за керівником. Це ті обов’язки, які складають
ядро сфери компетенції будь-якого керівника.
До них відносяться планування майбутньої
діяльності, розробка перспектив, спостереження за діями інших співробітників; підтримка,
оцінка і заохочення. Усе або що-небудь з перерахованого вище краще виконувати безпосередньо керівникові (за винятком випадків, коли у
нього є рівний по компетентності заступник).
Цей аналіз корисний, оскільки допомагає зрозуміти керівникові, які функції та обов’язки він
має виконувати як і раніше, а які варто делегувати для найбільш ефективної діяльності. Зазначимо, що не можна також доручати ті завдання, які навіть для керівника є складними.
Якщо проблеми виникають і у нього, то малоймовірно, що інші впораються краще.
Після прийняття рішення про делегування
якогось специфічного завдання, його слід вивчити детально. Та робота, яку керівник виконує без довгих роздумів, майже автоматично,
оскільки це входить до сфери його компетенції
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з незапам’ятних часів, може на перший погляд
виглядати звичайним рутинним завданням.
Але згодом може виявитися, що воно таки потребує особистого втручання керівника або
застосування всебічних навичок, якими не володіє ніхто інший. Зазначене обумовлює необхідність глибокого аналізу суті завдання і визначення:
— здібностей, необхідних для виконання доручення;
— необхідні дії і обладнання, яке повинно
бути використане в ході здійснення дорученого
завдання;
— взаємовідносин з іншими людьми, необхідних для завершення всього комплексу робіт.
2. Призначення.
Обрання кандидата для виконання є надзвичайно важливою стадією процесу делегування — адже зрозуміло, що далеко не кожен
співробітник може прийняти на себе відповідальність за виконання того чи іншого доручення. Це одна з головних проблем, яка перешкоджає делегуванню повноважень. Відповідно,
до питання вибору підлеглого для ефективного
виконання роботи потрібно підходити дуже ретельно. Розглянемо деякі рекомендації, які допоможуть визначитися з характеристиками
людей, які мають можливості для найбільш
успішного виконання завдання.
Аби всі доручення були виконані якісно і в
строк, потрібно, щоб вибрані підлеглі відповідали наступним вимогам:
— наявність відповідної кваліфікації, яка б
дозволила виконати завдання досить швидко і
без помилок;
— наявність не тільки знань у конкретній
сфері (галузі), але і досвід виконання подібних завдань — адже делегування повноважень передбачає і покладення відповідальності
за підсумки роботи, а особа, що не має ніякого досвіду, розгубиться, ще не почавши працювати;
— можливість виконання співробітником
додаткової роботи (слід враховувати поточну
зай нятість, і якщо працівник вже виконує
кілька проектів, краще підібрати когось іншого);
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— відповідні психологічні характеристики
працівника: стійкість до стресів, висока працездатність, самостійність, аналітичність, гнучкість
поведінки;
— зацікавленість співробітника у виконанні
завдання.
3. Інструктаж.
Як тільки визначено завдання, що підлягають
делегуванню, і обрано виконавців, необхідно
їх проінструктувати, які саме завдання вони
мають виконати, яким чином та в які строки.
Алгоритм інструктування:
1) Проведення обговорення.
Головна мета обговорення (дискусії) з делегування — чітко пояснити завдання і отримати
зобов’язання співробітників. Відкрита розмова і
довіра відіграє важливу роль і виступає критичним фактором. Щоб домогтися цього, до дискусії корисно включити наступні питання:
— чітке визначення проекту, завдання або
функції, а також сферу відповідальності, що делегується;
— огляд стандартів і критеріїв успіху і встановлення крайніх строків виконання;
— визначення необхідних ресурсів і можливої допомоги, коучингу, тренінгу;
— опис рівня повноважень, що делегуються;
— план виконання та отримання зворотного
зв’язку, щоб можна було простежити за процесом.
2) Передача повноважень.
Слід з самого початку чітко визначити межі.
Обсяг повноважень, які передає керівник, залежить від здібностей співробітника і довіри до
нього. У цьому випадку можна:
— проаналізувати, наскільки успішно співробітник ухвалював рішення в минулому;
— визначити, який мінімальний обсяг повноважень необхідний для успішного завершення
роботи;
— розглянути послідовність рішень, прийнятих цим співробітником раніше (вдалих та не
дуже), і зрозуміти ступінь ризику.
Після визначення рівня повноважень, слід обговорити це з тим працівником, якому доручено
виконання певного завдання. Треба пояснити,
що необхідно зробити, яким чином це можна
виконати, а також коли необхідно закінчити ро-
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боту (однак, у разі регулярного делегування
якихось завдань одним і тим же працівникам,
перші дві вимоги стають несуттєвими). Окрім
цього, необхідно чітко окреслити ступінь відповідальності (можна надати підлеглим повну свободу щодо обрання способу вирішення завдання
або ж застосувати певні обмеження).
4. Контроль.
Делегування — це доручення виконання основної частини роботи щодо певного завдання іншим виконавцям, але залишаючи при цьому за
керівником обов’язок перевірити кінцеві результати. З огляду на це, необхідно спостерігати за
виконанням делегованої роботи, а тому трохи
часу, звільненого завдяки делегуванню, таки
потрібно присвятити моніторингу делегованого
завдання. Важливо пам’ятати про цю значущу
деталь делегування, бо якщо упустити такий момент, в результаті можна отримати роботи ще
більше, аніж до делегування. При цьому бажано
організувати моніторингу без втручання в роботу працівника, який її виконує. Контролюючи
одних виконавців, можна обмежитися підсумковою перевіркою. З іншими необхідно бути завжди напоготові, щоб помітити найменші відхилення від процесу та строків. Це означає
відстеження подій через певні інтервали і зіставлення:
— запланованого;
— того, що відбувається;
— відмінностей між цими двома категоріями.
Якщо розбіжність між тим, що має статися, і
тим, що відбувається, помітна неозброєним
оком, очевидно, потрібне втручання з боку керівника. Необхідно ініціювати термінові коригувальні дії, щоб виконання завдання знову
увійшло в потрібне русло. Для початку треба
буде визначити, наскільки серйозною є проблема і що можна зробити для виправлення ситуації. Після цього слід зробити діяти залежно від
ступеня складності проблеми:
— Незначна. Якщо є побоювання, що можуть
бути виконані незаплановані дії, потрібно організувати зустріч і обговорити можливі проблеми. Актуальні періодичні звіти допоможуть переконатися, що виконавець добре обізнаний і
повністю контролює ситуацію.
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— Істотна. У разі, якщо ситуація виходить
з-під контролю, треба запропонувати допомогу
в подоланні труднощів.
— Надзвичайна. Якщо здається, що назріває
криза, необхідно узяти на себе керівництво і довести роботу до прийнятного завершення. Переважно причиною такого стану речей є несвоєчасне звернення за допомогою. Саме тому
надання підтримки — невід’ємна частина делегування, яка дозволяє новачкові переконатися в
цінності допомоги на власному досвіді.
У більшості випадків відразу ж після виправлення ситуації потрібно дати співробітнику
можливість спробувати довести справу до завершення. Якщо ж виникають сумніви в доцільності цього, необхідно проаналізувати, чи не
переоцінено здатність обраних кандидатур.
Можливо, їм слід доручити інше, менш відповідальне завдання.
5. Оцінка.
Слід виділити час на серйозну оцінку підсумків кожного факту делегування. Для цього варто
відповісти на кілька питань про те, чи правильно було обрано виконавців певного завдання, чи
було воно реалізовано з нормативною якістю і в
належний термін, чи вдалося досягти поставлених цілей, чи вписався певний проект в рамки
бюджету, а також наскільки дієвим виявився механізм контролю.
Ретельно попрацювавши над оцінкою процесу
делегування, ви заощадите час за рахунок більш
ефективного розподілу робіт в майбутньому.
Не вносьте кардинальних змін вольовим рішенням, без обговорення з персоналом. Адже
хід виконання робіт був узгоджений з виконавцями заздалегідь, а тому персоналу потрібно
надати можливість спокійно працювати самостійно. Однак, часом дійсно доводиться вносити зміни як в сам характер робіт, так і в процес
їх виконання, або ж необхідність змін може
бути викликана проблемами, з якими доводиться стикатися персоналу в ході реалізації
проекту.
Незалежно від причини змін не треба їх нав’язувати, обговорюйте це питання з працівниками. Персонал повинен розуміти, що необхідно
змінити і чому. Починайте обговорювати май-
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бутні зміни, як тільки стане очевидна їх неминучість. Можливо доведеться прийняти рішення
щодо наступних моментів:
— перегляд термінів і графіка робіт;
— впровадження нових методів роботи;
— використання нового устаткування;
— організація додаткового навчання і надання додаткової допомоги.
Не виконуйте зміни заради змін. У працівників можуть бути заготовлені інші способи вирішення проблем, а тому перш ніж щось міняти,
важливо вислухати думку і пропозиції безпосередніх учасників роботи.

Типові помилки делегування
Невміння пояснити. Від того, як підлеглий
засвоїв первинні вказівки, залежить, чи впорається він із завданням, відповідальність за рішення якого йому делегували. Замість питання
«Чи все зрозуміли?», краще запитати: «Чи достатньо зрозуміло я все пояснив?».
Фіктивне делегування. Не намагайтеся делегувати підлеглим ті повноваження, якими вони
вже володіють на займаній посаді. Це лише дискредитує і вас, і ваші вказівки.
Помилка у виборі виконавця делегованого
завдання. Якщо не достатнього обґрунтовано
підійти до питання обрання кандидата для передачі тих чи інших повноважень, доручивши, наприклад, виконання певного завдання людині,
яка взагалі не має досвіду у певній сфері, провину за негативний результат не можна буде перекласти на цього співробітника — відповідальність за це має нести керівник.
Буркотливість. Ніколи не висловлюйте свого невдоволення перебігом справ, якщо у вас
немає чітких ділових пропозицій.
Нестриманість. У такій делікатній справі,
як делегування, зайвий прояв емоцій небезпечний. Стриманість і рівне поводження з колегами
необхідно на всіх етапах делегування.
Відсутність індивідуальної відповідальності. У разі делегування групі працівників
функцій і повноважень без визначення індивідуальної відповідальності кожного з них, у
подальшому ви не зможете вирішити, хто саме
винен у провалі певного проекту.
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Страх втратити авторитет. Якщо ви чогось не знаєте — скажіть про це відкрито. Правдиве визнання того що не знаєте, як вирішити
те чи інше завдання, не завдасть такого сильного удару вашому авторитету, як ви можете припускати.
Передоручення функції керівництва. Найважливіша і найбільш небезпечна помилка полягає в передорученні підлеглим об’єднуючої
функції керівництва. Верховним координатором діяльності багатьох людей є саме керівник.
Делегувати ці функції вельми небезпечний
шлях, що відгукнеться великими порушеннями
в ритмічності й узгодженості роботи всього колективу.

Можливі причини супротиву
делегуванню
Досить часто певні керівники з небажанням
делегують свої повноваження Або ж взагалі відмовляються від цього. Причинами цього можуть
бути декілька факторів:
Помилкове твердження: «Це я зроблю краще». У цьому випадку, по-перше, керівник витрачає час на завдання, яке міг би виконати підлеглий (отже, керівник не зможе добре виконати
інші обов’язки), а по-друге, якщо керівник не
буде дозволяти підлеглим виконувати нові завдання, то вони й не будуть підвищувати свою
кваліфікацію.
Відсутність здатності керувати. У цьому
випадку керівник не в змозі бачити довгострокову перспективу в низці завдань, і він не може
повністю усвідомити значення розподілу завдань і обов’язків між підлеглими.
Відсутність довіри до підлеглого. У цьому
випадку підлеглі втрачають ініціативу, відчувають необхідність часто питати, чи правильно
вони виконують роботу.
Страх ризикувати. Оскільки керівник відповідає за роботу підлеглих, він може відчувати
побоювання, що делегування тих чи інших завдань може викликати проблему, за яку йому
доведеться відповідати.
Відсутність вибіркового контролю виконання роботи. Відсутність зворотного зв’язку
не дозволяє керівнику вчасно допомогти підле-
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глому. У керівника виникають поважні причини
для занепокоєння щодо делегування повноважень підлеглому.
Слід пам’ятати, що керівник, який не може
навчитися ефективно делегувати повноваження, ставить під загрозу власну кар’єру.
Але якщо керівник і не проти делегування та
бажає використати таку можливість, слід зважати на те, що також існує низка типових причин, через які підлеглі уникають відповідальності й саме вони блокують процес делегування:
Небажання щось вирішувати самому. Підлеглий вважає, що краще запитати керівника,
ніж самому вирішити проблему.
Страх почути критику. Підлеглий побоюється критики за свої помилки, а висока відповідальність збільшує можливість здійснення
помилки.
Відсутність інформації та ресурсів, необхідних для виконання завдання. Це, напевно,
єдина раціональна причина, через яку працівник
справедливо може відмовитися узяти на себе повноваження, які йому хочуть делегувати — адже
якщо, наприклад, є лише якась ідея запровадження певних новацій, проте не зрозуміло, яких
співробітників та які матеріальні ресурси підприємство готове для цього надати, то, звичайно, відповідальна людина не захоче братися за
реалізацію такого проекту.
Перевантаження роботою. У підлеглого
більше роботи, ніж він може виконати (але на
практиці, зазвичай, працівники лише вважають,
що це так насправді, хоча, як правило, при раціональному розподілі робочого часу можуть
виконати ще додаткову роботу). Хоча, звісно,
трапляються випадки реального перенавантаження — за таких обставин можна подумати
про «подвійне» делегування (одночасно делегувати працівникові певні повноваження, а частину його рутинної, нескладної роботи, доручити
виконувати іншому співробітнику).
Невпевненість в собі. У молодих співробітників варто виховувати таку психологічну якість,
натомість як працівників середнього та, тим
більше, похилого віку краще «не чіпати» — але у
будь-якому разі допоки у людини не має впевне-
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ності у своїх силах, відповідальну роботу йому
не слід доручати.
Відсутність стимулів. Якщо підлеглому не
пропонується будь-яких стимулів для взяття на
себе додаткової відповідальності, то цілком
очевидно, що він і не буде зацікавлений у додатковій роботі. Тому вона, по-перше, має оплачуватися, а по-друге, працівник повинен усвідомлювати, що це є можливістю для його подальшого кар’єрного зростання.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що позитивний результат делегування повноважень
полягає, насамперед, у тому, що воно сприяє
формуванню в колективі атмосфери творчої
праці. Працівник, якому делеговані певні повноваження, отримує самостійну частину роботи і
відповідає перед своїм керівником за неї (тобто
на нього покладається певна відповідальність),
що саме собою є мобілізуючим фактором. Натомість у керівника з’являється додатковий час
для виконання інших, у цілому більш важливих
для підприємства завдань.
Незалежно від рівня відповідальності підлеглого, керівник повинен поважати його становище. Делегування відповідальності та повно-

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

важень і, відповідно, повага до людей, яким
вони передаються, — є одним з найкращих
способів підняти моральний дух, підвищити
інтерес до роботи і організувати злагоджену
команду.
У такому трудовому процесі можна виявити і
підготувати менеджерів. Працівник, якому делеговані повноваження, отримує реальну можливість повною мірою проявити свої професійні та
організаторські здібності, набути певних навичок, необхідних для керівника. А також делегування повноважень задовольняє потребу працівників у свободі дій, позитивно позначається
на збільшенні їх творчого потенціалу. Довіра і
приваблива робота викликають позитивні емоції та сприяють високій працездатності. Отож,
не бійтеся делегувати свої повноваження — слід
лише дотримуватися вищевикладених правил і
через досить короткий проміжок часу ви відчуєте позитивні зміни та отримаєте відповідні результати.

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

Працівник написав заяву про надання щорічної відпустки з подальшим звільненням за власним бажанням (просив звільнити його останнім днем відпустки, але
без зазначення дати). Під час відпустки він захворів і ми продовжили працівникові відпустку на кількість днів непрацездатності. То в який день його звільняти?
В останній день відпустки (з врахуванням
її продовження на час непрацездатності працівника).
У даному випадку працівник у своїй заяві вказав як бажану дату звільнення не конкретну календарну дату, а саме «останній день відпустки».
А відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 Закону України «Про
відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/ 96-ВР
та п. 1 ч. 2 ст. 80 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) у разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку, щорічна відпустка продовжується або переноситься на інший період.
Отже, у зв’язку з продовженням відпустки,
про що йдеться в запитанні, автоматично продовжує діяти умова звільнення працівника в
останній день відпустки. Якщо наказ про звільнення був виданий раніше, керівник має видати
наказ про зміну дати звільнення з посиланням
на продовження відпустки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю працівника.
Водночас зверніть увагу, що якби у заяві про
звільнення за власним бажанням працівник все

ж таки зазначив конкретну дату звільнення, а не
«останній день відпустки», то його слід було б
звільняти саме у той день, який вказано у заяві —
адже обмеження щодо звільнення працівника у
період його тимчасової непрацездатності, встановлене у ч. 3 ст. 40 КЗпП, поширюється лише
на випадки звільнення з ініціативи роботодавця, а звільнення працівника, який перебуває на
лікарняному, з інших підстав, у т. ч. й за власним
бажанням (ст. 38 КЗпП), чинним законодавством не заборонено. Але за таких обставин лікарняний все одно довелося б повністю оплатити, оскільки згідно з ч. 2 ст. 22 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV
(викладеного у новій редакції Законом України
від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII), допомога по
тимчасовій непрацездатності виплачується за
весь період до відновлення працездатності або
до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності.

Працюю на 0,5 ставки за основною посадою інспектора з кадрів і виконую обов’язки
секретаря на період його відпустки по догляду за дитиною. Керівник просить, аби я
узяла ще 0,5 ставки паспортиста (ця посада наразі вакантна), але виконувати цю
роботу у вільний від основної роботи час неможливо. Як за таких обставин можна
оформити роботу паспортиста — як сумісництво, суміщення чи виконання обов’язків?
Як суміщення.
У даному випадку оформлювати виконання
обов’язків не можна, оскільки, як вказано у
запитанні, посада паспортиста є вакантною
(для виконання обов’язків має бути навпаки,
оскільки воно встановлюється лише на час
тимчасової відсутності основного працівника — тобто посада повинна бути зайнятою).
Також не підійде і внутрішнє сумісництво, бо,
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як Ви зазначили, не зможете виконувати роботу паспортиста у вільний від основної роботи час (а робота за сумісництвом виконується
саме у вільний від основної роботи час).
Водночас, під усі викладені обставини підходить суміщення — адже воно може встановлюватися якраз тільки за вакантною посадою та виконуватися саме у робочий час
(а не у вільний від основної роботи).
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При встановлені суміщення робочий час працівника не збільшується, а зростає інтенсивність
його праці — тобто працівник протягом свого робочого дня виконує роботу і за основною посадою, і за суміщенням, а в табелі обліку робочого
часу відмічається тільки робота за основною посадою.
Окремий трудовий договір про виконання
роботи за суміщенням не укладається, лише видається наказ про встановлення суміщення.
Встановлюватися суміщення може як на певний
час (обумовлюється в наказі), так і без визначення строку — якщо в наказі буде зазначений
строк, то суміщення припиниться без видання
окремого наказу, а якщо строк не встановлювався, суміщення можна буде припинити за заявою працівника або за ініціативою роботодавця.

За суміщення встановлюється доплата (ст. 105
КЗпП), розмір якої визначається відповідно до колективного договору та зазначається в наказі про
встановлення суміщення. Як правило, у колективному договорі зазначається граничний розмір
доплати за суміщення у відсотках від окладу за
суміщуваною посадою, а рішення про конкретний розмір доплати приймається керівником підприємства залежно від складності, характеру та
обсягу виконуваних робіт й витрат основного робочого часу (якщо на підприємстві немає колдоговору, розмір доплати працівник і роботодавець
погоджують між собою). Для встановлення доплати за суміщення використовуються кошти
фонду заробітної плати, заощаджені в результаті
зменшення чисельності працівників порівняно зі
штатним розписом.

При звільненні працівника у зв’язку з переведенням у трудовій книжці було
вказано п. 5 ст. 36 КЗпП, а на яку статтю слід посилатися у записі про його
прийняття на роботу на те підприємство, до якого його було переведено?
Жодних посилань на статті Кодексу законів
про працю України (далі — КЗпП) у записі про
прийняття на роботу не потрібно робити.
Коли працівника було звільнено у зв’язку з переведенням, вказували (принаймні, мали вказати) не лише п. 5 ст. 36 КЗпП, а й конкретне
підприємство, на яке працівник переводився
(наприклад, «Звільнено у зв’язку з переведенням
до ТОВ «Альфа», п. 5 ст. 36 КЗпП»).
Потім, при прийнятті на роботу на відповідне
підприємство, у звичайному порядку в графі № 3
трудової книжки як заголовок спочатку слід вписати його повну назву (чи поставити печатку з
назвою підприємства) — з цього вже буде видно,
що порядок переведення не порушено і працівника прийнято саме до того підприємства, у зв’язку
з переведенням до якого його і було звільнено.
А вже після цього має бути внесено запис про
прийняття на роботу (відмінністю від «звичайного» запису про прийняття на роботу буде лише
додавання слів «у порядку переведення з підприємства такого-то» — наприклад, «Прийнято
техніком-конструктором I категорії в порядку
переведення з ТОВ «Дельта»). Майте на увазі, що
особі, запрошеній на роботу в порядку переве-
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дення за погодженням між роботодавцями, не
може бути відмовлено в укладенні трудового договору (ч. 5 ст. 24 КЗпП), а також працівникам
при переведенні на роботу на інше підприємство заборонено встановлювати випробування
(ч. 3 ст. 26 КЗпП).
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 232 КЗпП спори про
відмову в прийнятті на роботу працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, розглядаються винятково
судами. При цьому в п. 6 Постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про практику розгляду
судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р.
№ 9 зазначено, що в разі обґрунтованості позову
працівника, запрошеного на роботу в порядку
переведення з іншого підприємства, суд своїм рішенням зобов’язує відповідного роботодавця
укласти трудовий договір з цим працівником з
першого робочого дня (наступного після дня
звільнення з попереднього місця роботи), якщо
не було обумовлено іншої дати. Якщо ж внаслідок
відмови у прийнятті на роботу або несвоєчасного
укладення трудового договору працівник здійснив вимушений прогул, його оплата має проводитися відповідно до правил ч. 2 ст. 235 КЗпП.
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Який запис слід зробити у трудовій книжці державного службовця, якого прийнято за конкурсом на держслужбу в тій самій установі, але на іншу посаду — «призначено на посаду» чи «переведено на посаду»?
Якщо це посада керівника держоргану, то
слід використовувати формулювання «призначено», для решти посад — «переведено».
Згідно з Порядком проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169
(далі — Порядок № 169), який поки є чинним,
особи, які працюють у державному органі, в
якому оголошено конкурс, мають право на
участь у конкурсі на заміщення вакантної посади. У разі відбору конкурсною комісією кандидатури державного службовця для призначення на вакантну посаду та після прийняття
керівником органу позитивного рішення, на
підставі заяви державного службовця видається
наказ про його переведення на іншу посаду як
такого, що пройшов за конкурсом.

На підставі наказу до трудової книжки державного службовця вносять відповідний запис, наприклад: «Переведено на посаду головного спеціаліста управління справами як такого, що
пройшов за конкурсом». Формулювання «Призначено на посаду…» застосовується в разі призначення особи на посаду керівника державного
органу в указах чи розпорядженнях керівників
органів вищого рівня. Для решти державних
службовців коректніше застосовувати формулювання «Переведено на посаду…».
Також зверніть увагу, що переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового
резерву чи успішно пройшли стажування, може
здійснюватися і без конкурсного відбору (п. 4
Порядку № 169).

Як внести до трудової книжки працівника запис про результати атестації,
якими підтверджено його право на пенсію на пільгових умовах?

Відповідно до п. 2.14. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Міністерства юстиції України,
Міністерства праці України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня
1993 р. № 58, якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, 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.
Показники, зазначені у цих Списках, обов’язково повинні бути підтверджені у карті оцінки
умов праці робочого місця за результатами атестації і можуть записуватися у дужках. Тобто, запис до трудової книжки може виглядати таким
чином: «Підтверджено право на пенсію за віком
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на пільгових умовах за Списком № 1 (розділ І позиція 1.2б) виробництв, робіт, професій, посад і
показників на підземних роботах, на роботах з
особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день
дає право на пенсію за віком на пільгових умовах,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 16.01.2003 № 36 (Список № 1, пункт 2
показників факторів виробничого середовища)».
До трудової книжки також вкладається витяг
з наказу по підприємству, яким було затверджено перелік робочих місць, виробництв, робіт,
професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, зокрема на
пільгове пенсійне забезпечення. Але оскільки
це буде витяг, а не копія наказу, то й писати на
ньому треба не «копія вірна», а «згідно з оригіналом» та ставити підпис і печатку.
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СЛОВНИК ПРОФЕСІЙ В ОПИСАХ

Н
Нянька
 Короткий опис професії: Це працівник, до
обов’язків якого входить догляд за дітьми у
сім’ях, що потребують цієї послуги.
 Зміст роботи: Нянька годує, вмиває і переодягає дитину, грається з нею на вулиці та в
приміщені, читає їй книжки; за умовами договору — прибирає приміщення, готує їжу для дитини, закуповує продукти і т. п.. Забезпечує дитині всі режимні процеси з урахуванням її віку й
стану здоров’я, використовуючи ефективні методи, засоби і форми роботи. Здійснює заходи
щодо забезпечення гармонійного фізичного, розумового та психічного розвитку дитини. Головне завдання няньки — забезпечити дитині
комфорт і безпеку, а у разі екстреної потреби —
надати дитині першу медичну допомогу.
 Повинен знати: Педагогіку, етику, дитячу
психологію; санітарно-гігієнічні вимоги утримання приміщень; правила догляду за дітьми,
правила санітарії та гігієни, рецепти готування
їжі; вміти виконувати нескладні медичні процедури.
 Професійно важливі особистісні якості:
Комунікабельність, спостережливість, висока
концентрація уваги, хороша пам’ять, зібраність,
витривалість, відповідальність, урівноваженість, добре розвинена дрібна моторика рук.
 Умови праці: Або у родині дитини, або у
спеціальних дитячих закладах.
 Кваліфікаційні вимоги: Медична або педагогічна освіта, наявність медичної книжки.
 Затребуваність на ринку праці: Вище середньої.
 Рівень заробітної плати: Залежно від місця роботи від 2 500 до 8 500 грн на місяць.
 Кодування: Код Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) — 5131, ця професія у КП
належить підкласу «Працівники, що забезпечують піклування та догляд за дітьми», у Національному класифікаторі України ДК 009:2010
«Класифікація видів економічної діяльності»
(далі — КВЕД) — до розділу 88.91. «Денний догляд за дітьми».
 Споріднені професії: «Вихователь».
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О
Обліковець
 Короткий опис професії: Це працівник з
інформаційного забезпечення господарської
діяльності підрозділу підприємства: набору, обліку, систематизації і комплектації документів
бухгалтерського, технічного та організаційного
спрямування.
 Зміст роботи: Обліковець перевіряє
отримані первинні документи за формою і змістом та систематизує і переносить інформацію у
потрібному аналітичному розрізі до відомостей; виводить підсумки цифрової інформації;
комплектує в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерує аркуші, підшиває документацію; передає для зберігання
до архіву.
 Повинен знати: Вимоги до обліку й оформлення відповідної документації; уміти працювати з комп’ютером у т. ч. створювати текстові документи та ділові папери, володіти «сліпим»
методом набору тексту, опрацьовувати табличні
дані, створювати бази даних та вести пошук інформації в них.
 Професійно важливі особистісні якості:
Аналітичний склад розуму, уважність, акуратність, сумлінність, посидючість, рахунковоаналітичні здібності, висока працездатність,
здібності концентрувати і розподіляти увагу
впродовж тривалого часу, хороша оперативна і
довготривала пам’ять.
 Умови праці: В офісах та конторах; іноді
ненормований робочий день.
 Кваліфікаційні вимоги: Професійнотехнічна освіта.
 Затребуваність на ринку праці: Нижче
середньої.
 Рівень заробітної плати: 3 500 – 3 800 грн
на місяць.
 Кодування: Код КП — 4190, ця професія у
КП належить до підкласу «Інші службовці,
пов’язані з інформацією», у КВЕД — до розділу
63.99 «Надання інших інформаційних послуг».
 Споріднені професії: «Бухгалтер», «Офісний службовець (бухгалтерія)», «Офісний службовець (каса)».
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Важливі дати квітня

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 9
Кількість робочих днів — 21
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 168 годин

Травень-2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
39

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 3 (1— Великдень, 1 і 2 — День міжнародної солідарності трудящих, 9 —
День Перемоги)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 12
Кількість робочих днів — 19
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 152 години
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1 — День сміху — цей день не міститься у жодних
календарях знаменних дат, але його цілком можна віднести до міжнародних свят, оскільки він відзначається
на усіх континентах. Тож у вас є нагода добре пожартувати над своїми знайомими, проте пам’ятайте, що й ви
не будете застраховані від веселих розіграшів.
3 — День геолога (щорічно відзначається у першу
неділю квітня (встановлено Указом Президента України
від 7 лютого 1995 р. № 110/95)).
7 — останній день подання до органу державної
статистики:
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за березень 2016 року (за новою формою, затвердженою
наказом Держстату від 21 липня 2015 р. № 172);
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (квартальна) за
січень – березень 2016 року (за новою формою, затвердженою наказом Держстату від 21 липня 2015 р.
№ 172).
11 — день заснування Міжнародної організації праці (МОП), яка була створена у 1919 році урядами різних
країн для підтримки міжнародного співробітництва у
справі забезпечення миру в усьому світі й зменшення
соціальної несправедливості за рахунок поліпшення
умов праці.
12 — День працівників ракетно-космічної галузі
(встановлено Указом Президента України від 13 березня 1997 р. № 230/97).
16 — День довкілля (проводиться щороку у третю
суботу квітня (встановлено Указом Президента України
від 6 серпня 1998 р. № 855/98).
17 — День пожежної охорони (встановлено Указом
Президента України від 11 жовтня 2013 р. № 555/2013).
18 — День пам’яток історії та культури (встановлено Указом Президента України від 23 серпня 1999 р.
№ 1062/99).
20 — Міжнародний день секретаря (традиційно відзначається в середу останнього повного тижня квітня).
23 — Всесвітній день книг та авторського права
(заснований за рішенням ЮНЕСКО у 1995 році).
28 — День охорони праці (встановлено Указом Президента України від 18 серпня 2006 р. № 685/2006).
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Видається з липня 2011
Газета розповсюджується тільки за передплатою,
яку можна оформити в редакції, відділеннях
зв’язку «Укрпошти» та передплатних агентствах.
Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у статтях, несуть їх автори, а рекламних
матеріалів — рекламодавці. Позиція редакції
не завжди збігається з думкою автора. Відтворення матеріалів газети «Консультант Кадровика»
можливе лише з письмового дозволу редакції.

