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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Закон про соцзахист чорнобильців
набуде чинності 2018 року
Днями Президент України підписав Закон «Про
внесення зміни до статті 54 Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 13.04.2017 р. № 2015-VIII, що встановлює
з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії у
зв’язку з втратою годувальника дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до 1 категорії.
З початку наступного року таке право надаватиметься незалежно від причинного зв’язку смерті годувальника з Чорнобильською катастрофою — ці зміни

мають ліквідувати бюрократичні складнощі у соціальному захисті родин чорнобильців.
Нагадаємо, що на сьогодні отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС передбачено за умови
встановлення причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою. Зміни ж мають на меті скасувати
потребу встановлювати причинний зв’язок смерті з
Чорнобильською катастрофою виключно у випадку
набуття права дружинами/чоловіками померлих осіб
з інвалідністю, із числа учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1), на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Зміни у порядку звітування про «квотників»
6 червня 2017 р. набув чинності наказ Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017 р.
№ 527, яким внесено зміни до Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної
служби зайнятості інформації про зайнятість та
працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженого наказом від 16.05.2013 р. № 271.
Пункт 2.2. цього Порядку, який визначає категорії
громадян, для яких розраховується квота для забезпечення додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню громадян, доповнено новою категорією —
учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 і 20 ч. 1
ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р.
№ 3551-XII, якими є:
— військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України, Державної
прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького
складу підрозділів оперативного забезпечення зон
проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейські, особи рядового,
начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управ-
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ління державної охорони України, Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України,
Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
Державної пенітенціарної служби України, інших
утворених відповідно до законів України військових
формувань, які захищали незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період її проведення;
— особи, які у складі добровольчих формувань,
що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що
в подальшому такі добровольчі формування були
включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії
України та інших утворених відповідно до законів
України військових формувань та правоохоронних
органів.
Належність громадян до цієї категорії підтверджується копією посвідчення учасника бойових дій,
зразок якого наведено в додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» від 12 травня
1994 р. № 302.
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НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 14 квітня 2017 р. № 8055/6/99-99-13-02-03-15

Щодо обов’язкових медичних оглядів
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (далі —
ПКУ), ст. 165 якого визначено перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.
Так, пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 ПКУ передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку або члена сім’ї фізичної особи першого
ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку, за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги (у разі надання коштів),
у т. ч., але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів,
виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів, за рахунок коштів благодійної
організації або його роботодавця, в т. ч. у частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний
огляд працівника згідно із Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р.
№ 1645-III (далі — Закон № 1645) та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань
в період загрози епідемій відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» від 24.02.1994 р. № 4004-XII за наявності відповідних підтвердних документів,
крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.
Відповідно до ст. 21 Закону № 1645 обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких
пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, проводяться
за рахунок роботодавців у порядку, встановленому законодавством.
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядок проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок (далі — Порядок) встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559.
Згідно з п. 2 Порядку обов’язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців (підприємство,
установа, організація або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, що використовують працю
найманих працівників).
При цьому, працівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відшкодовують вартість бланка особистої медичної книжки закладам та установам охорони здоров’я, які проводитимуть обов’язкові медичні огляди при проходженні попереднього профілактичного медичного огляду до
прийняття на роботу, та у разі необхідності отримання нового бланка цієї книжки у зв’язку з його втратою,
зіпсуттям або неможливістю подальшого використання чи придбавають зазначений бланк за власні кошти.
Отже, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку –
працівника витрати роботодавця на обов’язковий попередній (до прийняття на роботу) профілактичний
огляд такого платника згідно із Законом № 1645 у разі дотримання вимог пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.
Водночас, згідно з пп. «г» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий таким платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ) у вигляді, зокрема, суми грошового або майнового відшкодування будь-яких
витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов’язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок
бюджету або звільняються від оподаткування згідно з розділом IV ПКУ.
Перший заступник Голови
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Банківська, страхова та інші
таємниці: про що варто знати
кадровикам
У попередньому номері газети ми детально проаналізували різні професійні таємниці, наразі ж розглянемо банківську таємницю та таємницю страхування, які є
дещо спорідненими до професійних таємниць, але відрізняються від них тим, що
відповідна інформація фактично довіряється не працівнику певної професії, а організації, в якій він працює. Також певною мірою подібними до професійних таємниць є й таємниці нарадчої кімнати та досудового розслідування, оскільки вони
пов’язані з професійною діяльністю працівників судових та правоохоронних органів. Крім того, усі особи, у т. ч. й працівники багатьох професій, зокрема і кадровики, мають дотримуватися вимог законодавства щодо таємниці особистого життя.
Тож дізнайтеся про особливості банківської та страхової таємниці, а також таємниці особистого життя (стану здоров’я, кореспонденції, усиновлення тощо).

Банківська таємниця

Основним законодавчим актом, який регулює
питання банківської таємниці, є Закон України
«Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня
2000 р. № 2121-III (далі — Закон № 2121), згідно
зі ст. 60 якого банківська таємниця — це інформація щодо діяльності та фінансового стану
клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним
чи третім особам при наданні послуг банку.
Також у ст. 1076 «Банківська таємниця» Цивільного кодексу України (далі — ЦК) зазначається, що банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Але більш повний перелік
відомостей, що належать до банківської таємниці, наводиться у Законі № 2121, а саме це:
— відомості про банківські рахунки клієнтів,
у т. ч. кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (далі — НБУ);
— операції, які були проведені на користь чи
за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
— фінансово-економічний стан клієнтів;
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— системи охорони банку та клієнтів;
— інформ ація про організаційно-правову
структуру юридичної особи — клієнта, її керівників, напрями діяльності;
— відомості щодо комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту,
винаходів, зразків продукції та інша комерційна
інформація;
— інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
— коди, що використовуються банками для
захисту інформації;
— інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду;
— рішення НБУ про віднесення банку до категорії проблемного.
Як вбачається з наведеного, до банківської
таємниці не належить інформація, що підлягає
обов’язковому опублікуванню. Перелік такої інформації встановлюється НБУ та додатково самим банком на його ж розсуд.
Питання зберігання, захисту, використання
та розкриття інформації, що становить банків№ 12 (144), 15 червня 2017
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ську таємницю регулюються нормативно-правовими актами НБУ. Також у ст. 61 Закону № 2121
зазначається, що банки зобов’язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом:
— обмеження кола осіб, які мають доступ до
інформації, що становить банківську таємницю;
— організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю;
— застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації;
— застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її
розголошення у договорах і угодах між банком
та клієнтом.
Службовці банку при вступі на посаду підписують зобов’язання щодо збереження банківської таємниці. Також керівники та службовці
банків зобов’язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала
відома їм при виконанні своїх службових обов’язків.
Разом з тим в окремих випадках, які, зокрема,
передбачені у статтях 61 та 62 Закону № 2121,
банки мають право розкривати банківську
таємницю в установленому порядку державним
органам (а саме органам прокуратури, Служби
безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету, податковим органам, виконавчій
службі тощо), а також:
— на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи;
— за рішенням суду.
При цьому вимога відповідного державного
органу на отримання інформації, яка містить
банківську таємницю, повинна:
— бути викладена на бланку державного органу встановленої форми;
— надаватися за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого
гербовою печаткою;
— містити передбачені Законом № 2121 підстави для отримання цієї інформації;
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— містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на
отримання такої інформації.
Від редакції.
Зверніть увагу, що банківська таємниця ретельно
захищається законодавством, тому досить часто заяви
про її розкриття, подані до суду державними органами,
не задовольняються. Як правило, це пов’язано з недостатнім чи неналежним обґрунтуванням необхідності
розкриття банківської таємниці — при ретельному
розгляді виявляється, що цілі, заради яких заявник
просить суд задовольнити заяву про розголошення
банківської таємниці, можна досягнути в інший спосіб.
З приводу цього Пленумом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ було видано постанову «Про судову практику в
цивільних справах про розкриття банками інформації,
яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та
фізичних осіб» від 30 вересня 2011 р. № 10, в якій наведено низку підстав, що унеможливлюють задоволення судом заяв про розкриття банківської таємниці.
Наприклад, у п. 12 цієї Постанови зазначено, що в разі,
коли підставою звернення до суду, зокрема, органу
державної податкової служби із заявою про розкриття
банківської таємниці, є дії порушника податкового законодавства і стосовно таких дій для цих органів відповідними спеціальними законами передбачений спосіб
реагування (приміром, проведення документальної
перевірки), то суд не має підстав для задоволення заяви
(див. Додаток).
Обмеження щодо отримання інформації,
яка містить банківську таємницю, передбачені у ст. 62 Закону № 2121 не поширюються
на:
— службовців НБУ або уповноважених ними
осіб, які в межах повноважень, наданих Законом України «Про Національний банк України»
від 20 травня 1999 р. № 679-ХІV, здійснюють
функції банківського нагляду або валютного
контролю;
— працівників Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб при здійсненні ними функцій і
повноважень, передбачених Законом України
«Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб» від 23 лютого 2012 р. № 4452-VІ.
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Також у ст. 62 Закону № 2121 зазначається,
що банку забороняється надавати інформацію
про клієнтів іншого банку, навіть якщо їхні імена зазначені у документах, угодах та операціях
клієнта. У той же час банк має право надавати
інформацію, що становить банківську таємницю, іншим банкам та НБУ в обсягах, необхідних
при наданні кредитів, банківських гарантій.
Особи, винні у порушенні порядку розкриття
та використання банківської таємниці, несуть
відповідальність згідно із законами України.

Таємниця страхування

Основним законодавчим актом, який регулює питання таємниці страхування, є Закон
України «Про страхування» від 7 березня 1996 р.
№ 85/96-ВР (далі — Закон № 85), відповідно до
ст. 40 якого таємницею страхування є конфіденційна інформація щодо діяльності та фінансового стану страхувальника — клієнта
страховика, яка стала відомою йому під час
взаємовідносин з клієнтом чи з третіми особами
при провадженні діяльності у сфері страхування,
розголошення якої може завдати матеріальної
чи моральної шкоди клієнту.
Зауважимо, що дія Закону № 85 не поширюється на систему державного соціального
страхування.
Інформація щодо юридичних та фізичних
осіб, яка містить таємницю страхування, надається страховиком у таких випадках:
— на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації;
— на письмову вимогу суду або за рішенням
суду;
— органам прокуратури України, Служби
безпеки України, Національної поліції, податковим органам на їх письмову вимогу щодо операцій страхування конкретної юридичної або
фізичної особи за конкретним договором страхування у разі повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення даній
особі;
— центральному органу виконавчої влади з
питань фінансового моніторингу відповідно
до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержа8

них злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 р.
№ 1702-VII.
Крім того, обмеження стосовно одержання
інформації, що містить таємницю страхування, не поширюються на:
— службовців національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, які в межах повноважень, наданих Законом № 85, здійснюють державний
нагляд за страховою діяльністю;
— органи доходів і зборів у разі подання їм
інформації на запит, зроблений відповідно до
положень Податкового кодексу України.
Зауважимо, що посадові особи у випадку неправомірного розголошення в будь-якій формі
відомостей, що становлять таємницю страхування, несуть відповідальність, передбачену законодавством.

Таємниця
досудового розслідування

Таємниця досудового розслідування згадується
як один із видів таємної інформації у ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р. № 2939-VI (далі — Закон № 2939), але визначення цього поняття у
ньому відсутнє. Також у ст. 222 Кримінального
процесуального кодексу України (далі — КПК)
зазначено, що:
— відомості досудового розслідування можна
розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають
можливим;
— у необхідних випадках слідчий, прокурор
попереджає осіб, яким стали відомі відомості
досудового розслідування у зв’язку з участю в
ньому, про їхній обов’язок не розголошувати
такі відомості без його дозволу.
Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну
відповідальність, встановлену законом.
Прикладами відомостей досудового розслідування може бути інформація про хід досудового розслідування, зібрані докази, проведені
та заплановані слідчі дії, дані про учасників
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провадження (свідки, потерпілі, слідчі працівники) тощо.
Також діяльність під час досудового розслідування певною мірою схожа із оперативно-розшуковою діяльністю, але інформацію щодо оперативно-розшукової діяльності відповідно до
ст. 9 Закону № 2939 може бути віднесена до
службової інформації або державної таємниці.

Таємниця нарадчої кімнати

Відповідно до ст. 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р.
№ 1402-VIII (далі — Закон № 1402) незалежність
судді забезпечується, серед іншого, і таємницею
ухвалення судового рішення. А згідно зі ст. 56
Закону № 1402 суддя зобов’язаний не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що
охороняється законом, у т. ч. таємницю нарадчої
кімнати і закритого судового засідання.
У ст. 106 Закону № 1402 йдеться про підстави
дисциплінарної відповідальності судді, серед
яких є й така підстава, як розголошення суддею
таємниці, що охороняється законом, у т. ч. таємниці нарадчої кімнати або інформації, що стала
відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні.
Зауважимо, що визначення самого поняття
«таємниця нарадчої кімнати» у Законі № 1402
не наводиться, але про його зміст певною мірою
можна дізнатися зі ст. 367 «Таємниця наради
суддів» КПК, в якій, зокрема, зазначається, що:
— під час ухвалення вироку ніхто не має права перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу
суду, який здійснює судовий розгляд;
— суд вправі перервати нараду лише для відпочинку з настанням нічного часу;
— під час перерви судді не можуть спілкуватися з особами, які брали участь у кримінальному провадженні;
— судді не мають права розголошувати хід
обговорення та ухвалення вироку в нарадчій
кімнаті.
Зауважимо, що відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 65
КПК професійні судді, народні засідателі та присяжні не можуть бути допитані як свідки про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань,
що виникли під час ухвалення судового рішен№ 12 (144), 15 червня 2017
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ня, за винятком випадків кримінального провадження щодо прийняття суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, ухвали.

Таємниця особистого життя

«Таємниця особистого життя» — це умовне узагальнене поняття, яке фактично поєднує
декілька таємниць, передбачених різними законодавчими актами, що пов’язані із захистом
права особи на недоторканність її особистого та
сімейного життя. Зокрема, право на особисте
життя і його таємницю ґрунтується на:
— ст. 32 Конституції України, де зазначається,
що ніхто не може зазнавати втручання в його
особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, а також не допускається збирання, зберігання, використання
та поширення конфіденційної інформації про
особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини;
— ст. 301 ЦК, в якій зазначається, що фізична
особа має право на особисте життя, сама визначає своє особисте життя і можливість ознайомлення з ним інших осіб, має право на збереження у таємниці обставин свого особистого життя,
які можуть бути розголошені іншими особами
лише за умови, якщо вони містять ознаки правопорушення, що підтверджено рішенням суду,
а також за згодою фізичної особи.
Відповідно до різних законодавчих актів, узагальнене поняття «таємниця особистого життя»
фактично включає таємницю про стан здоров’я
людини, таємницю кореспонденції, таємницю
усиновлення, таємницю заповіту, таємницю голосування та таємницю державної реєстрації
актів цивільного стану.

Складові таємниці особистого життя

Таємниця про стан здоров’я встановлюється
і регулюється ст. 286 ЦК та ст. 391 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII, згідно з якими особа
(пацієнт) має право на таємницю про стан свого
здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані під
час його медичного обстеження.
9
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У свою чергу, фізична особа, якій стала відома зазначена інформація у зв’язку з виконанням
службових обов’язків, зобов’язана утримуватися
від її поширення.
Таємниця про стан здоров’я безпосередньо
пов’язана з лікарською таємницею, але відрізняється від неї тим, що обов’язок не порушувати
таємницю про стан здоров’я поширюється на
усіх осіб, яким вона стала відома (у т. ч. й кадровиків), а не лише на медичних працівників.
Також законодавством України можуть бути
передбачені і деякі різновиди таємниці про стан
здоров’я, наприклад, у ст. 30 Сімейного кодексу
України (далі — СК) передбачена таємниця результатів медичного обстеження наречених, які
повідомляються лише нареченим.
Таємниця кореспонденції передбачена у ст. 31
Конституції України, де, зокрема, зазначається,
що кожному гарантується таємниця листування,
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені
лише судом у випадках, передбачених законом, з
метою запобігання злочину чи з’ясування істини
під час розслідування кримінальної справи,
якщо іншими способами одержати інформацію
неможливо. Право на цю таємницю також деталізується у ст. 306 ЦК, ст. 9 Закону України
«Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р.
№ 1280-IV та ст. 6 Закону України «Про поштовий
зв’язок» від 4 жовтня 2001 р. № 2759-III.
Таємниця усиновлення встановлюється ст. 226
СК, в якій, зокрема, зазначається, що:
— особа має право на таємницю перебування
на обліку тих, хто бажає усиновити дитину, пошуку дитини для усиновлення, подання заяви
про усиновлення та її розгляду, рішення суду
про усиновлення;
— дитина, яка усиновлена, має право на таємницю, у т. ч. і від неї самої, факту її усиновлення.
Також у ст. 228 СК зазначається, що особи,
яким у зв’язку з виконанням службових обов’язків доступна інформація щодо усиновлення (перебування осіб, які бажають усиновити дитину,
на обліку, пошук ними дитини для усиновлення,
подання заяви про усиновлення, розгляд справи
про усиновлення, здійснення нагляду за дотриманням прав усиновленої дитини тощо), а та10

кож інші особи, яким став відомий факт усиновлення, зобов’язані не розголошувати її, зокрема
і тоді, коли усиновлення для самої дитини не є
таємним. Крім того, у статтях 229 – 231 СК регулюються різні питання забезпечення таємниці
усиновлення, а у ст. 168 Кримінального кодексу
України (далі — КК) передбачена кримінальна
відповідальність за розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі усиновителя (удочерителя) у вигляді штрафу до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
чи громадських робіт на строк до двохсот сорока
годин, або виправних робіт на строк до двох років.
Таємниця заповіту встановлюється у ст. 1255
«Таємниця заповіту» ЦК, відповідно до якої нотаріус, інша посадова, службова особа, яка
посвідчує заповіт, свідки, а також фізична
особа, яка підписує заповіт замість заповідача, не мають права до відкриття спадщини
розголошувати відомості щодо факту складення заповіту, його змісту, скасування або
зміни заповіту. Також у ст. 8 Закону України
«Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. № 3425-XII
зазначається, що витяг із Спадкового реєстру
про наявність складеного заповіту видається
тільки заповідачу, а після смерті заповідача —
будь-якій особі, яка пред’явила свідоцтво про
смерть або інший документ, що підтверджує
факт смерті заповідача (одного із заповідачів).
Так само як і у випадку таємниці про стан охорони здоров’я та лікарської таємниці, таємниця
заповіту подібна до нотаріальної таємниці, яка
відрізняється від таємниці заповіту тим, що
обов’язок нерозголошення нотаріальної таємниці покладається насамперед на нотаріуса і є
одним з його професійних обов’язків.
Таємниця голосування встановлюється і регулюється відповідними Законами України
«Про вибори Президента України» від 5 березня
1999 р. № 474-XIV (далі — Закон № 474), «Про
вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 р. № 4061-VI, «Про місцеві вибори»
від 14 липня 2015 р. № 595-VIII, «Про всеукраїнський референдум» 6 листопада 2012 р. № 5475-VI.
Наприклад, у ст. 7 Закону № 474 зазначається,
що голосування на виборах Президента України
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є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація у будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного голосування,
а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.
Також ст. 159 КК передбачена кримінальна
відповідальність за умисне порушення таємниці
голосування під час проведення виборів або референдуму, що виявилося у розголошенні змісту
волевиявлення громадянина, який взяв участь у
виборах або референдумі, у вигляді штрафу від
ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян чи виправних робіт на строк
до двох років, або обмеження волі на строк до
трьох років.
Таємниця державної реєстрації актів цивільного стану (далі — РАЦС) передбачена у ст. 8
Закону України «Про державну реєстрацію актів
цивільного стану» від 1 липня 2010 р. № 2398-VI,
у якій, зокрема, зазначено, що діяльність органів державної РАЦС ґрунтується на принципах
додержання законності, захисту прав і законних інтересів громадян та держави, додержання
таємниці державної РАЦС, належного документального оформлення проведеної державної
реєстрації. Більш детально питання щодо неприпустимості розголошення таємниці державної РАЦС регулюються Правилами державної
реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції
України від 18 жовтня 2000 р. № 52/5, у п. 9 розділу І яких вказано, що працівники органів державної РАЦС зобов’язані додержуватись таємниці державної реєстрації. Відомості про національність, освіту, сімейний стан, а також адресу,
дату і місце народження фізичної особи, які стали
відомі працівнику органу державної РАЦС у
зв’язку з державною реєстрацією, є конфіденційними і розголошенню не підлягають. Разом з
тим у п. 9 також наводяться випадки, коли певна конфіденційна інформація щодо реєстрації
може бути розголошена, наприклад:
— конфіденційна інформація про фізичну особу, яка міститься в актовому записі цивільного
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стану (дані про національність, освіту, сімейний
стан, а також адресу, дату і місце народження фізичної особи), може бути повідомлена працівниками органу державної РАЦС запитувачу інформації за бажанням фізичної особи та лише за її
згодою на підставі заяви, справжність підпису на
якій засвідчена в установленому порядку;
— за рішенням суду фізична особа має право
на ознайомлення з конфіденційною інформацією в актових записах цивільного стану про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та
захисту прав та законних інтересів.
Також органи державної РАЦС повідомляють
в установленому законодавством порядку органам праці та соціального захисту, територіальним органам Пенсійного фонду України,
територіальним органам Державної фіскальної
служби України відомості про померлих, а військовим комісаріатам — про державну реєстрацію шлюбу, зміни імені тощо призовників та
військовозобов’язаних.
Окрім цього, відділи державної РАЦС надають органам ведення Державного реєстру
виборців відомості в порядку, передбаченому
Законом України «Про Державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 р. № 698-V.
Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію, а також видача витягів з Державного
реєстру актів цивільного стану громадян здійснюються відділами державної РАЦС при підтвердженні права особи на отримання даних
документів та, в окремих випадках, родинних
відносин між заявником та особою, щодо якої
складено актовий запис цивільного стану.
Також відділ державної РАСЦ повідомляє відомості про державну реєстрацію акту на письмовий запит суду (судді), а також органів дізнання
чи досудового слідства у зв’язку зі справами, що
перебувають у їх провадженні, нотаріуса, у веденні якого перебуває спадкова справа, інших
органів державної влади (посадових осіб), але
лише за умови, якщо запит зроблено у зв’язку із
здійсненням ними повноважень, визначених актами законодавства.
Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
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Додаток

Святошинський районний суд м. Києва
РІШЕННЯ
(Витяг)
1 липня 2015 р.

м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва, розглянувши у відкритому судовому засіданні в
залі суду в м. Києві справу за заявою ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві (заінтересована особа — філія «Розрахунковий центр ПАТ КБ «ПриватБанк») про розкриття банківської таємниці,
в с т а н о в и в:
ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві звернулася до суду з вказаною заявою в
порядку окремого провадження, передбаченого Цивільним процесуальним кодексом України,
з проханням зобов’язати філію «Розрахунковий центр ПАТ КБ «ПриватБанк» розкрити банківську таємницю відносно фізичної особи – підприємця О. шляхом надання роздруківки
реєстру електронних платежів документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 1…, № 2… з вказівкою призначення платежу, дати, коду ЕДРПОУ та назви підприємств-контрагентів за період з 15 травня 2013 р. по 31 грудня 2013 р..
Сторони в судове засідання не з’явились, належним чином, про дату та місце судового
засідання повідомлялись, про причини неявки суд не повідомили.
Відповідно до ч. 2 ст. 289 ЦПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду справи.
Суд, вивчивши матеріали справи, вважає, що заява не підлягає задоволенню з наступних
підстав.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо
юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на
письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 288 ЦПК України у заяві до суду про розкриття банком інформації, яка
містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи має бути зазначено, серед
іншого, обґрунтування необхідності та обставини, за яких вимагається розкрити інформацію,
що містить банківську таємницю, щодо особи, із зазначенням положень законів, які надають
відповідні повноваження, або прав та інтересів, які порушено; обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету її використання.
Також суд звертає увагу на те, що згідно зі ст. 1076 ЦК України банк гарантує таємницю
банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції
та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених Законом України
«Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III.
До суб’єктів, які мають право вимагати від банку розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»
належать: власник інформації (клієнт банку або його представник), суд, органи прокуратури,
служби безпеки, внутрішніх справ, державної податкової служби, державної виконавчої
служби, спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, Антимонопольний комітет.
Слід звернути увагу на те, що Закон України «Про банки і банківську діяльність» не містить
будь-яких обмежень розкриття обсягу інформації, яка містить банківську таємницю, на письмовий запит власника інформації, а також на вимогу й рішення суду. Водночас щодо органів
прокуратури, служби безпеки, органів внутрішніх справ, державної податкової служби, дер-
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Додаток. Закінчення
жавної виконавчої служби, спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань
фінансового моніторингу обсяг розкриття такої інформації містить чітко визначені Законом
межі.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація
щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками
на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Вимоги до змісту заяви про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи визначені у ст. 288 ЦПК України.
У заяві про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, має зазначатися:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) ім’я (найменування) заявника та особи, щодо якої вимагається розкриття інформації,
яка містить банківську таємницю; їх місце проживання або місцезнаходження; а також ім’я
представника заявника, коли заява подається представником;
3) найменування та місцезнаходження банку, який обслуговує особу, щодо якої необхідно
розкрити банківську таємницю;
4) обґрунтування необхідності та обставини, за яких вимагається розкрити інформацію,
що містить банківську таємницю, щодо особи, із зазначенням положень законів, які надають
відповідні повноваження, або прав та інтересів, яких порушено;
5) обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та
мету їх використання.
Згідно з роз’ясненнями Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, що містяться в п. 12 постанови від 30 вересня 2011 р. «Про судову
практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську
таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб», передбачено, що у разі, якщо підставою
звернення до суду, зокрема, органу державної податкової служби із заявою про розкриття
банківської таємниці, є дії порушника податкового законодавства і стосовно таких дій для
цих органів відповідними спеціальними законами передбачений спосіб реагування, то суд не
має підстав для задоволення заяви. Винятком є обґрунтовані посилання заявника на неможливість вчинення ним дій відповідно до способів реагування, передбачених законами.
Зокрема, такими винятками можуть бути обґрунтовані посилання з поданням відповідних
доказів про те, що особа, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, не знаходиться за місцем своєї реєстрації; підтверджена неможливість вручення повідомлення з
копією наказу про проведення документальної перевірки.
З огляду на викладене та враховуючи, що заявником не доведено неможливість проведення перевірки, — підстави для задоволення заяви немає.
Керуючись статтями 234 – 235, 287 – 288 ЦПК України, суд
в и р і ш и в:
У задоволенні заяві ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві (заінтересована особа —
філія «Розрахунковий центр ПАТ КБ «ПриватБанк») про розкриття банківської таємниці —
відмовити.
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Відпустки: відповіді
на типові запитання
Літо традиційно вважається сезоном відпусток, хоча останнім часом попит на зимові види відпочинку не набагато менший, та все ж саме влітку батьки активно
оздоровляють дітей, які в цей час на перебувають на канікулах, а мами користуються
правом ще й на «дитячі» відпустки. Тему про особливості надання відпусток неодноразово висвітлювалася на сторінках нашої газети, але інтерес читачів до неї не
зменшується. Тому далі, аби не повторюватися, і водночас задовольнити потреби
кадровиків і бухгалтерів, які звертаються до нас за роз’ясненнями, ми розглянемо
лише типові питання та ситуації, вирішення яких може викликати певні ускладнення.

Стаж, що дає право на відпустку

Право на відпустку гарантується усім працівникам і Конституцією України, і Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП), і Законом України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) та
іншими нормативно-правовими актами.
Одним з визначальних чинників, що впливає
і на тривалість відпустки, і на терміни її надання
є так званий відпустковий стаж — стаж роботи на підприємстві, що дає право на щорічну відпустку. Обчислюється він в порядку, встановленому ст. 82 КЗпП та ст. 9 Закону № 504.
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних
дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
Отже, точкою відліку відпусткового стажу є дата
початку роботи.
Відповідно до ст. 9 Закону № 504 до стажу
роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховуються:
1) час фактичної роботи (у т. ч. на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року,
за який надається відпустка;
2) час, коли працівник фактично не працював, але за ним, згідно із законодавством, зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата
повністю або частково (у т. ч. час оплаченого
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вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);
3) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню, за винятком
частково оплачуваної відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку;
4) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у
порядку, визначеному статтями 25 і 26 Закону
№ 504, за винятком відпустки без збереження
заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а в разі якщо
дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» — до
досягнення дитиною 18-річного віку;
5) час навчання з відривом від виробництва
тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів;
6) час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв’язку із змінами в
організації виробництва та праці, у т. ч. з ліквідацією, реорганізацією чи перепрофілюванням
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підприємства, скороченням чисельності або
штату працівників;
7) інші періоди роботи, передбачені законодавством.
З обчисленням відпусткового стажу труднощів, як правило, не виникає, за винятком двох
моментів:
— наявності прогулів;
— перебування працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку (шестирічного — за медичним висновком).
Але й ці «труднощі» зумовлені лише неуважністю до деяких норм ст. 9 Закону № 504.
 Прогули:
Так, у разі звільнення працівника за прогул,
йому на загальних підставах виплачується компенсація за невикористані відпустки. Але не завжди за прогул працівника звільняють — це
право, а не обов’язок роботодавця, тому працівник може продовжувати працювати і користуватися правом на відпустку.
Прогулом є відсутність працівника на роботі
без поважних причин більше трьох годин протягом одного робочого дня. Не встановивши поважності причини відсутності працівника на
роботі, тобто не отримавши від нього пояснень,
звільнити його за прогул не можна. І трапляється,
що деякі працівники прогулюють по півмісяця,
цілий місяць чи й більше. Відтак, їхня відсутність мала би впливати і на стаж, що дає право
на відпустку (виплату компенсації за неї). В обох
випадках матимемо справу з обчисленням відпусткового стажу.
У п. 1 ч. 1 ст. 9 Закону № 504 зазначено, що до
стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час фактичної роботи (у т.ч. на умовах неповного робочого часу)
протягом робочого року, за який надається відпустка. «Стаж фактичної роботи» і час перебування у трудових відносинах — це різні речі.
Саме «стаж фактичної роботи» вказує на те, що
до відпусткового стажу не зараховується час
прогулу: працівник перебуває у трудових відносинах з підприємством, але фактично не працює. Тому час прогулу не включається до стажу,
що дає право на відпустку (виплату компенсації
за неї).
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 Відпустка для догляду за дитиною до
трьох років:
Час частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку також не включається до стажу, що дає право на відпустку. Але нагадаємо, що допомогу по
догляду за дитиною до досягнення нею трьох
років скасовано з 1 липня 2014 року — наразі
її отримують лише батьки тих дітей, які народилися до вказаної дати, тобто незабаром її виплату остаточно буде припинено. Відтак, вже з
01.07.2017 р. виплачуватиметься лише допомога при народженні дитини і відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку вже не вважатиметься частково оплачуваною. Тому наразі виникає запитання: чи зараховувати до стажу роботи, що дає право на щорічну
відпустку, час догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку?
У цьому випадку варто звернути увагу на п. 3
ч. 1 ст. 82 КЗпП, де вказано, що до стажу роботи,
який дає право на щорічну основну відпустку
зараховується, зокрема, час, коли працівник
фактично не працював, але за ним зберігалося
місце роботи (посада) і йому надавалося матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, за винятком відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Про її (не)оплатність не йдеться. Тому й надалі відпустка для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не враховується до стажу, що дає
право на щорічну відпустку.
 Неподільна частина:
Зі стажем щодо надання відпусток пов’язане
ще одне питання. Як відомо, щорічна відпустка
за бажанням працівника може бути поділена на
частини з таким розрахунком, щоб одна її неподільна частина становила не менше 14 календарних днів. Але ця неподільна частина не обов’язково має надаватися першою. Тому може
статися так, що працівник протягом року використає частинами 10 календарних днів, але не
використає неподільну частину відпустки й проситиме надати йому два чи три дні чергової відпустки. Що ж робити за таких обставин — задовольнити прохання працівника чи відмовити?
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Можна і задовольнити, але лише шляхом надання цих кількох днів в рахунок відпустки за майбутні періоди, залишивши 14 календарних днів
за поточний період неподільної частиною.
Приклад
За робочий рік з 1 квітня 2016 р. по
31 березня 2017 р. працівник використав
10 календарних днів відпустки двома частинами по п’ять календарних днів і не використав неподільну частину у 14 календарних днів. У червні працівник просить
надати йому три календарні дні відпустки.
У такому разі працівникові можна надати ці три дні відпустки в рахунок відпустки
за майбутні періоди. І в наказі про надання
відпустки слід обов’язково вказати, що відпустка надається саме за період роботи
з 01.04.2017 р..
У майбутньому, коли працівник буде використовувати залишок відпустки тривалістю 14 календарних днів, у наказі про
надання відпустки також потрібно буде
вказати, що вона надається за період роботи з 01.04.2016 р. по 31.03.2017 р..

Максимальна тривалість

Статтею 10 Закону № 504 встановлено, що
загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59
календарних днів, а для працівників, зайнятих
на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів.
На жаль, є ще підприємства, де працівники не
ходять у відпустки повної тривалості по кілька
років і у таких працівників накопичуються невикористані відпустки, тривалістю по 60 і більше днів.
Чи можуть вони використати всі дні відпусток, чи лише в межах максимальної тривалості
59 (69) днів?
Обмеження, встановлені ст. 10 Закону № 504,
стосуються лише тривалості поточних щорічних
основної та додаткових відпусток. Тобто працівникові не може бути встановлено, наприклад,
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40 днів основної відпустки і 30 днів додаткової.
Але ці обмеження щодо максимальної тривалості відпусток не стосуються заборгованості щодо невикористаних відпусток.

Неповний робочий час
і додаткова відпустка

Відповідно до ст. 8 Закону № 504 працівникам з ненормованим робочим днем надається
щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю до 7 календарних днів
згідно зі списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється
колективним чи трудовим договором залежно
від часу зайнятості працівника в цих умовах.
При реалізації цієї норми виникає запитання:
чи надається така відпустка працівникам, які
працюють неповний робочий час — неповний
день чи неповний тиждень або і неповний день,
і неповний тиждень?
У п. 2 Рекомендацій щодо порядку надання
працівникам з ненормованим робочим днем
щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
10 жовтня 1997 р. № 7, зазначено, що ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем. Для працівників, які працюють на
умовах неповного робочого тижня, ненормований робочий день може застосовуватись.
Ненормований робочий день — це особливий режим робочого часу, який встановлюється
для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу.
У разі потреби ця категорія працівників виконує
роботу понад нормальну тривалість робочого
часу (ця робота не вважається надурочною).
Міра праці у даному випадку визначається не
тільки тривалістю робочого часу, але також колом обов’язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням).
Свого часу Міністерство праці та соціальної
політики України у листі від 7 травня 2002 р.
№ 010-430 наголошувало, що працівники, яким
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встановлено неповний робочий час шляхом
зменшення тривалості робочого дня або зменшення тривалості робочого тижня з одночасним
зменшенням тривалості робочого дня, не користуються правом на додаткову відпустку за особливий характер роботи, а саме за роботу в умовах неповного робочого дня. Працівники, яким
неповний робочий час встановлено тільки шляхом зменшення тривалості робочого тижня, користуються правом на додаткову відпустку за
особливий характер роботи, а саме за роботу в
умовах неповного робочого дня, зважаючи на
конкретне коло обов’язків та обсяг виконуваної
ними роботи.
Але пізніше, у листі від 22 липня 2015 р. № 431/
13/133-15, Міністерство соціальної політики
України (далі — Мінсоцполітики) роз’яснило,
що у випадку, якщо у зв’язку зі специфікою роботи працівник з неповним робочим днем періодично виконує основну роботу поза межами
робочого часу, йому може бути встановлено ненормований робочий день і, відповідно, щорічну додаткову відпустку на умовах, визначених у
колективному договорі. Чинне законодавство
на сьогодні не містить заборони щодо застосування ненормованого робочого дня для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим
днем.
Отже, працівникам з ненормованим робочим днем, які працюють неповний робочий
час (неповний день чи неповний тиждень або і
неповний день, і неповний тиждень), може надаватися щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю до 7 календарних днів згідно зі списками посад,
робіт та професій, визначених колективним
договором, угодою.

Граничний термін надання
«дитячих» відпусток

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей
віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка
усиновила дитину, матері інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи,
який виховує їх без матері (в т.ч. у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі), а
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також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із
прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.
Найпоширенішим запитанням у цьому випадку є: коли можна скористатися правом на
відпустку — доки дитині не виповнилося 15 років
чи до кінця року, в якому дитині виповнюється
15 років?
Бухгалтери з практики надання податкової
соціальної пільги за наявності дітей знають, що
пільга надається до кінця року, в якому дитина
досягає 18 років.
З наданням дитячої відпустки ситуація аналогічна — відпустка надається до кінця року, в якому дитині виповнюється 15 років. Це пояснюється тим, що додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину —
інваліда з дитинства підгрупи А I групи, надаються понад щорічні відпустки, передбачені
статтями 6, 7 і 8 Закону № 504, а також понад
щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному ст. 11 цього Закону. Тобто
вони не залежать від стажу роботи і право на них
виникає за наявності хоча б одного дня роботи.

Відпустки у зв’язку зі вступом
до навчальних закладів

Відповідно до ч. 8 ст. 10 Закону № 504 працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до
навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається щорічна
відпустка або її частина (не менш як 12 календарних днів) для супроводження дитини до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше
дітей зазначеного віку така відпустка надається
окремо для супроводження кожної дитини.
Ця відпустка не є окремим видом відпустки
й ч. 8 ст. 10 Закону № 504 визначає лише особливості надання таким працівникам щорічної
відпустки та, як можна зауважити, особливості
поділу щорічної відпустки батьками вступників.
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На відміну від норм ст. 12 Закону № 504, яка
визначає, що щорічну відпустку на прохання
працівника може бути поділено на частини
будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14
календарних днів, ст. 10 цього Закону дозволяє
батькам вступників поділити відпустку на частини, одна з яких може становити 12 календарних днів.

Тривалість відпустки
за наявності святкових днів

«Прошу надати мені відпустку з 26 по 30
червня» — знайомий багатьом кадровикам
текст заяви. Дати в ній можуть бути різні, але
сутність однакова: працівник просить надати
йому відпустку у визначених часових рамках.
А як бути у випадку, якщо на бажаний час відпустки припадає святковий день (наприклад,
28 червня — День Конституції України)?
У наказі про надання відпустки слід вказати
період відпустки (з такої-то по таку-то дату) та її
тривалість (відповідну кількість календарних
днів).
Святкові та неробочі дні, які зазначені у ст. 73
КЗпП, при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які
мають дітей або повнолітню дитину-інваліда з
дитинства підгрупи А I групи (ст. 19 Закону
№ 504), не враховуються. Тому якщо працівник
просить надати йому відпустку в певних часових межах (приміром, з 26 по 30 червня), то
при визначенні тривалості відпустки святковий
(неробочий) день, що припадає на відповідний
період, не враховуватиметься (тобто у наведеному прикладі у разі надання відпустки з 26 по
30 червня тривалість відпустки складатиме не
п’ять, а чотири календарних дні).
Якщо ж працівник пише заяву «прошу надати мені відпустку тривалістю п’ять календарних днів з 26 по 30 червня», то тут кадровик має
відкоригувати або дату закінчення відпустки
(якщо тривалість відпустки п’ять календарних
днів, то останнім днем відпустки буде не 30
червня, а 1 липня, бо святковий день не враховується), або тривалість відпустки (не п’ять, а
чотири календарних дні, якщо дати початку і за18

кінчення відпустки залишити незмінними). За
таких обставин, звісно, бажано узгодити з працівником, яку мету він переслідує: чи отримати
п’ять днів відпустки, чи щоб відпустка закінчилася саме 30 червня.
У разі, коли на період відпустки припадає святковий день, а також якщо є робочі дні, які переносяться, то працівникам слід чітко роз’яснити,
коли наступає перший робочий день після відпустки.
Наприклад, у поточному 2017 році Уряд рекомендував керівникам підприємств (розпорядження Кабінету Міністрів України (далі — КМУ)
«Про перенесення робочих днів у 2017 році» від
16 листопада 2016 р. № 850-р) робочий день з понеділка 8 травня перенести на суботу 13 травня.
Якщо на підприємстві було дотримано згаданої
рекомендації, а працівник перебував у цей період
у відпустці (наприклад, по 12 травня), то 13 травня він міг не вийти на роботу, мотивуючи це тим,
що 9 травня був святковий день. Це хибна думка:
адже, по-перше, святкові дні до відпустки не враховуються і працівник відпочивав у цей день на
рівні з рештою працівників, а по-друге — перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства. Таке перенесення має оформлятися
завчасно, як мінімум за два місяці до дати перенесення, і працівники про це мають бути попереджені. І тут знову часто виникають запитання — чим це встановлено і де це написано.
Встановлено це у ст. 67 КЗпП, де зазначено,
що з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів (ст. 73
КЗпП), а також раціонального використання
робочого часу КМУ не пізніше ніж за три місяці
до таких днів може рекомендувати керівникам
підприємств перенести вихідні та робочі дні
у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено
п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Роботодавець, у разі застосування
рекомендації КМУ, не пізніше ніж за два місяці
видає наказ (розпорядження) про перенесення
вихідних та робочих днів на підприємстві,
в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).
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Крім того, Мінсоцполітики, інформуючи листами підприємства про норму тривалості робочого часу на наступний рік (наприклад, лист
від 5 серпня 2016 р. № 11535/0/14-16/13 про
розрахунок норми тривалості робочого часу на
2017 рік), наголошує, що прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів
змінює графік роботи підприємства та норму
тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі
дії щодо надання відпусток та виходу на роботу
мають здійснюватися за зміненим у зв’язку з перенесенням робочих днів графіка роботи підприємства.
Принагідно зауважимо, що навіть якщо працівник хворів, наприклад, з 3 по 12 травня, а
підприємство переносило робочий день з 8 на
13 травня, то працівник також повинен вийти
на роботу 13 травня.
У випадку, коли святковий або неробочий
день збігається з вихідним днем, вихідний день
переноситься на наступний після святкового
або неробочого. Про перенесення цього дня наказ видавати не потрібно і такий вихідний день
у тривалість відпустки зараховується.
Наприклад, святковий день свята Пасхи припадає завжди на неділю, тому понеділок теж завжди вихідний. У тривалість відпустки не враховується лише саме свято Пасхи — один день,
а понеділок, хоч він і вихідний — враховується.

Оплата відпустки після відпустки
для догляду за дитиною

Під час перебування працівниці у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку трудові відносини з
нею не припиняються. Час цієї відпустки не зараховується до стажу, що дає право на відпустку.
Але працівниця, вийшовши з відпустки для догляду за дитиною, має право взяти невикористану відпустку чи її частину, право на які вона заробила до початку такої відпустки. Крім того,
вона має право скористатися нормою ч. 9 ст. 10
Закону № 504, згідно з якою щорічні відпустки
за другий та наступні роки роботи можуть бути
надані працівникові у будь-який час відповідного робочого року.
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З огляду на це, подекуди виникають труднощі
з оплатою часу відпустки, якщо працівниця йде
у щорічну чи додаткову відпустку в місяці виходу на роботу з відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного (шестирічного)
віку, хоча це питання чітко врегульовано нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ) від
8 лютого 1995 р. (далі — Порядок № 100).
За загальним правилом, встановленим у п. 2
Порядку № 100, розрахунковий період для визначення середньої зарплати для оплати часу
відпусток — це 12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки. Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не
працювали і за ними не зберігався заробіток
(або зберігався частково), виключається з розрахункового періоду. Тому якщо жінка не працювала, перебуваючи у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, то
розрахункового періоду як такого може і не
бути, як і доходу за розрахунковий період.
У такому випадку слід керуватися абз. 3 п. 4
Порядку № 100, де зазначено, що у випадках,
коли нарахування проводяться виходячи із середньої заробітної плати, працівник не мав
заробітку, не з вини працівника, розрахунки
проводяться виходячи з установлених йому в
трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу. Бухгалтери знають, що
у такому разі для визначення середньоденної
зарплати тарифну ставку (посадовий оклад)
слід помножити на 12, розділити на кількість
календарних днів (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених у ст. 73 КЗпП) в
12-місячному розрахунковому періоді і помножити на кількість календарних днів відпуски.
Схожий механізм обчислення середньоденної зарплати застосовується і для оплати часу відпустки по вагітності та пологах чи тимчасової непрацездатності, які настають в місяці виходу на
роботу працівниці після використання нею відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного (шестирічного) віку. Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом
ділення установлених працівниці тарифної
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ставки (посадового окладу) на середньомісячне
число календарних днів у місяці (30,44), яка потім множиться на кількість календарних днів
тимчасової непрацездатності чи відпустки по
вагітності та пологах.

Підстави для відпусток
без збереження зарплати

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу«Заработная плата»

реклама

Відповідно до ст. 26 Закону № 504 за сімейними обставинами та з інших причин працівнику
може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою
між працівником та роботодавцем, але не більше 15 календарних днів на рік.
Чи слід працівнику в заяві про надання такої
відпустки вказувати причини її надання, аби це
не виглядало, що роботодавець насильно відправляє працівника у таку відпустку?
У листі від 18 березня 2009 р. № 2961/0/1409/06 Міністерство праці та соціальної політики
України, зацитувавши ст. 26 Закону № 504, зазначило, що з наведеної норми можна зробити висновок, що для отримання такої відпустки
одного бажання працівника замало, бо обов’язковою умовою тут є спільна згода сторін. Працівник в заяві на ім’я роботодавця про надання цієї
відпустки повинен зазначити сімейні обставини
або інші причини, що призвели до необхідності
в такій відпустці. Перелік цих причин законодавством не встановлено, оскільки важливість
їх залежить від конкретних обставин, які мо-

жуть скластися в житті того чи іншого працівника. Тому рішення надавати чи не надавати працівникові з тієї чи іншої причини зазначену
відпустку належить виключно до компетенції
роботодавця.
Так, для надання відпустки потрібне бажання
працівника та згода роботодавця. Але сімейні
обставини чи інші причини, які змушують працівника звертатися за наданням такої відпустки
можуть носити делікатний характер і працівник
вправі їх не розголошувати. А оскільки заява
про надання відпустки без збереження заробітної плати доки потрапить до керівника може
проходити довгий шлях між різними відділами й
про сімейні справи працівника таким чином дізнається багато людей, то для надання відпустки за ст. 26 Закону № 504 цілком достатньо вказати як причину її надання «сімейні обставини».
Однозначно можна стверджувати, що коли із
заявами про надання таких відпусток звернулися
б усі чи більшість працівників, то тоді можна
було б вести мову про те, що є порушення трудового законодавства, бо малоймовірно, щоб в
усіх одразу працівників одночасно виникли
якісь сімейні обставини. А коли це є поодинокими випадками, то такі формулювання навряд чи
привертатимуть увагу перевіряючих.
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ПОСТАНОВА
від 31 травня 2017 р. № 373

Про затвердження Порядку розроблення
та затвердження професійних стандартів

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
7 червня 2017 року

Остання редакція:
31 травня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Порядок розробки та
затвердження професійних
стандартів, яким встановлено загальні вимоги до процедур розробки, узгодження, затвердження і перегляду
професійних стандартів, які
можуть розроблятися роботодавцями, їх організаціями
та об’єднаннями, галузевими (міжгалузевими) радами,
центральними органами виконавчої влади, науковими
установами та іншими зацікавленими суб’єктами.
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Відповідно до статті 96 Кодексу законів про працю України та статті 6 Закону України
«Про оплату праці» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів, що додається.
2. Міністерству соціальної політики:
за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному
рівні та Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні розробити та до 1 липня 2017 р. затвердити Методику
розроблення професійних стандартів;
інформувати Міністерство освіти і науки про введення в дію професійних стандартів для
розроблення освітніх стандартів на компетентнісній основі.
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2017 р. № 373
ПОРЯДОК
розроблення та затвердження професійних стандартів
1. Цей Порядок встановлює загальні вимоги до процедури розроблення, громадського
обговорення, затвердження, введення в дію та перегляду професійних стандартів.
2. Проекти професійних стандартів можуть розроблятися роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, галузевими (міжгалузевими) радами, центральними органами виконавчої влади, науковими установами, іншими заінтересованими суб’єктами (далі — розробники).
3. Проекти професійних стандартів розробляються відповідно до Методики розроблення
професійних стандартів (далі — Методика), затвердженої Мінсоцполітики.
4. Етапами розроблення та затвердження професійних стандартів є:
прийняття рішення про розроблення проекту професійного стандарту, подання та реєстрація заявки на його розроблення;
формування робочої групи та підготовка проекту професійного стандарту;
проведення громадського обговорення проекту професійного стандарту;
проведення перевірки щодо дотримання вимог цього Порядку під час підготовки проекту
професійного стандарту і відповідності зазначеного проекту Методиці (далі — перевірка);
затвердження професійного стандарту.
5. Перевірку проводять суб’єкти перевірки, до яких належать:
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні;
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Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук України;
інші підприємства, установи та організації, які відповідають вимогам до суб’єктів перевірки, визначеним у пункті 6 цього Порядку.
6. Суб’єкт перевірки має відповідати таким вимогам:
наявність досвіду роботи, пов’язаної з розвитком системи кваліфікацій, не менше ніж два
роки;
участь у міжнародних заходах і проектах, пов’язаних з розвитком системи кваліфікацій;
наявність кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного
для проведення перевірки.
7. Для розгляду питання щодо відповідності підприємств, установ та організацій вимогам
до суб’єктів перевірки, визначеним у пункті 6 цього Порядку, Мінсоцполітики утворює робочу групу з числа представників Мінсоцполітики, МОН, інших заінтересованих центральних
органів виконавчої влади, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок на національному рівні, заінтересованих всеукраїнських об’єднань
організацій роботодавців і всеукраїнських об’єднань профспілок.
Мінсоцполітики подає робочій групі внесені підприємствами, установами та організаціями пропозиції щодо їх включення до переліку суб’єктів перевірки для визначення відповідності таких підприємств, установ та організацій вимогам до суб’єктів перевірки.
За результатами засідання робочої групи складається протокол, на підставі якого Мінсоцполітики затверджує перелік суб’єктів перевірки або вносить зміни до їх переліку.
8. У разі коли розробниками є галузеві об’єднання — члени Спільного представницького
органу сторони роботодавців на національному рівні, у яких створено галузеві ради з питань
розроблення професійних стандартів (до складу яких обов’язково входять представники підприємств, професійних спілок, наукових та освітніх установ), для отримання відповідних експертних висновків, необхідних для затвердження професійних стандартів, такі розробники звертаються
до Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні.
Якщо проекти професійних стандартів готуються розробниками, що не є членами Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, такі стандарти
затверджуються на підставі експертних висновків Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук
України або експертних висновків інших суб’єктів перевірки.
9. Розробник приймає рішення про розроблення професійного стандарту за власною
ініціативою або за зверненням юридичних і фізичних осіб, які обґрунтували необхідність
розроблення професійного стандарту. Рішення оформляється у вигляді заявки за формою
згідно з додатком, яка подається суб’єкту перевірки.
У заявці зазначається:
назва професійного стандарту;
вид економічної діяльності за КВЕД-2010 (секція, розділ, група, клас, код і назва професії за ДК 003:2010);
контактні дані особи, яка є відповідальною за розроблення проекту професійного стандарту;
орієнтовний строк проведення робіт із розроблення проекту професійного стандарту.
10. Суб’єкт перевірки протягом п’яти робочих днів з дня надходження заявки опрацьовує
подану заявку та в разі її відповідності встановленим вимогам і відсутності аналогічних затверджених професійних стандартів і раніше зареєстрованих заявок на розроблення відповідного стандарту реєструє її, присвоює реєстраційний номер і вносить відповідну інформацію до Реєстру заявок на розроблення професійних стандартів.
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У разі невідповідності заявки встановленій формі, наявності зареєстрованої заявки на
розроблення відповідного стандарту або затвердженого аналогічного професійного стандарту суб’єкт перевірки повертає заявку розробнику із зазначенням підстав відмови в її
реєстрації.
11. Суб’єкт перевірки не пізніше ніж через три робочі дні після реєстрації заявки інформує Мінсоцполітики та розробника про її реєстрацію. Мінсоцполітики не пізніше ніж через
три робочі дні після отримання повідомлення про реєстрацію заявки розміщує на своєму
офіційному веб-сайті відповідну інформацію, яка містить назву професійного стандарту,
вид економічної діяльності (секція, розділ, група, клас), контактні дані особи, яка є відповідальною за розроблення проекту професійного стандарту, орієнтовний строк проведення
робіт із розроблення проекту професійного стандарту, та інформує Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні.
12. Після надходження повідомлення про реєстрацію заявки на розроблення професійного стандарту розробник створює робочу групу. У разі існування галузевої (міжгалузевої)
ради з питань розроблення професійних стандартів робоча група з розроблення проекту
професійного стандарту формується відповідно до внутрішніх процедур такої ради.
13. До складу робочої групи обов’язково включаються представники роботодавців, їх
організацій та об’єднань, профспілок, їх організацій та об’єднань. До складу групи також
можуть входити за згодою інші фахівці у сфері економічної діяльності, для якої розробляється професійний стандарт.
14. Робоча група визначає порядок і строки розроблення проекту професійного стандарту в межах орієнтовного строку проведення робіт із розроблення такого проекту.
Якщо строк проведення робіт із розроблення проекту професійного стандарту порушено,
розробник інформує про причини (обставини) порушення суб’єкта перевірки, який може
продовжити строк розроблення професійного стандарту або скасувати заявку на його розроблення, про що повідомляє розробнику і Мінсоцполітики.
Якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку розроблення проекту професійного стандарту розробник не повідомив суб’єкту перевірки про причини порушення строків,
заявка скасовується, про що суб’єкт перевірки повідомляє розробнику і Мінсоцполітики.
15. Підготовлений робочою групою проект професійного стандарту підлягає громадському обговоренню, яке організовує та проводить розробник.
До такого обговорення можуть залучатися роботодавці, їх організації та об’єднання,
профспілки, їх організації та об’єднання, професійні громадські організації та об’єднання,
органи державної влади, наукові установи, галузеві (міжгалузеві) ради, інші заінтересовані
суб’єкти.
Строк проведення громадського обговорення становить не менш як один місяць з дня
оприлюднення проекту професійного стандарту.
16. Етапами громадського обговорення є:
1) оприлюднення на офіційному веб-сайті розробника:
проекту професійного стандарту;
повідомлення про громадське обговорення, що включає відомості про розробника та
контактні дані особи, яка є відповідальною за розроблення проекту професійного стандарту;
повідомлення про строк і форму подання пропозицій і зауважень та про строк і спосіб
оприлюднення результатів обговорення;
2) надсилання розробником проекту професійного стандарту заінтересованим суб’єктам;
3) опрацювання робочою групою висловлених до проекту професійного стандарту пропозицій (зауважень);
4) узагальнення та оприлюднення результатів обговорення.
17. У разі потреби розробник може прийняти рішення стосовно додаткових форм гро-
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мадського обговорення (конференції, форуми, засідання за круглим столом, зустрічі, інтернет-конференції тощо).
18. Робоча група аналізує отримані за результатами громадського обговорення пропозиції (зауваження) та в разі потреби вносить зміни до проекту професійного стандарту.
Результати розгляду отриманих пропозицій (зауважень) оформляються протоколом.
19. У разі внесення суттєвих змін оновлений проект професійного стандарту оприлюднюється на офіційному веб-сайті розробника.
20. Після завершення громадського обговорення схвалений робочою групою проект
професійного стандарту подається розробником суб’єкту перевірки.
21. Для проведення перевірки розробник подає підготовлений робочою групою у паперовому та електронному вигляді:
проект професійного стандарту;
довідку про результати громадського обговорення проекту професійного стандарту із
зазначенням поданих пропозицій і зауважень та відомостей щодо їх урахування;
пояснювальну записку про результати роботи з підготовки проекту професійного
стандарту та його обговорення, що містить інформацію щодо проведеного функціонального аналізу та складу робочої групи із зазначенням найменувань організацій і посад
експертів.
22. У разі подання розробником документів, що не відповідають зазначеному у пункті
21 цього Порядку переліку, та вимогам до їх оформлення, суб’єкт перевірки протягом
трьох робочих днів повертає документи розробнику із зазначенням причини повернення та
пропонує привести їх у відповідність із встановленими вимогами.
23. Перевірка проекту професійного стандарту проводиться суб’єктом перевірки у
строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати його отримання.
24. За результатами перевірки суб’єкт перевірки у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати завершення перевірки, готує висновок щодо дотримання вимог цього Порядку під час підготовки проекту професійного стандарту і відповідності зазначеного
проекту вимогам Методики або про його відхилення чи необхідність доопрацювання.
25. Висновок про відхилення чи необхідність доопрацювання проекту професійного
стандарту суб’єкт перевірки надсилає розробнику з обґрунтуванням підстав відхилення або
обґрунтуванням необхідності доопрацювання.
26. У разі коли розробник не є членом Спільного представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні може залучатися за згодою на кожному етапі розроблення та
погодження професійного стандарту іншими розробниками.
27. Висновок про дотримання вимог цього Порядку під час підготовки проекту професійного стандарту і відповідність зазначеного проекту Методиці разом із документами,
зазначеними у пункті 21 цього Порядку, суб’єкт перевірки не пізніше ніж через три робочі
дні після його підписання подає Мінсоцполітики для затвердження.
28. Професійний стандарт протягом п’яти робочих днів після його затвердження вноситься Мінсоцполітики до Реєстру професійних стандартів, який ведеться Мінсоцполітики.
29. Професійний стандарт вважається таким, що введений в дію, з моменту його внесення до Реєстру професійних стандартів.
30. Інформація про затвердження професійного стандарту оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики та суб’єкта перевірки.
31. Професійний стандарт підлягає періодичному перегляду з урахуваннями особливостей галузі, але не менше ніж один раз на п’ять років.
32. Перегляд професійного стандарту проводиться за такою самою процедурою, яку
встановлено цим Порядком для розроблення професійного стандарту.
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Додаток
До Порядку
ЗАЯВКА
на розроблення професійного стандарту
_________________________________________________________________________________________________________________
(назва професійного стандарту)

Прошу зареєструвати заявку на розроблення професійного стандарту
_________________________________________________________________________________________________________________
(назва професійного стандарту)

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(вид економічної діяльності за КВЕД-2010 (секція, розділ, група, клас, код і назва професії за ДК 003:2010)

Розробник ____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження організації-розробника)

Номер телефону, телефаксу __________________________________________________
Електронна адреса __________________________________________________________
Контактні дані особи, яка є відповідальною за розроблення професійного стандарту
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, телефон, електронна адреса)

Орієнтовний строк проведення робіт із розроблення проекту професійного стандарту
_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________
(найменування посади)

__________________
(підпис)

______________________________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.
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ПОСТАНОВА

від 24 травня 2017 р. № 350

Про затвердження Порядку здійснення комплексних планових заходів
державного нагляду (контролю)

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Відповідно до абзацу чотирнадцятого частини першої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду
(контролю), що додається.

Набуття чинності:

Прем’єр-міністр України

Остання редакція:

В. Гройсман

26 травня 2017 року

24 травня 2017 року

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 350
ПОРЯДОК
здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)
1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державного нагляду
(контролю) (далі — комплексний захід).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
3. Комплексні заходи здійснюються відповідно до плану здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю), який
затверджується наказом ДРС та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті не пізніше
15 листопада року, що передує плановому.
4. Комплексні заходи здійснюються органами державного нагляду (контролю) відповідно
до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю),
який визначає процедуру виконання комплексних планових заходів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності. Для проведення
перевірки кожний орган державного нагляду (контролю)
видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити
найменування суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюватиметься захід, та предмет комплексного заходу, а за
результатами перевірки складає акт у двох примірниках та
забезпечує ознайомлення з
ним суб’єкта господарювання.

5. Строк здійснення комплексного заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а
щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва — п’яти робочих днів.
6. Для здійснення комплексного заходу кожний орган державного нагляду (контролю)
видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет комплексного заходу.
На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення (направлення)
на здійснення заходу.
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7. Перед початком здійснення комплексних заходів посадові особи кожного органу
державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним
особі (фізичній особі – підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення).
Перед початком здійснення комплексних заходів посадова особа кожного органу
державного нагляду (контролю) вносить до журналу реєстрації заходів державного
нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта господарювання) запис
про:
тип та форму комплексного заходу;
найменування органу державного нагляду (контролю);
номер службового посвідчення, прізвище, ім’я, по батькові та посаду посадової
особи органу державного нагляду (контролю), уповноваженої на здійснення комплексного заходу;
дату та номер посвідчення (направлення) на здійснення комплексного заходу;
строк здійснення комплексного заходу (дати початку та закінчення комплексного
заходу).
8. За результатами здійснення комплексних заходів кожним органом державного
нагляду (контролю) окремо складаються акти у двох примірниках.
9. Кожен орган державного нагляду (контролю) забезпечує ознайомлення суб’єкта
господарювання або уповноваженої ним особи з відповідним актом протягом останнього дня здійснення комплексного заходу з урахуванням робочого часу суб’єкта
господарювання, встановленого його правилами внутрішнього трудового розпорядку.
В останній день здійснення комплексного заходу два примірники такого акта підписуються посадовими особами відповідного органу державного нагляду (контролю),
які його здійснювали, та суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою,
якщо інше не передбачено законом.
Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує такий акт із
зауваженнями.
Зауваження суб’єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду
(контролю) є невід’ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю).
У разі відмови суб’єкта господарювання від підписання акта органу державного
нагляду (контролю) посадова особа такого органу вносить до цього акта відповідний
запис.
10. Один примірник акта вручається керівнику суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній
особі – підприємцю або уповноваженій ним особі) в останній день здійснення комплексного заходу, а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю).
У разі відмови суб’єкта господарювання від отримання примірника акта другий
примірник акта надсилається суб’єкту господарювання рекомендованим поштовим
відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення протягом трьох
робочих днів після завершення комплексного заходу.
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ПОСТАНОВА
від 15 травня 2017 р. № 755/22151/15-ц

Про визнання протиправним та скасування наказу
про позбавлення премії та повернення коштів
Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі: головуючого —
Лященко Н. П., суддів: Гуменюка В. І., Охрімчук Л. І., Романюка Я. М., Сімоненко В. М.,
розглянувши в судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Київенерго», Структурного відокремленого підрозділу «Київські теплові
мережі» Публічного акціонерного товариства «Київенерго», третя особа — директор
Структурного відокремленого підрозділу «Київські теплові мережі» Публічного акціонерного товариства «Київенерго» ОСОБА_2, про визнання протиправним та скасування наказу про позбавлення премії та повернення коштів за заявою Публічного акціонерного
товариства «Київенерго» про перегляд Верховним Судом України ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 29 серпня 2016 року,
В С Т А Н О В И Л А:
У грудні 2015 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Публічного акціонерного товариства «Київенерго» (далі — ПАТ «Київенерго»), Структурного відокремленого
підрозділу «Київські теплові мережі» (далі — СВП «Київські теплові мережі») ПАТ
«Київенерго» про визнання протиправним та скасування наказу НОМЕР_1 від 9 листопада 2015 року в частині позбавлення його премії за листопад 2015 року, зобов’язання
адміністрації СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «Київенерго» повернути належну йому
премію, а також покласти на директора СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «Київенерго»
ОСОБА_2 обов’язок відшкодувати шкоду, заподіяну ПАТ «Київенерго» його незаконними
діями.
ОСОБА_1 зазначав, що оспорюваний наказ прийнято з порушенням вимог статті 252
Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України), статті 41 Закону України «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», зокрема без попередньої згоди виборного профспілкового органу, членом якого він є.
Позивач вважав наказ безпідставним, оскільки не вчиняв жодних порушень, а відповідач
не проводив службового розслідування відносно нього, не складав відповідного акта за
результатами його проведення, пояснень від нього та згоди профспілки, членом якої він є,
не отримував.
Рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від 5 квітня 2016 року, залишеним без
змін ухвалою апеляційного суду м. Києва від 23 червня 2016 року, позов ОСОБА_1 задоволено частково: визнано протиправним та скасовано пункт 2 наказу директора СВП «Київські
теплові мережі» ПАТ «Київенерго» ОСОБА_2 від 9 листопада 2015 року НОМЕР_1 в частині
позбавлення позивача премії за листопад 2015 року за виробничо-господарські показники.
У задоволенні решти позовних вимог ОСОБА_1 відмовлено. Вирішено питання про розподіл
судових витрат.
Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ від 29 серпня 2016 року у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою
ПАТ «Київенерго» на підставі пункту 5 частини четвертої статті 328 Цивільного процесуального кодексу України (далі — ЦПК України) відмовлено.
У поданій до Верховного Суду України заяві про перегляд судових рішень ПАТ «Київенерго» просить скасувати ухвалені у справі судові рішення та ухвалити нове рішення про відмову в позові з передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 ЦПК України підстави
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Видавник:
Верховний Суд України

Набуття чинності:
15 травня 2017 року

Остання редакція:
15 травня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою висловлена
правова позиція Верховного
Суду України щодо питання
позбавлення премії працівників, згідно з якою прийняття
керівником підприємства на
основі Положення про преміювання і в межах своєї компетенції рішення про зменшення розміру премій, позбавлення
працівників премій повністю
або частково, не можна кваліфікувати як погіршення умов
оплати праці, про яке працівник
повинен бути заздалегідь попереджений.
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неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих
норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, а саме статі 97 КЗпП України, статі 15 Закону України «Про оплату праці».
На підтвердження зазначених підстав подання заяви про перегляд судових рішень
ПАТ «Київенерго» посилається на ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11 листопада 2015 року, 27 жовтня 2016
року.
Заслухавши доповідь судді, перевіривши наведені в заяві доводи, Судова палата у
цивільних справах Верховного Суду України вважає, що заява про перегляд оскаржуваних судових рішень підлягає задоволенню частково з огляду на таке.
Відповідно до статті 353 ЦПК України Верховний Суд України переглядає судові
рішення у цивільних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом.
За положенням пункту 1 частини першої статті 355 ЦПК України підставою для
подання заяви про перегляд судових рішень у цивільних справах є неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального
права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.
При цьому під судовими рішеннями в подібних правовідносинах слід розуміти такі
рішення, де тотожними є предмети спору, підстави позову, зміст позовних вимог та
встановлені фактичні обставини, а також наявне однакове матеріально-правове регулювання спірних відносин.
Згідно зі статтею 3604 ЦПК України суд задовольняє заяву про перегляд судових
рішень та скасовує судове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу, якщо встановить, що судове рішення є незаконним.
У справі, яка переглядається, суди встановили, що на підставі наказу НОМЕР_2
ОСОБА_1 з 7 травня 2013 року переведений на посаду майстра виробничої дільниці І
групи квартальних котелень НОМЕР_3 РТМ «Голосієво» філіалу «ЖитлотеплоенергоКиївенерго» ПАТ «Київенерго».
Пунктом 2 наказу НОМЕР_1 від 9 грудня 2015 року, виданого директором СВП
«Київські теплові мережі» ПАТ «Київенерго» ОСОБА_2., визначено, що майстру I групи
виробничої дільниці квартальних котелень НОМЕР_3 РТМ «Голосієво» ОСОБА_1 за
порушення вимог пунктів 2.4, 2.50, 4.2, 4.24 посадової інструкції майстра виробничої
дільниці I групи дільниці квартальних котелень НОМЕР_3 РТМ «Голосієво» НОМЕР_4,
пункту 5.18 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України та згідно з пунктом 5 таблиці 2 Положення про преміювання працівників ПАТ «Київенерго» за виконання виробничо-господарських показників вирішено премію за виробничо-господарські
показники за листопад 2015 року не нараховувати.
Ухвалюючи рішення про визнання протиправним та скасування наказу в частині
позбавлення ОСОБА_1 премії за листопад 2015 року за виробничо-господарські показники, суд першої інстанції, з висновками якого погодилися й суди апеляційної та
касаційної інстанцій, виходив з того, що відповідно до статті 2 Закону України «Про
оплату праці» премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань, входять до структури заробітної плати. Згідно з частиною четвертою статті 97 КЗпП України відповідач
не мав права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці,
що погіршують умови, встановлені законодавством.
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Крім того, зміна умов праці позивача, який є членом виборного профспілкового органу,
відбулася без попередньої згоди виборного профспілкового органу.
Разом з тим в ухвалах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ від 11 листопада 2015 року та 27 жовтня 2016 року, наданих заявником
на підтвердження неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих
норм матеріального права, міститься висновок про те, що преміювання працівників є правом, а не обов’язком роботодавця і здійснюється з урахуванням показників у роботі працюючих на підставі відповідного наказу керівника підприємства.
Отже, існує неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм
матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.
Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні судом касаційної інстанції
зазначених норм матеріального права, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду
України виходить з такого.
Згідно із частинами другою, третьою статті 97 КЗпП України форми і системи оплати праці,
норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження
та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і
гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно в
колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві,
в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим
представником), що представляє інтереси більшості працівників, а в разі його відсутності — з
іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.
Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлюються
власником або уповноваженим ним органом з урахуванням вимог, передбачених частиною
другою цієї статті.
Відповідно до змісту статті 2 Закону України «Про оплату праці» у структуру заробітної
плати входить основна заробітна плата, додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, до яких належать виплати у формі винагород за підсумками роботи
за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і
матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться
понад встановлені зазначеними актами норми.
Отже, при вирішенні спорів про виплату премій необхідно виходити з нормативно-правових актів, якими визначено умови та розмір цих виплат. Працівники, на яких поширюються
зазначені нормативно-правові акти, можуть бути позбавлені таких виплат (або розмір останніх може бути зменшено) лише у випадках і за умов, передбачених цими актами.
На підприємствах можуть затверджуватися положення про преміювання.
Частина третя статті 97 КЗпП України тільки зобов’язує власника встановлювати конкретні розміри премій з урахуванням вимог колективного договору, зміст якого повинен відповідати законодавству та угодам.
Законодавство не вимагає, щоб власник реалізував свої повноваження збільшувати,
зменшувати розміри премій, які виплачуються конкретним працівникам, повноваження повністю або частково позбавляти конкретного працівника премій обов’язково за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації. Власник має право самостійно вирішувати ці питання, якщо інше не передбачено положенням про преміювання
(колективним договором).
Частина четверта статті 97 КЗпП України, яка забороняє власникові приймати одностороннє
рішення з питань оплати праці, що погіршує умови, встановлені у відповідному порядку, не сто-

30

№ 12 (144), 15 червня 2017

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

сується випадків, коли власник застосовує встановлені на підприємстві відповідно до законодавства умови оплати праці. Прийняття керівником підприємства на основі положення
про преміювання і в межах своєї компетенції рішення про зменшення розміру премій, позбавлення працівників премій повністю або частково, не можна кваліфікувати як погіршення умов оплати праці, про яке працівник повинен бути заздалегідь попереджений.
Разом з тим у справі, судові рішення в якій переглядаються, суди не з’ясували, які
нормативно-правові акти діють у відповідача, якими визначено умови та порядок виплати премій, та чи дотримано їх при виданні оспорюваного наказу про невиплату
премії позивачу.
Беручи до уваги наведене, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду
України встановила, що рішення, які переглядаються з підстави, передбаченої пунктом 1
частини першої статті 355 ЦПК України, в частині визнання протиправним та скасування пункту 2 наказу директора СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «Київенерго»
ОСОБА_2 від 9 листопада 2015 року НОМЕР_1 в частині ненарахування ОСОБА_1 премії за листопад 2015 року за виробничо-господарські показники, є незаконними.
Відповідно до статті 353 ЦПК України Верховний Суд України переглядає судові
рішення у цивільних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом. Згідно із частиною першою статті 360 2 ЦПК України справи розглядаються
Верховним Судом України за правилами, встановленими главами 2 і 3 розділу V цього
Кодексу, а тому Верховний Суд України не може встановлювати обставини справи,
збирати й перевіряти докази та надавати їм оцінку.
Відсутність у Верховного Суду України процесуальної можливості з’ясувати дійсні
обставини справи перешкоджає ухвалити нове судове рішення, а тому справу в зазначеній частині слід передати на розгляд до суду першої інстанції згідно з підпунктом
«а» пункту 1 частини другої статті 3604 ЦПК України.
Керуючись пунктом 1 частини першої статті 355, пунктом 1 частини першої, частиною третьою статті 3603, частиною першою, підпунктом «а» пункту 1 частини другої
статті 3604 ЦПК України, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України
П О С Т А Н О В И Л А:
Заяву публічного акціонерного товариства «Київенерго» задовольнити частково.
Ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ від 29 серпня 2016 року, ухвалу апеляційного суду м. Києва від 23 червня 2016
року та рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 5 квітня 2016 року в частині позовних вимог про визнання протиправним та скасування пункту 2 наказу директора Структурного відокремленого підрозділу «Київські теплові мережі» Публічного акціонерного товариства «Київенерго» ОСОБА_2 від 9 листопада 2015 року
НОМЕР_1 у частині ненарахування ОСОБА_1 премії за листопад 2015 року за виробничо-господарські показники скасувати, справу в цій частині направити на новий
розгляд до суду першої інстанції.
Постанова Верховного Суду України є остаточною й може бути оскаржена тільки
на підставі, установленій пунктом 3 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України.
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ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ,
яка висловлена Верховним Судом України в постанові
від 15 травня 2017 року у справі № 6-2790цс16
Згідно із частинами 2, 3 статті 97 КЗпП України форми і системи оплати праці, норми
праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та
розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і
гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.
Відповідно до змісту статті 2 Закону України «Про оплату праці» у структуру заробітної
плати входить основна заробітна плата, додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, до яких належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові
і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться
понад встановлені зазначеними актами норми.
На підприємствах можуть затверджуватися положення про преміювання.
Частина 3 статті 97 КЗпП України тільки зобов’язує власника встановлювати конкретні
розміри премій з урахуванням вимог колективного договору, зміст якого повинен відповідати законодавству та угодам.
Законодавство не вимагає, щоб власник реалізував свої повноваження збільшувати,
зменшувати розміри премій, які виплачуються конкретним працівникам, повноваження
повністю або частково позбавляти конкретного працівника премій обов’язково за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації. Власник має право
самостійно вирішувати ці питання, якщо інше не передбачено положенням про преміювання (колективним договором).
Частина 4 статті 97 КЗпП України, яка забороняє власникові приймати одностороннє
рішення з питань оплати праці, що погіршує умови, встановлені у відповідному порядку,
не стосується випадків, коли власник застосовує встановлені на підприємстві відповідно
до законодавства умови оплати праці. Прийняття керівником підприємства на основі
положення про преміювання і в межах своєї компетенції рішення про зменшення розміру премій, позбавлення працівників премій повністю або частково, не можна кваліфікувати як погіршення умов оплати праці, про яке працівник повинен бути заздалегідь
попереджений.
Разом з тим у справі, судові рішення в якій переглядаються, суди не з’ясували, які
нормативно-правові акти діють у відповідача, якими визначено умови та порядок виплати
премій, та чи дотримано їх при виданні оспорюваного наказу про невиплату премії позивачу.
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Соціальні працівники та їхні
послуги для сфери бізнесу
На перший погляд надання соціальними працівниками будь-яких послуг у сфері
бізнесу здається неможливим — адже, здавалось би, це зовсім різна діяльність
як за цілями, так і за засобами, а досить часто і за мораллю. Утім, останні тенденції суспільно-економічного життя України демонструють стирання таких меж та
перетин професійних спеціалізацій працівників у напрямі їх «універсалізації».
Мабуть, це і є однією із запорук подальшого шляху євроінтеграції нашої держави.
Дізнайтеся, яким же чином та які саме соціальні працівники стануть у нагоді роботодавцям, підприємства яких займаються комерційною діяльністю.

П

очнемо з того, що деякі великі українські компанії мають у своїй структурі
підрозділи, що надають співробітникам
(і не тільки їм) послуги, які слід визначити як
соціальні. Виникає питання — з якою метою?
Звісно, з метою захисту, укріплення й подальшого розвитку свого бізнесу. Як показує час, навіть проекти, які на перший погляд здаються
філантропічними (наприклад, у вигляді фондів
допомоги знедоленим співгромадянам) мають
важливе іміджеве значення й врешті-решт працюють саме на бізнес. Проте не обов’язково бути
олігархом, якого неоднозначно сприймають у
суспільстві, щоб зрозуміти: певні види соціальної роботи вкрай потрібні й вигідні бізнесу, який
розвивається і прагне з розряду середнього перейти у «вищу лігу». Тож рівень «солідності» та
непохитності на зовнішньому плані й укріплення людського капіталу — на внутрішньому, наразі позначається наявністю таких видів діяльності як:
— проведення соціальних (соціологічних) досліджень;
— призначення та надання соціальної (матеріальної — грошової чи натуральної) допомоги
працівникам, які (або сім’ї яких) перебувають у
важкій життєвій ситуації;
— надання психологічної, соціально-психологічної та соціально-педагогічної допомоги (послуг) працівникам і населенню;
№ 12 (144), 15 червня 2017

— надання юридичної допомоги працівникам і населенню;
— надання інформаційно-освітніх послуг працівникам (наприклад, бізнес-тренінги чи тренінги з саморозвитку, самоменеджмент тощо);
— посередництво у вирішенні деструктивних
виробничих і міжособистісних конфліктів між
працівниками підприємства;
— залучення, навчання та діяльність волонтерів з числа працівників і громадян, які не працюють на підприємстві (студентів, працівників
соціальних служб, розташованих на території
громади тощо);
— розвиток соціальної активності працівників (наприклад, шляхом залучення їх до розробки та реалізації різних соціальних проектів);
— організація дозвілля працівників: художні
й технічні гуртки, клуби, туризм, спортивні змагання, проведення культурно-масових заходів
(у т. ч. за участю самих працівників підприємства, тобто самодіяльність);
— профілактика на підприємстві негативних
соціальних явищ (зокрема, алкоголізму, наркоманії, правопорушень, конфліктів і т. д.);
— благодійність.
Навіть на невеликих підприємствах досить
часто можна зустріти застосування окремих видів робіт з наведеного вище переліку, до яких
долучають відділ кадрів (чи службу з управління
персоналом), юридичний відділ, прес-центр,
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персонал оздоровчих та спортивних об’єктів, що
належать підприємству тощо. Отже, підприємствам, які планують свій розвиток, вже сьогодні
потрібні працівники для виконання певних видів соціальної роботи, причому працівники
кваліфіковані. Перелік професій (посад) таких
працівників час від часу оновлюється у Національному класифікаторі України ДК 003: 2010
«Класифікатор професій» (далі — КП). У той же
час системно й у повному обсязі (що відповідає
сучасним реаліям) перелік працівників з надання соціальних послуг було введено у дію лише
недавно. Так, наказом Міністерства соціальної
політики України від 29 березня 2017 р. № 518
затверджено випуск 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — випуск 80 ДКХП).
Хоча, у першу чергу, цей довідник все ж таки
призначений для застосування саме в установах (закладах) соціального захисту населення,
окремі професії (посади) працівників, що у ньому містяться, можуть застосовуватися в згаданих підрозділах соціального забезпечення комерційних підприємств. Характеризуючи цих,
корисних для бізнесу та номінально визнаних

державою «соціальних», працівників, зауважимо, що коло напрямів їхньої діяльності обмежується:
— аналізом регіонального ринку праці в інтересах роботодавця;
— участю у врегулюванні трудових конфліктів на підприємстві;
— професійною адаптацією працівників на
новому робочому місці;
— виконання допоміжних функцій для керівників з інвалідністю;
— забезпечення комунікації з працівниками,
які мають вади слуху (глухими);
— проведенням інтерв’ювання (потенційних
споживачів продукції та ін.);
— наймом робочої сили ( у т. ч. хедхантингом).
Нові, принаймні для соціальної сфери, напрями професійної діяльності закріпилися на ринку
праці завдяки виходу випуску 80 ДКХП й було б
неправильно не ознайомити кадровиків з матеріалами, що можуть їх зацікавити. Отож, приводимо інформацію щодо завдань та обов’язків
соціальних працівників «широкого профілю» із
зазначенням коду КП та певними кваліфікаційними вимогами (див. Таблицю).
Таблиця

Характеристики окремих посад працівників, які виконують соціальні функції
№
Найменування посади
з/п
1. «Аналітик у сфері
професійної зайнятості»

Код КП

Посадові обов’язки та кваліфікаційні вимоги

2412.2

Здійснює комплексне дослідження ринку праці, збір, перевірку та систематизацію
інформації щодо стану ринку праці на державному й регіональному рівнях.
Вивчає та узагальнює тенденції зайнятості, готує відповідні висновки. Аналізує
економічні, соціальні, політичні, географічні, демографічні та інші чинники, що
визначають ситуацію на ринку праці. Вивчає й аналізує стан зайнятості населення
у суб’єктів економічної діяльності на території, яка досліджується. Проводить
моніторинг поточної ситуації на ринку праці у кількісному та якісному розрізі:
динаміку кількості вакансій за професійними угрупованнями й окремими
професіями, процеси укрупнення професій, зміни у змісті завдань та обов’язків
працівників тощо. Підтримує постійні зв’язки з підприємствами, установами,
організаціями, закладами освіти, громадськими організаціями, засобами
масової інформації. Організовує періодичні опитування серед роботодавців
регіону, аналізує потребу роботодавців у працівника та їх вимоги до кваліфікації
претендентів. Складає перспективні прогнози щодо балансу попиту та пропозиції
робочої сили, переліку випитаних професій на регіональному ринку праці у
найближчій та середній перспективах. Виробляє рекомендації щодо дій учасників
ринку праці з метою формування ефективної політики зайнятості у регіоні.
Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної
галузі знань; стаж роботи на посадах у сфері зайнятості населення — не менше
ніж 3 роки.
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2.

3.

«Експерт з регулювання
соціально-трудових
відносин»

«Інженер з
профадаптації»

2412.2

2412.2

№ 12 (144), 15 червня 2017

Надає послуги посередництва на підприємствах, в установах, організаціях
чи їх структурних підрозділах, в адміністративно-територіальних одиницях, у
сферах економічної діяльності щодо питань регулювання соціально-трудових
відносин. Здійснює аналіз з метою встановлення об’єктивних або суб’єктивних
причин колективних трудових спорів (конфліктів), стану соціально-економічних
умов праці та виробничого побуту; питань укладення чи внесення змін до
колективного договору, угоди або їх окремих положень, виконання законодавства
про працю, зокрема в частині оплати праці. Вивчає стан, динаміку соціальнотрудових відносин; заходи, що вживалися сторонами соціально-трудових
відносин, іншими заінтересованими органами та організаціями для вирішення
розбіжностей між найманими працівниками та роботодавцем. Аналізує заяви,
пояснення сторін та їх представників; відповіді роботодавця чи уповноваженого
ним органу (представника) на вимоги найманих працівників або профспілки
разом із соціально-економічним обґрунтуванням. Готує висновки про причини
колективного трудового спору (конфлікту) та пропозиції для його усунення.
Сприяє розв’язанню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин,
запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). Бере участь
у проведенні примирно-переговорних процедур, реалізації заходів у взаємодії
з іншими заінтересованими органами та організаціями з метою запобігання
виникненню таких спорів, розробленні рекомендацій щодо шляхів їх вирішення.
Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної
галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи у сфері соціально-трудових
відносин — не менше ніж 3 роки.
Розробляє проекти поточних і перспективних планів підготовки кадрів і
підвищення кваліфікації працівників, надає обґрунтування та відповідні
розрахунки з урахуванням потреб підприємства, установи, організації.
Складає графіки проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників
у навчальних закладах відповідно до укладених договорів, контролює їх
виконання. Виконує профорієнтаційні роботи щодо забезпечення входження,
оволодіння та досягнення отримувачем соціальних послуг належної кваліфікації
на конкретному робочому місці. Здійснює організацію та проводить роботу з
професійної адаптації, підвищення кваліфікації кадрів і планування професійної
кар’єри на підприємстві, в установі, організації. Організовує у разі потреби
професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників
на виробництві, у професійно-технічних навчальних закладах, стажування
молоді й виробничу практику студентів; підвищення кваліфікації керівників
і фахівців. Установлює контакти із центрами зайнятості, навчальними
закладами, оформляє договори на професійну підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації працівників. Виконує завдання з питань професійної
орієнтації молоді. Забезпечує взаємне пристосування та поступове входження
працівника в соціально-економічні та виробничі умови, сприяє скороченню
періоду звикання нових працівників до професії. Сприяє встановленню
контактів нового працівника з колективом. Організовує індивідуальні бесіди
керівника, наставника з новим співробітником; інтенсивні короткострокові
курси для керівників, які вступають на посаду; спеціальні курси підготовки
наставників, семінари, курси з різних питань професійної адаптації.
Супроводжує процес заміни співробітників при ротації кадрів. Бере участь
у розробці навчально-методичної документації. Займається підготовкою до
видання та розповсюдженням довідкових матеріалів, проспектів, методичних
рекомендацій з професійної діяльності. Бере участь у навчально-методичній
роботі за всіма видами та формами професійної підготовки та підвищення
кваліфікації кадрів на виробництві. Застосовує сучасні активні методи навчання.
Постійно вдосконалює форми та методи професійного навчання та підвищення
кваліфікації кадрів на виробництві, узагальнює та використовує передовий
досвід у цій галузі. Підбирає викладачів та інструкторів з числа фахівців і
висококваліфікованих робітників. Здійснює аналіз показників результативності
навчання та його ефективності; веде відповідну звітність.
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Таблиця. Продовження
Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної
галузі знань; без вимог до стажу роботи.
4.

«Тифлокоментатор»

3460

5.

«Фахівець з
інтерв’ювання»

3439

6.

«Фахівець з найму
робочої сили»

3423
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Працює з особами з вадами зору для зняття інформаційних бар’єрів. Супроводжує
у разі необхідності осіб з порушеннями зору до установ для вирішення
громадських або особистих питань. Виконує функції з тифлокоментування
осіб з порушеннями зору у громадських приймальнях державних органів
влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях.
Виконує роботи, пов’язані з наданням послуг особам з порушеннями зору в
різних сферах суспільної діяльності (кінематографія, театри, музеї, екскурсії
і т. п.). Лаконічно описує предмети, простір або дії, що незрозумілі людині з
порушеннями зору без спеціальних словесних пояснень, для нівелювання різниці
між сприйняттям незрячих і зрячих глядачів. Використовує чітку дикцію для
виразного висловлювання. Відслідковує події, що цікавлять осіб з порушеннями
зору та інтерпретує побачене, вибирає найважливіше. Швидко і з відповідною
інтонацією зачитує титри при перегляді телевізійних та кінематографічних
програм. Володіє двома видами прямого тифлокоментування: «гарячим» та
підготовленим. Передає безпосередньо тифлокоментарій особам з порушеннями
зору, коментує дії, особисто стежить за правильним співвідношенням саундтреку
фільму і тифлокоментарів при прямому тифлокоментуванні. Заздалегідь
готує текст тифлокоментарію і робить його звукозапис при автоматичному
тифлокоментуванні. Готує закадрові коментарі візуальних творів, озвучує їх.
Постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації, популяризує серед осіб з
порушеннями зору тифлокоментування. Працює над питаннями граматичного та
естетичного розвитку тифлокоментування.
Вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого
бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення
кваліфікації; стаж роботи на посаді диктора, артиста чи подібних — не менше
ніж 1 рік.
Забезпечує збір первинної інформації від населення (домогосподарств)
на визначених територіях згідно з програмами обстежень, які проводяться
органами державної статистики та іншими організаціями. Відвідує окремих осіб
(кожне визначене домогосподарство) з вибіркової сукупності для отримання
первинних статистичних даних відповідно до індивідуального графіка. Визначає
оптимальні маршрути та види транспорту, якими він може своєчасно дістатися до
респондента (окремої особи або домогосподарства). Проводить роз’яснювальну
роботу в домогосподарствах щодо суспільної важливості їх участі у вибіркових
обстеженнях, які проводяться. Здійснює опитування респондентів за доведеним
графіком. Записує достовірно та в повному обсязі відповіді респондентів під
час опитування. У разі виникнення у респондентів запитань, відповідає на них у
межах своєї компетенції. Залучається до інших робіт, пов’язаних з організацією
проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств). Проводить
актуалізацію (оновлення) адрес усіх домогосподарств, які знаходяться на
відібраних територіях, та збір інформації, необхідної для формування в
подальшому вибіркових сукупностей респондентів. Забезпечує відповідно
до чинного законодавства конфіденційність первинних даних, отриманих
при проведенні вибіркових обстежень населення. Вносить пропозиції щодо
вдосконалення методів опитування різних верств населення та програм вибіркових
обстежень. Бере участь у роботі нарад, семінарів, засідань круглих столів з питань,
що стосуються його сфери діяльності.
Вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра
або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; без вимог до стажу
роботи.
Займається пошуком працівників на вакантні посади (місця), укладенням
трудових договорів за дорученням підприємств, організацій, установ усіх форм
власності або підбором вакантних робочих місць для осіб, які шукають роботу, за
їх дорученням. Обговорює з підприємствами, установами та організаціями перелік
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Таблиця. Закінчення
вимог до кандидатів на вакантні посади (місця).Здійснює пошук працівників, які
мають потрібну кваліфікацію відповідно до чинного законодавства. Перевіряє
наявність, чинність та відповідність дипломів, посвідчень, сертифікатів,
кваліфікаційних свідоцтв та інших документів, що підтверджують кваліфікацію
кандидата, необхідну для виконання певних завдань та обов’язків. Проводить,
відповідно до вимог роботодавця, анкетування та співбесіди з кандидатами,
виявляє їхній рівень кваліфікаційних знань. Формує базу даних кандидатів на
вакантні посади (місця) та здійснює її своєчасне оновлення. Оформляє згідно
чинного законодавства трудові договори (контракти) між працівниками та
роботодавцями. Веде, в межах своєї компетенції, необхідну документацію. Вивчає
та використовує передовий досвід роботи з кадрами.

7.

«Перекладач жестової
мови (сурдоперекладач)»

5133

Вища освіта початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або
бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; без вимог до стажу роботи.
Забезпечує міжмовну та міжкультурну комунікацію між особами з порушеннями
слуху та тими, які чують, у різних сферах суспільної діяльності. Здійснює уснописьмовий двосторонній переклад міміко-жестового мовлення на усне мовлення
з дотриманням логіки і послідовності викладу. Виконує переклад ділових та
побутових, особистих або телефонних розмов між особами з порушеннями
слуху та тими, які чують; консультацій, порад або лекцій спеціалістів (юристів,
економістів, бухгалтерів, лікарів, вчителів тощо), нарад, загальних зборів у
формі, найбільш зрозумілій та сприйнятливій для осіб з порушеннями слуху;
теле-, радіо- та інтернет-трансляцій, термінових повідомлень, наказів по
підприємству (установі, організації); мовного супроводу театральних, спортивних,
культурно-просвітницьких заходів індивідуального та масового характеру;
заходів загального, спеціального та професійного навчання. Супроводжує осіб
з порушеннями слуху до установ будь-якої сфери діяльності для вирішення
громадських або особистих питань. Виконує функції з сурдоперекладання
особам з вадами слуху у громадських приймальнях державних органів влади та
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях.
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна
середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою; без вимог
до стажу роботи.

Коментуючи дані Таблиці, слід зауважити, що
безперечно не всі завдання та обов’язки, які у ній
наведено, потрібні для роботи в діловій сфері. Утім,
принести користь й відіграти свою роль в удосконаленні робіт з персоналом підприємства й регіональним ринком праці, працівники соціального
напряму таки зможуть. Також для роботодавців є
й варіанти економії — адже послуги соціальних
працівників можуть надаватися підприємствам
відповідними установами завдяки встановленим
робочим зв’язкам. Такі можливості відображено у
випуску 80 ДКХП, зокрема, у кваліфікаційних
характеристиках як керівників (наприклад, «Директор закладу (установи) надання соціальних
послуг»), так й інших працівників (приміром,
«Актуарій»), у т. ч. й наведених у Таблиці.
Щодо решти соціальних працівників, які поки
тут не розглядалися, то окрім «Актуарія», також
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заслуговує на увагу з боку підприємств «Перекладач-дактилолог». Так, згідно з положеннями випуску 80 ДКХП, «Перекладач-дактилолог»
забезпечує переклад: ділових і побутових, особистих або телефонних розмов між особами з
порушеннями слуху та особами, які чують; консультацій, порад або лекцій спеціалістів різних
сфер економічної діяльності, нарад, загальних
зборів; теле- та радіотрансляцій, термінових повідомлень, наказів по підприємству; мовного супроводу театральних, спортивних, культурнопросвітницьких заходів індивідуального та
масового характеру; роз’яснення спеціальних
термінів, висловів, слів; заходів загального, спеціального та виробничого навчання — у формі,
найбільш зрозумілій та сприйнятливій для осіб з
порушеннями слуху. Кваліфікаційні вимоги для
обіймання посади такого фахівця передбачають
37
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ня: «Інженер-технолог-протезист», «Технолог ортопедичний», «Технік-протезист-ортезист», «Модельєр ортопедичного взуття», «Випробувач
протезно-ортопедичних виробів». Аналіз кваліфікаційних характеристик «протезистів» показує
тісну співпрацю цих працівників з лікарями та
іншими працівниками сфери охорони здоров’я.
При цьому «протезисти», які на практиці все ж
таки працюють на виробництві, віднесені до категорії працівників з надання соціальних послуг.
Подібне сусідство професій (посад) в одному
нормативному документі лише підкреслює тенденцію розширення професійних інтересів соціальної сфери до інших сфер економічної діяльності, у тому числі й підприємницької.

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства

реклама

вищу освіту першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без
вимог до стажу роботи.
Не секрет, що різні підприємства залучають
до підготовки бізнес-планів знавців зі сторонніх
організацій. Загальновідомі приклади такої
співпраці бізнесу із соціологічними організаціями з метою виявлення потреби у певних послугах (товарах) споживачів. У нашому випадку
підприємствам необов’язково розглядати соціальних працівників в якості своїх співробітників (хоча той же «Фахівець з найму робочої
сили» виписаний у випуску 80 ДКХП як комерційний агент на ринку праці). Достатньо просто знати, що існують можливості взаємодії
з персоналом закладів (установ) соціальної
сфери у вирішенні питань працівників з інвалідністю, конфліктних ситуацій на професійному підґрунті тощо.
Насамкінець зазначимо, що у випуску 80 ДКХП
зібрано й низку працівників галузі протезуван-
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Керування продажами: чого
вимагати від менеджерів із збуту
Процес продажу товарів чи послуг є однією з найважливіших складових діяльності будь-якого комерційного підприємства — адже саме від ефективності роботи у цій сфері залежить прибуток підприємства. Звісно, для досягнення бажаного результату в роботі усіх працівників, які так чи інакше пов’язані з процесом
збуту товарів (послуг), необхідно насамперед розробити відповідну стратегію,
спрямовану на підвищення обсягу продажів. А останнім часом саме ці стратегії
підприємств і зазнали значних змін — якщо ще кілька років тому серед головних
завдань «продажників» найпершим було завоювання нових клієнтів, то наразі,
враховуючи постійне зростання конкуренції і прискорення ринкової динаміки,
основна увага приділяється підтримці лояльності клієнта та його «вірності» товарам чи послугам підприємства. Причиною таких змін є усвідомлення того, що
підтримка постійного зв’язку з клієнтами та наданням їм регулярних заохочень
забезпечує підприємству значний економічний успіх завдяки стабільним закупівлям та позитивним відгукам про його продукцію й рекомендаціям партнерам.
Дізнайтеся, яким чином втілити таку стратегію на вашому підприємстві та, головне, як навчити персонал її дотримуватися.

Оперативне управління

Характерною рисою розвитку ринку товарів і
послуг є посилення конкуренції, яке змушує задумуватися, що саме і наскільки сильно впливає
на вибір клієнта. Свобода вибору — це привілей
сучасного покупця, який наразі вже звик до різноманітності товарів, додаткових послуг, певного рівня сервісу, а тому швидко визначає місця,
де все це він може отримати.
Зрозуміти, чому покупець обирає ту чи іншу
торгову марку або магазин, частково допомагають маркетингові дослідження, мета яких полягає у визначенні значимості й задоволеності
споживачів тими чи іншими характеристиками
як конкретних товарів, так і роздрібних магазинів. Водночас, значна частина покупців не може
чітко обґрунтувати свій вибір місця здійснення
основних покупок, оскільки конкуренція призвела до того, що стало менше явних і традиційних конкурентних переваг (зручність розташу№ 12 (144), 15 червня 2017

вання магазину, рівень цін, наявність різноманітних акцій, стабільність і збалансованість
асортименту). Наразі покупець досить часто
став засновувати свій вибір на особистому ставленні до тієї чи іншої торгової марки чи магазину. У зв’язку з цим, для багатьох торговельних
підприємств актуальною стає побудова системи
таких взаємовідносин з клієнтом, що посилюють його лояльність (тобто позитивне ставлення покупця до товару чи місця його продажу), а це може стати додатковою унікальною
конкурентною перевагою.
Як вже було зазначено, саме збут товарів чи
послуг є чи не найважливішою складовою діяльності кожного комерційного підприємства,
а тому потребує особливої уваги та розробки
відповідної стратегії. Проте, окрім стратегічного планування, керівництво підприємства також має здійснювати оперативне управління
продажами, тобто постійно контролювати всі
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процеси щодо збуту продукції, спрямовані на
реалізацію загальної стратегії.
Основними завданнями оперативного управління продажами є:
— оцінка поточної ситуації;
— контроль результатів роботи відділу збуту;
— гнучка і швидка адаптація до змін;
— коригування планів.
Вдало налагоджена система управління збутом сприяє досягненню таких результатів як:
— збільшення обсягів реалізації;
— підвищення продуктивності роботи відділу
збуту;
— запобігання виникненню складних ситуацій;
— вибору пріоритетної продукції для збуту;
— визначення цільової аудиторії;
— адаптації стратегії під потреби цільової аудиторії.
Система оперативного управління продажами — це комплекс дієвих заходів, що сприяють
правильному вирішенню важливих завдань. Такий підхід дозволяє об’єднати кілька ключових
процесів, які допоможуть планомірній реалізації стратегії підвищення обсягу продажів у цілому. До найбільш важливих елементів управління продажами відносяться:
— планування (для досягнення довгострокових цілей потрібно, щоб у всіх співробітників відділу збуту на кожен день був план з кількості телефонних дзвінків, презентацій, зустрічей, підписаних договорів);
— організація (аби підвищилась ефективність роботи, збільшився обсяг продажів, своєчасно та якісно виконувалися будь-які поставлені завдання, необхідно домогтися від кожного
працівника дотримання всіх важливих стандартів і регламентів);
— контроль (у рамках управління продажами для прийняття об’єктивних управлінських
рішень слід постійно перевіряти якість і оперативність роботи всіх співробітників, а також визначати відповідність фактичних результатів
плану);
— аналіз (без постійного виявлення основних тенденцій на ринку, запобігання проблемним ситуаціям у процесі продажів, визна40

чення найбільш прибуткових і збиткових напрямків неможливо успішно вести конкурентну боротьбу);
— мотивація (для управління продажами
важлива особиста зацікавленість кожного співробітника відділу в максимально швидкій реалізації стратегії компанії — відсутність мотивації
обов’язково призведе до зниження обсягів продажів і погіршення якості роботи).

Планування продажів

Планування є одним з найдієвіших інструментів для досягнення будь-яких цілей (звісно,
у т. ч. й для успішного ведення бізнесу). Планування продажів — це один з елементів у ланцюжку загальної стратегії розвитку підприємства.
Головне правило планування продажів: обсяги визначаються не з бажань керівництва,
а виходячи з реальних наявних показників з
використанням спеціальних методик.
Таким чином, безпосередньому плануванню
завжди передують роботи щодо вивчення ринку
та конкурентної ситуації, а також детальний
аналіз роботи вашого підприємства за попередні
періоди. У сукупності ви отримаєте об’єктивну
картину, на основі якої зможете визначити, які
обсяги збуту будуть досяжними.
Зверніть увагу, що здійснювати планування
тільки на основі результатів і доходів, отриманих в минулих періодах, це найпростіший, але
помилковий метод, який призводить до «типової ситуації», коли плани як би існують, але їх
виконання (та навіть і перевиконання) не вимагає від менеджерів із збуту, агентів та продавців-консультантів будь-яких додаткових зусиль.
Звичайно, аналіз попередніх періодів як для
підприємств оптової чи роздрібної торгівлі, так
і для виробництв дуже важливий та допомагає
виявити сезонність, але це тільки один з кроків
у плануванні продажів.
Мета планування продажів полягає у тому,
щоб своєчасно запропонувати покупцям таку
номенклатуру товарів і послуг, яка б відповідала в цілому профілю виробничої діяльності
підприємства та якомога повніше задовольняла
їхні потреби. Це потребує визначення характеру
№ 12 (144), 15 червня 2017

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

нових товарів та їх параметричних рядів, співвідношення обсягів випуску старих і нових виробів, рівня цін та конкурентоспроможності
продукції, обсягу гарантій, якості сервісу, необхідності створення принципово нових виробів.
Планування продажів — це безперервний
процес, який починається ще з моменту зародження ідеї створення нового товару та триває
протягом усього його життєвого циклу й закінчується лише тоді, коли виробництво саме
цього конкретного товару припиняється.
Основними завданнями планування продажів є:
— визначення існуючих і перспективних потреб покупців, аналіз способів використання даної продукції, дослідження закономірностей купівельної поведінки на відповідних ринках;
— критична оцінка продукції підприємства,
яка здійснюється з позиції покупця;
— оцінка конкуруючих виробів за різними
показниками конкурентоспроможності;
— прийняття рішень про те, які вироби слід
зняти з виробництва внаслідок їхньої неконкурентоспроможності та зниження рентабельності, а які слід додати в номенклатуру продукції,
що випускається (у т. ч. і за рахунок розвитку
інших напрямків виробництва, які виходять за
рамки сформованої спеціалізації підприємства);
— вивчення можливостей виробництва нових чи модернізації існуючих виробів;
— прогнозування можливих обсягів продажів
продукції, цін, собівартості й рентабельності;
— проведення ринкових тестів нової продукції для з’ясування її прийнятності потенційними
покупцями;
— розробка рекомендацій виробничим підрозділам підприємства щодо споживчих властивостей параметричного ряду виробів, їх цін,
упаковки, передпродажного і післяпродажного
сервісу відповідно до результатів тестування.
Рішенням зазначених завдань на підприємстві повинен займатися відділ маркетингу в
межах сформованої функціональної стратегії.
Основна функція маркетингу полягає у комплексному дослідженні ринку збуту, сервісу, формуванні попиту та стимулюванні збуту для досягнення головної мети — завоювання якомога
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більшої частки потенційних покупців. Ігнорування цієї мети при плануванні продажів може
призвести до появи в номенклатурі виробів таких
марок, які будуть більш вигідні для виробничих
підрозділів підприємства, ніж для підприємства
в цілому. Тому вирішальне слово у формуванні
асортименту і визначенні обсягу продажів має належати відділу маркетингу: саме він повинен рекомендувати, коли більш доцільно вкласти кошти
в модифікацію виробу, коли — в посилення формування попиту і стимулювання збуту, а коли
взагалі краще зняти певну продукцію з виробництва.
Таким чином, з вищевикладеного можна зробити висновок, що планування продажів — це
визначення цілей продажів і конкретних дій для
їх досягнення, на підставі чого будуються плани
і для всіх інших напрямків діяльності підприємства.

Методи прогнозування

Ринкове прогнозування обсягу збуту продукції можливо здійснити за допомогою експертних і кількісних методів.
Експертні методи прогнозування засновані
на експертних оцінках керівників вищої ланки,
думках продавців-консультантів, торговельних
агентів і покупців (як вже наявних, так і потенційних). Ці методи прогнозування мають свої
переваги: з їхньою допомогою можна швидко та
без особливих матеріальних витрат отримати
оцінки щодо конкурентоспроможності певного
виду товару від представників різної аудиторії, а
також прогнозування можна зробити диференційованим (наприклад, у розрізі територій збуту). Водночас, недоліком таких методів прогнозування може бути ймовірність неправильної
оцінки (приміром, через неповноту знань торговельними агентами економічних факторів
і планів підприємства або ж внаслідок неспроможності потенційного покупця відповісти з достатнім рівнем достовірності на запитання, яку
кількість певного товару він збирається придбати протягом певного періоду).
Серед експертних методів прогнозування
збуту в розвинених країнах широкого поширення набув метод експертних оцінок Дельфі
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(Дельфійський метод). Сутність цього підходу
полягає у відмові від прямих колективних обговорень — їх замінюють індивідуальними опитуваннями, які проводять, як правило, у формі таблиць експертної оцінки. Відповіді експертів
узагальнюють і передають їм назад (іноді — разом з новою інформацією про товар), після чого
експерти уточнюють свої відповіді. Таку процедуру повторюють кілька разів, поки група експертів не дійде до спільної думки.
Кількісні методи прогнозування засновані
на математичних і статистичних моделях. Серед
них варто виділити метод множинної регресії —
пошук рівняння, яке відображає залежність
майбутніх обсягів збуту від набору незалежних
змінних (наприклад, від витрат на рекламу, рівня цін, кількості продажів тощо).
Також досить поширеним серед кількісних
методів є метод стандартного розподілу ймовірностей, згідно з яким спочатку вищеописаним експертним шляхом визначається значення
трьох видів прогнозу збуту — оптимістичного
(О), песимістичного (П) та найбільш вірогідного (В), а далі розраховується очікуване значення
прогнозу збуту (Зп) за формулою:
Зп = (О+П+4В) / 6
Після цього розраховується стандартне відхилення (Св):
Св = (О – П) / 6.
Згідно із загальною теорією статистики найбільш вірогідне значення прогнозу продажу (з вірогідністю у 95%) знаходитиметься у межах ± 2Св.
Прогнозування збуту продукції може бути
довгостроковим (охоплює період понад 5 років),
середньостроковим (від 1 до 5 років) і короткостроковим (до 1 року). Довгострокові й середньострокові прогнози більш важливі для виробників продукції промислового призначення
і товарів широкого споживання тривалого користування, оскільки підприємствам треба заздалегідь планувати свої виробничі потужності.
Довгострокове прогнозування збуту необхідно
для розроблення стратегічного плану підприємства, а середньострокове — для перевірки того,
чи правильно здійснюється розвиток підприємства, передбачений довгостроковим прогнозом.
Короткострокове ж прогнозування обсягу збуту
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продукції приносить велику користь при складанні планів збуту, графіків виробництва продукції та управлінні запасами готової продукції.

Організація збуту

Організація збуту — це початкова стадія процесу управління продажів, від якості виконання
якої залежить успішність і всього процесу в цілому.
Для організації збуту продукції підприємства необхідні три основні елементи:
1. Персонал — відібрані, адаптовані й підготовлені для продажу конкретних видів товарів
кадри. Ретельно налагоджена системи збуту потребує наявності висококваліфікованого персоналу, який і буде забезпечувати весь процес
продажів від першого контакту з потенційним
покупцем до придбання ним товару. Оскільки
саме персонал встановлює контакт з покупцями, то саме від його майстерності, обізнаності
з асортиментом та властивостями товару, навичок і вмінь залежать обсяги збуту продукції
підприємства.
2. Технологія і стандарти продажів, які можуть міститися в різноманітних документах —
стандарти викладки, плани торгових залів, стандарти обслуговування, зовнішнього вигляду
торгового персоналу і т. д.. Саме цей елемент
організації збуту дозволяє забезпечити незалежно від зміни персоналу однаковість якості обслуговування у всіх точках продажу (якщо мова
йде про мережі).
3. Управління продажами, тобто конкретні
посадові обов’язки управлінського персоналу.
Керівники продажів у своїй діяльності повинні
виконувати наступні функції:
— адміністративне управління персоналом;
— особисті продажі (керівництво має займатися найпроблемнішими категоріями, новими
продуктами і послугами — наприклад, у межах
торгового залу це може проявлятися в особистому контролі над викладкою, опитуванні покупців, а деякі керівники дозволяють собі навіть на
кілька годин сісти за касу);
— розробка, впровадження та коригування
технологій і стандартів продажів;
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— активна участь у відборі, прийнятті на роботу, адаптації та професійної підготовки менеджерів із збуту і продавців-консультантів.
Організація збуту передбачає також введення
нових категорій фахівців для надання споживачам додаткових послуг — приміром, таких як
збірка, доставка, налагодження, післяпродажне
обслуговування товару.

Система контролю

Контроль процесу збуту — це система, яка дає
можливість в будь-який момент дізнатися, що
відбувається у сфері продажів: скільки договорів
укладено, на якому етапі ті чи інші переговори,
наскільки завантажені співробітники тощо.
Сутність контролю полягає у можливості здобути інформацію для прийняття рішень про те,
що слід робити далі, маючи поставлені цілі та повне уявлення про наявну на підприємстві ситуацію.
При реалізації контролю в першу чергу необхідно дати відповідь на два основних питання:
що контролювати, аби рішення (і дії на їх основі) приводили до бажаного результату, а також
яким чином це робити ефективніше.
Об’єктами контролю збуту є політика та організація продажів, торговий персонал, канали
розподілу і т. ін..
Комплексно оцінити якість організації збуту
продукції допоможуть наступні показники:
оцінка менеджерів із збуту, каналів збуту та торговельних посередників.
Методика оцінки менеджерів із збуту базується на показниках їхньої кваліфікації та
мотивації, а здобуті результати оцінювання можуть бути використані для розробки відповідних кадрових заходів.
У методиці оцінки каналів збуту використовуються показники організації торговельної мережі та оптимальності вибору каналів збуту.
Методика оцінки торгових посередників застосовується, як правило, для вибору найвигідніших посередників і встановлення з ними
довгострокових відносин. Для такої оцінки використовуються наступні показники: фінансові
можливості, частка галузевого ринку і репутація посередника; рівень організації збутової ме№ 12 (144), 15 червня 2017
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режі й охоплення ринку; число і рівень компетентності посередників.
Таким чином, в системі управління продажами контролю підлягатимуть наступні ключові показники:
— підсумкові (збут в натуральному і грошовому вираженні, первісні й повторні покупці,
провідні клієнти, відвантаження і оплата товару, дебіторська заборгованість);
— проміжні (встановлення контактів з потенційними покупцями, їх регулярність, частота і динаміка, рух клієнтської бази);
— постійні (показники, що характеризують
ефективність роботи відділу збуту — як швидко
співробітники розсилають нові та акційні пропозиції, як працюють з запереченнями клієнтів
тощо).
Контролюючи процес збуту, завжди слід розглядати два рівні контролю: системний — показники продажів в цілому, і особистий — показники співробітників.
Системний рівень дозволяє рухатися до запланованого обсягу продажів і бачити картину в цілому, відзначати своєчасно тенденції на ринку.
Особистий рівень допоможе оцінити ефективність кожного окремого співробітника і, за
необхідності, вносити корективи (бажано не в
кінці місяця, коли з’ясується, що значних контрактів немає, а за кількістю і частотою контактів з потенційними клієнтами).
Для успішного управління продажами найбільш часто використовуються наступні методи контролю:
— підвищення кваліфікації працівників (особливістю відділу збуту є плинність кадрів, тому
потрібно звертати особливу увагу на правильне
навчання нових співробітників);
— проведення періодичних зборів з відділом
збуту (оскільки деякі фахівці у сфері збуту багато часу проводять за межами офісу, необхідно
контролювати ефективність їх роботи, доводити до їхнього відома важливу інформацію, стимулювати до більш продуктивного виконання
поставлених перед ними завдань);
— регламентація основних процедур, пов’язаних з реалізацією продукції (успішність управління продажами залежить від чіткості посадових
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і робочих інструкцій та відповідних технологічних
стандартів — їх наявність дозволяє підвищити
якість обслуговування, стандартизувати процеси й
істотно заощадити час, необхідний для прийняття
певних рішень кожним працівником);
— заповнення всієї необхідної інформації про
клієнта на етапі продажу в звіті встановленого зразка або спеціалізованій програмі (виконання цього
завдання не тільки дисциплінує продавця, а й допомагає визначити продуктивність його роботи, виявити проблемні зони в комунікації з клієнтом,
об’єктивно оцінити перспективи підприємства);
— отримання оперативних аналітичних даних про обсяги збуту (періодична статистика дає
можливість співвіднести фактичні показники з
плановими, виділити лідерів і аутсайдерів серед
продавців, визначити пріоритетні напрямки та
найбільш перспективний сегмент клієнтів);
— перевірка якості й результативності роботи
кожного продавця (такий контроль необхідно
постійно проводити у вигляді тестів, бізнес-кейсів, спільних зустрічей з клієнтами, комунікацій
з іншими підрозділами — це пов’язано з тим, що
відділ збуту є досить складним для управління
підрозділом, в якому часто є як недосвідчені співробітники, так і занадто самовпевнені, які регулярно порушують встановлені правила);
— моніторинг ринку (вміння помітити і проаналізувати основні зміни допомагає своєчасно скоригувати не тільки тактику, але й стратегію);
— складання особистого плану для кожного
працівника відділу збуту (наявність індивідуальних планових показників дисциплінує роботу
кожного фахівця, задаючи певні темпи досягнення поставлених цілей);
— створення тісного зв’язку між виконанням
плану і системою мотивації (для управління
продажами важливо, щоб співробітники відділу
розуміли пряму залежність рівня винагороди від
результатів своєї роботи — саме це є потужним
стимулом для кожного продавця);
— визначення необхідного мінімуму контрольних нормативів для всіх важливих процесів
(наявність ряду ключових показників за кількіс-

тю дзвінків, презентацій, зустрічей, укладених
угод активізує працівників відділу збуту, вказує
їм на певні орієнтири і дозволяє прогнозувати
темпи приросту);
— детальна оцінка ефективності роботи співробітників на всіх стадіях комунікації з клієнтом
(для управління продажами потрібно мати можливість поетапно аналізувати кожну угоду, щоб
виявити проблемні ділянки роботи і зменшити
кількість помилок, що негативно впливають на
обсяги реалізованої продукції);
— розподіл функцій у відділі збуту (закріплення кожного фахівця за своєю ділянкою роботи
сприяє запобіганню конфліктних ситуацій і підвищує ефективність).
Наприкінці зазначимо, що наразі все ж таки досить часто зустрічаються підприємства, керівники яких взагалі не в курсі, чим займаються його
менеджери із збуту та продавці протягом робочого дня. При намаганні ж це з’ясувати, буденною є
ситуація, коли виявляється, що кількість дзвінків
новим клієнтам протягом дня — не більше 10
(а це максимум лише година робочого часу), а
особисті зустрічі з клієнтами майже не проводяться.
На що витрачається решта часу, залишається загадкою. Тож не варто дивуватися, що за таких обставин плани продажів стабільно не виконуються,
а виробничі потужності — простоюють.
Пам’ятайте, те що ви не продали цього місяця,
ви вже ніколи не зможете надолужити. Крім того,
це може ускладнити продажі в майбутньому: ваші
клієнти зможуть за цей час перейти на альтернативні товари чи послуги ваших більш активних
конкурентів. А профілактика завжди коштує дешевше, ніж виправлення наслідків, адже оперативний контроль допомагає виявити відхилення поточних результатів від плану ще на початку,
що, у свою чергу, надає змогу вчасно скоригувати
ситуацію (усунути причини, надати працівнику
додаткові інструменти, необхідну допомогу тощо)
і таким чином мінімізувати ризики та збитки.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом

З наступних номерів ви зможете дізнатися, як правильно визначати проміжні результати
для працівників відділу збуту та організувати щоденний контроль за їх роботою,
а також вирішити проблеми, пов’язані з їхньою мотивацією
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Поставте своє запитання нашим фахівцям (надішліть його на
адресу редакції: газета «Консультант Кадровика», а/с 186, вул. Є. Сверстюка, 11, корп. А, м. Київ, 02002 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Чи можна відкликати працівника з навчальної відпустки,
якщо це зумовлено виробничою необхідністю?
Ні, не можна.
Відповідно до ст. 202 Кодексу законів про працю України, працівникам, які проходять виробниче навчання або навчаються в навчальних
закладах без відриву від виробництва, власник
чи уповноважений ним орган повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи
з навчанням.
Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням надаються на підставі статей 13, 14, 15 та 151 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504).
Відпустка у зв’язку з навчанням має цільове призначення і надається тільки в строки,
зазначені у довідці-виклику, яка видана на-

вчальним закладом. Тривалість «навчальної»
відпустки не може бути ні скорочена, ні подовжена, також її не можна поділити на частини
або перенести на інший період.
Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням не
належать до щорічних відпусток, тому на них не
поширюється дія ст. 12 Закону № 504 — тобто
працівника не можна відкликати з навчальної відпустки за будь-яких обставин (навіть
якщо і наявні відповідні підстави для відкликання зі щорічної відпустки — для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного
усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування
майна підприємства).

Чи потрібно виправлення у трудовій книжці засвідчувати написом
«доданому вірити» та печаткою й підписом?
Ні, не потрібно.
Вносити поряд з неправильним записом правильний із зазначенням «доданому вірити» та
засвідчувати підписом і печаткою не тільки не
потрібно, але й не можна, оскільки виправлення неправильних або неточних відомостей у
такий спосіб не відповідає Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників,
затвердженої спільним наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України та
Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58).
Так, відповідно до п. 2.4. Інструкції № 58 печаткою засвідчують записи про роботу, а також відомості про нагородження та заохочення.
При цьому згідно з п. 2.13. Інструкції № 58 у
разі зміни особистих даних працівника (таких
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як прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) нові дані записують на внутрішньому боці
обкладинки з посиланням на відповідні документи. Запис засвідчують підписом керівника
підприємства або спеціально уповноваженою
ним особою та печаткою підприємства чи печаткою відділу кадрів. На першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки закреслюють відомості, що зазнали змін, наприклад,
колишнє прізвище, а поруч або поверх записують нові дані.
Таким чином, Інструкцією № 58 не передбачено необхідності окремо засвідчувати підписом і печаткою кожне виправлення неправильного або неточного запису відомостей про
роботу, нагородження, заохочення — засвідчення зазначених записів відбуватиметься лише
при звільненні працівника.
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Чи може працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, звільнитися за власним бажанням, не виходячи
на роботу перед звільненням?
Так, може.
Відповідно до ст. 38 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник має право
розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні. Заяву про звільнення за власним бажанням працівниця може
подати як особисто, так і відправити її рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
У разі, якщо роботодавець був повідомлений
про бажання працівниці звільнитися, що підтверджено документально, працівниця може вважати
себе звільненою в день, наступний за останнім
днем двотижневого строку попередження, і має
право вимагати від роботодавця проведення розрахунку та видачі трудової книжки.
Окрім цього, у разі наявності поважних причин
з ініціативи працівника трудовий договір має бути
розірвано в той строк, про який він просить, але в
межах двотижневого строку попередження. Перелік поважних причин міститься у ч. 1 ст. 38 КЗпП,
але він не є вичерпним — залежно від фактичних
обставин у кожному конкретному випадку поважними можуть бути визнані також інші причини.
Якщо поважних причин, що свідчать про неможливість працівника продовжувати роботу,
немає, він може домовитися з роботодавцем про
будь-який строк звільнення після подання заяви
про це в межах двотижневого періоду поперед-

ження про звільнення. За наявності такої домовленості і можливостей у роботодавця звільнення
може бути оформлене навіть у день подання працівником заяви. Але підставою в цьому випадку
буде все одно бажання працівника (ст. 38 КЗпП),
а не угода сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП). Водночас роботодавець не має права звільнити працівника до
закінчення двотижневого строку після подання
ним заяви про звільнення, якщо він про це не
просить. Щоб уникнути непорозумінь, у заяві про
звільнення за власним бажанням до закінчення
двотижневого строку працівниця має зазначити,
окрім власне дати написання заяви, також і день,
в який вона просить звільнити її з роботи.
Якщо в заяві зазначено конкретну дату звільнення за власним бажанням, то у вказаний день
працівницю слід звільнити, незважаючи на те,
що вона перебуває у відпустці (незалежно від
виду, у т. ч. й у відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку), оскільки
звільнення працівника в період перебування у
відпустці не допускається лише у випадках розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (ч. 3 ст. 40 КЗпП).
Отже, працівниці, яка знаходиться у відпустці
по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, не потрібно виходити на роботу і переривати таку відпустку після подання письмової
заяви про звільнення за власним бажанням.

Нещодавно з’ясували, що ані у штатному розписі, ані у трудових книжках працівників деякі назви посад не відповідають Класифікатору професій. Але помилки
суто технічні — наприклад, замість «Менеджера із збуту» записано просто
«Менеджер збуту». Чи потрібно їх виправляти і якщо так, то яким чином?
Так, виправляти потрібно.
Насамперед, необхідно доповісти роботодавцю про наявні помилки та, відповідно, виступити з ініціативою їх усунення. За таких обставин
для цього буде цілком достатньо доповідної записки на ім’я безпосереднього керівника (у разі
його наявності) або директора підприємства з
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переліком усіх виявлених у штатному розписі
невідповідностей законодавству. Складається
така записка в довільній формі (Зразок 1).
Надалі слід буде видати наказ «Про внесення
змін до штатного розпису», а враховуючи те, що
внаслідок таких змін доведеться зробити відповідні записи й у трудовій книжці та особовій
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картці працівника, який обіймає посаду, назва
якої змінюється, то у цьому ж наказі варто одразу
зазначити й обидва згадані пункти (Зразок 2).
Оскільки за даних обставин помилка дійсно
суто «технічна», бо не змінюються ані трудові

функції, ані якісь інші істотні умови праці, то
попереджати працівника про відповідні зміни у
найменуванні його посади не потрібно. Запис
до трудової книжки слід внести таким чином, як
зазначено у Зразку 3.
Зразок 1

Директору ТОВ «Квартал»
Самойленку М. Ю.
начальника відділу кадрів
Свиридова Андрія Івановича
Доповідна записка
Доводжу до Вашого відома, що зазначена у штатному розписі ТОВ «Квартал» посада
«Менеджер збуту» не відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010. У зв’язку з цим пропоную змінити її найменування на «Менеджер із збуту».
31.05.2017 р.

Свиридов
Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВАРТАЛ»
НАКАЗ

01.06.2017 р.

м. Київ

№ 43-од

Про внесення змін
до штатного розпису
З метою приведення професійної назви роботи, затвердженої штатним розписом підприємства, у відповідність до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»,
НАКАЗУЮ:
1. Змінити у штатному розписі назву посади «Менеджер збуту» на посаду «Менеджер із збуту».
2. Начальнику відділу кадрів, Свиридову А. І., внести до трудової книжки та особової картки Руденка О. Л. відповідні записи.
Директор
З наказом ознайомлений:
01.06.2017 р.

Самойленко
Свиридов

М. Ю. Самолейнко
А. І. Свиридов
Зразок 3

5

01

06 2017

Посаду «Менеджер збуту» для приведення
у відповідність до Класифікатора професій

Наказ від 01.06.2017
№ 43-од

ДК 003:2010 перейменовано на «Менеджер із збуту»
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Однорідні члени речення
і логічні помилки
Найпростіше донести свою думку до слухачів і адресатів можна за допомогою
грамотно сформульованих висловлень. Лаконічні чіткі фрази, які не спотворюють
зміст висловлювання й не допускають багатозначності — ознака мовної майстерності. Не варто думати, що це необхідно лише письменникам і журналістам. Адже
грамотна мова офіційно-ділових документів — невід’ємний атрибут досконалого
іміджу підприємства та його працівників.

Логіка викладу

Всі ми зі школи пам’ятаємо про те, що однорідні члени речення — це слова, які виконують
однакову синтаксичну функцію, мають подібну
морфологію та пояснюють одне слово в реченні.
Які ж ускладнення можуть виникнути з таким,
здавалося б, простим предметом, як однорідні
члени речення?
Однією з основних помилок, що супроводжують цю граматичну конструкцію, є логічні
порушення. Наприклад, чи можна переставляти
місцями однорідні члени? Ми пам’ятаємо, що
суворий порядок слів у реченні не притаманний
українській мові, це характерно для англійської,
німецької та інших мов.
Але у деяких випадках перестановка слів у реченні спотворює його зміст. Наприклад, «Працівник знайшов помилку в документах, підготував
доповідну записку і подав її керівництву» — однорідні члени тут відображають послідовність дій,
тому їх перестановка порушить логіку викладу.

Єдина підстава поділу

Складаючи речення з однорідними членами,
треба слідкувати за їх семантичною однорідністю.
Інакше часто виникатимуть логічні помилки, як,
приміром, у такому оголошенні: «Уміння та навики кандидата на вакансію менеджера із збуту:
продавати паливно-мастильні матеріали великими партіями, вчасно формувати звіти, економія ресурсів компанії, відповідальність».
Як бачимо з прикладу, тут поєднані слова з
різними семантичними ознаками, тому таке ре48

чення «розпадається» та не має чіткої структури. Ту ж думку доцільно викласти інакше: «Уміння та навики кандидата на вакансію менеджера
із збуту: продавати паливно-мастильні матеріали великими партіями, вчасно формувати
звіти, економити ресурси компанії, відповідально ставитися до своїх обов’язків».

Неправильна побудова речень

Дуже часто в реченні використовують сполучення слів «і» та «який/яка/які». Наприклад,
«Усім запам’яталася дівчина у червоній сукні і яка
майстерно танцювала». Правильна побудова
такого речення: «Усім запам’яталася дівчина в
червоній сукні, яка майстерно танцювала».
Ми звикли уникати повтору прийменників
перед однорідними членами. Але це можливо
лише за умови, що вони однакові. В усіх інших
випадках прийменники варто залишити, навіть
якщо вони повторюються: «Мені сьогодні потрібно зайти на пошту, на вокзал і в магазин».
Також не упускаються прийменники, пов’язані
з повторюванням (і – і, ні – ні, то – то, або – або,
чи – чи) або парними (не тільки – але й, не стільки –
скільки, як – так і) сполучниками. Наприклад,
«Адміністрація подякувала працівникам і за роботу, і за відданість своєму роботодавцю».
Також у жодному разі не можна упускати сполучники перед однорідними членами, значно
поширеними залежними словами. Приміром, у
таких випадках: «Моральна шкода може проявлятися у приниженні гідності або ділової репутації,
у порушенні нормальних життєвих зв’язків через
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неможливість продовження активного громадського життя, у моральних переживаннях у
зв’язку з ушкодженням здоров’я тощо» або «Директор розповів про роботу всіх, без винятку, підрозділів підприємства у другому кварталі цього
року і про перспективи розвитку на наступний
квартал». Якщо в таких реченнях упустити другий прийменник, читачеві важко буде запам’ятати,
що перший відноситься і до інших однорідних
членів речення.
Підводні камені таїть використання подвійного
сполучника. Тут треба бути дуже уважним, щоб не
поставити його, наприклад, перед підметом, а не
однорідним додатком. Приміром, «Робота потребує не лише досконалого знання мови, а й уміти
знаходити чужі помилки». Правильний варіант:
«Робота потребує не лише досконалого знання
мови, а й уміння знаходити чужі помилки».

Поєднання непоєднуваного

Поширеною помилкою є поєднання за допомогою сполучника різнорідних конструкцій. Наприклад, «Він спитав її про проект, а також
про те, що вона планує робити з ним». У художніх творах допустимі різноманітні відхилення від загальноприйнятих мовних норм, але
у діловому мовленні це неприпустимо, адже від
чіткості та однозначності викладу залежить розуміння тексту адресатом.
Варто також слідкувати за узгодженням відмінків узагальнюючого й однорідних членів речення. Наприклад, «Цим працівником виконано
багато надзвичайно важливих проектів, звіти,
подання, а також узагальнюючі таблиці». Тут
варто або узгодити однорідні члени (якщо звіти,
подання та таблиці теж є важливими), або ж замість одного речення зробити два: «Цим працівником виконано багато надзвичайно важливих
проектів. Також він вчасно здавав звіти, подання, а також узагальнюючі таблиці».
У реченні «До його обов’язків належало безліч
справ: створити локальну мережу, ремонтувати техніку, а також купляти витратні матеріали» ми бачимо неузгодженість відмінків
узагальнюючого слова та однорідних членів.
Узгоджений варіант виглядатиме так: «До його
обов’язків належало безліч справ: створення
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локальної мережі, ремонт техніки, а також купівля витратних матеріалів».
«Заняття проводяться на основі та згідно з
узгодженим графіком» — тут однорідні члени
потребують різного керування. Тому таке речення необхідно перефразувати: «Заняття проводяться на основі графіка та згідно з ним». Як
бачимо, тут узгоджується слово, до якого відносяться однорідні речення, а не навпаки.
Іноді різного керування потребує залежне слово, наприклад: «Працівник захоплювався та цінував свою роботу». Тут ми бачимо помилку в
узгодженні однорідних членів із залежним словом «робота», адже захоплюватися можна роботою, а цінувати роботу. Тому правильно так перебудувати це речення: «Працівник захоплювався
своєю роботою та дуже її цінував».
Наведемо ще один приклад такої «неузгодженості», якої обов’язково треба уникати: «Новий
директор побачив і познайомився зі своїми підлеглими». Тут, як і у попередніх випадках, найкращим способом перебудови речення буде застосування займенника: «Новий директор побачив
своїх підлеглих і познайомився з ними».

Використання парних сполучників

Щоб правильно побудувати речення з подвійними сполучниками, треба чітко визначити однорідні члени і ставити сполучник саме перед
ними, а не перед іншими членами речення. Наприклад, у реченні «Треба не лише приділяти
увагу правильній композиції документа, а і його
мові» місце сполучника визначено не правильно, адже він належить до слова «композиції», а
не до «приділяти», тому слід обрати такий варіант: «Треба приділяти увагу не лише правильній композиції документа, а і його мові».
Наведемо ще приклад «неправильного місця»
сполучника: «Він зробив не лише свою роботу,
а також допоміг колезі, та склав звіт», тут доцільніше висловитися так: «Він зробив не лише свою
роботу, а й допоміг колезі, та склав звіт».

Однорідні члени в списках

Мало хто замислюється над цим, але списки —
це теж, по суті, однорідні члени речення. Тому
і в них можуть закрадатися логічні помилки,
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якщо не буде дотримана їхня морфологічна єдність. Наприклад:
«Особливості офіційно-ділових документів:
— стислість мови;
— чіткість формулювань;
— перевіряємо всі фактичні дані».
Як бачимо, тут явно порушена морфологічна
єдність однорідних членів речення, які і є пунктами переліку. Правильний варіант такого переліку виглядатиме так:
«Особливості офіційно-ділових документів:
— стислість мови;
— чіткість формулювань;
— перевірка всіх фактичних даних».
Наведемо ще один приклад неправильної морфології членів списку:
«Переваги нашої мережі кав’ярень:
— доступні ціни;
— у меню є різноманітні страви»
Коректний варіант цієї фрази виглядатиме так:
«Переваги нашої мережі кав’ярень:
— доступні ціни;
— різноманітне меню».
Відхилення від усталеного правила можливі
лише в художній літературі для створення необхідного автору ефекту. У діловому мовленні усі
члени списків повинні мати однакову морфологічну категорію.
Варто також слідкувати за тим, щоб відмінок
однорідних членів речення збігався з формою
узагальнюючого слова. Наприклад, у фразі «Нам
читають лекції з таких дисциплін: макроекономіка, з вищої математики» цей принцип порушено, правильно було б так: «Нам читають
лекції з таких дисциплін: макроекономіка,
вища математика».
Важливим для стрункості тексту є також вживання однієї частини мови в усіх однорідних
членах, що йдуть після узагальнюючого слова.
У цьому реченні автор не дотримався такого
принципу: «Грошова реформа в Україні ставила
три мети: створити національну грошову систему, забезпечити сталість національних грошей, гарантію функціонування нової грошової
системи». Правильний варіант: «Грошова реформа в Україні ставила три мети: створити національну грошову систему, забезпечити ста50

лість національних грошей, гарантувати
функціонування нової грошової системи».
Підсумовуючи, зазначимо, що для уникнення
помилок дуже важливо вміти визначати однорідні члени речення та узагальнююче слово.
Після цього досить просто перевірити, чи узгоджені вони поміж собою та чи не порушено логічно-морфологічний зв’язок між ними.

Завдання для самоконтролю

Перефразуйте речення, щоб уникнути помилок:
1. Екологічні малярні фарби: інтер’єрні, фасадні, ґрунтівки, металопластикові вікна та броньовані двері.
2. Мучні вироби: крупи, макарони, сири, масло, молочна продукція, консервовані овочі, кондитерські вироби.
3. Автошини вітчизняні: російські та імпортні.
4. Пакети поліетиленові: рекламні з ручками,
фасувальні, скотч, стрічка малярна.
5. Приватний лікар надає консультації, обстеження, лікування.
6. ТзОВ «Фонд МЖК» пропонує квартири з поквартирним опаленням, в кредит.
7. Провізорів, фармацевтів і працівників з медичною освітою для роботи в офісі та аптечному
складі фармацевтична фірма запрошує на роботу.
8. Хочете побачити Азію, Індію, екзотичні
країни?
9. Правильно формулюйте заяви, автобіографії та ділові документи!
10. Екскурсії Львовом, замками та Україною.
Відповіді на завдання з № 11
Завдання 1
1. 3 дівчини.
2. 41 солдат.
3. 5 малюків.
4. 91 документ.
5. 1,5 літра.
Завдання 2
1. Платити за товар.
2. Повідомити директора.
3. Інформувати про нещасний випадок.
4. Дякувати працівникові.
5. Вживати заходів.
6. Завдати шкоди.
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Усміхнись!

У хірурга видався важкий і напружений день, але
ввечері довелося все ж таки проводити ще одну операцію, під час якої раптово зникає світло. Асистент перелякано каже лікарю:
— Здається, ми загубили пацієнта... що ж тепер
буде???
— Нічого, Миколо, нічого... Зараз електрики все
полагодять і знайдемо... Далеко він піти не повинен...
Куди ж він в темноті піде... Під наркозом... Та й ось
одна його нирка в мене тут залишилася…
***
Пацієнт на прийомі у молодого лікаря:
— Мене до Вас змусив прийти внутрішній голос!
Той з надією запитує:
— А він випадково не сказав, на що Ви хворі?
***
Чоловік запитує у приятеля:
— Ну то як у вас в міністерстві пройшла реорганізація?
— Погано.
— Зарплату-то хоч залишили?
— Зарплату залишили, а мене — ні.
***
Особливість національної кадрової політики полягає у підборі на ключові державні посади розумних,
вихованих і скромних людей. Скромні не повинні похвалятися накраденим, виховані — не помічати, як
крадуть скромні, а розумні — поправляти недостатньо
скромних і недостатньо вихованих, щоб не хвилювати
народ.
***

На прийомі у лікаря:
— Вашому чоловікові потрібен абсолютний спокій!
Ось, я виписав рецепт на заспокійливе...
— І як часто він має приймати ці пігулки? Двічі,
тричі на день? По одній, по дві, по половинці? З водою,
соком, молоком? До прийняття їжі чи після? Як швидко вони почнуть давати ефект?
— Він їх взагалі не повинен приймати. Ці ліки заради його спокою повинні приймати Ви!
***
Працівник весь час запізнювався на роботу і пояснював це тим, що вночі в нього безсоння й він засинає
лише на світанку, внаслідок чого не чує будильник.
Врешті-решт його керівникові це набридло, він купив
працівнику снодійне й наказав приймати його на ніч.
Випив чолов’яга снодійне, прокидається вранці бадьорим, дивиться на годинник — ще зовсім рано, збирається та йде задоволеним на роботу. Зустрічає дорогою свого керівника й радісно йому каже:
— Дуже Вам дякую, такі гарні ліки — бачите, я сьогодні чудово себе почуваю, на роботу прийшов вчасно,
навіть на кілька хвилин раніше!
— Звісно, я задоволений, що Ви сьогодні такий
енергійний, проте де Ви були учора?!
***
Пожежа в лікарні. Після того, як її загасили, пожежники доповідають головному лікарю:
— У підвалі ми виявили трьох постраждалих, двох
нам вдалося відкачати, а одного, на жаль, не змогли…
Лікар знепритомнів. За допомогою нашатирю він
отямився й тихо пробурмотів:
— Хлопці, у підвалі ж морг…
***
Психіатр запитує у пацієнта:
— І як давно Ви помітили, що Вам стало приємно
подавати декларації й сплачувати податки?
***
Доктор виписує рецепт і говорить:
— Пігулки потрібно приймати сім разів на день
після їди.
Пацієнт з жахом запитує:
— Де ж я візьму стільки їди!?
***

Одним рядком

Хитрі й підступні лікарі спершу питають, де болить,
а потім тиснуть туди щосили.
Медиків і педагогів треба обов’язково перевіряти у
психіатра — ну не можуть нормальні люди працювати
за таку зарплату.
У святкові дні чиновники не можуть красти — тому
в нас постійно і з’являються законопроекти щодо
зменшення кількості таких днів.
Працівники котельні завжди отримують у травні всі
заборгованості по зарплаті — інакше загрожують працювати все літо.

Відповідь на головоломку з № 11
Морозиво — це найулюбленіші ласощі Дмитрика.
Ім’я
Вік
Ласощі
Острах

Дмитрик
6 років
морозиво
гроза
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Вовчик
4 роки
банани
темрява

Іванко
5 років
шоколад
привиди

Марійка
8 років
піца
собаки

Галинка
7 років
мандарини
павуки
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Червень-2017

Важливі дати червня

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 2
(4 — Трійця, 28 — День Конституції України)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (27)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159 годин

Липень-2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

8
15
22
29

9
16
23
30

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 10
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
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
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1 — День захисту дітей (встановлено Указом Президента України від
30 травня 1998 р. № 568/98);
— Всесвітній день батьків (щорічно відзначається у перший день літа за
рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 17 жовтня 2012 року № A/RES/66/292).
4 — Трійця (релігійне свято і неробочий день, закріплений на законодавчому рівні);
— День працівників водного господарства (щорічно відзначається у першу неділю червня згідно з Указом Президента України від 18 березня 2003 р.
№ 226/2003);
— День працівників місцевої промисловості (щорічно відзначається у
першу неділю червня згідно з Указом Президента України від 20 серпня 2002 р.
№ 726/2002);
— Міжнародний день дітей – жертв агресії.
5 — вихідний день (оскільки 4 червня (неділя) — це неробочий день у
поточному році (Трійця), то вихідний переноситься на наступний після цього
день (перенесення відбувається автоматично і не потребує видання додаткового наказу керівника підприємства));
— Всесвітній день навколишнього середовища.
6 — День журналіста України (встановлено Указом Президента України
від 25 травня 1994 р. № 251/94).
7 — останній день подання до органу державної статистики звіту з праці
за формою № 1-ПВ (місячна) за травень 2017 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).
8 — Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна — це, ще неофіційне, свято присвячено всім, хто вдома піклується про свої родини.
11 — День працівників легкої промисловості (щорічно відзначається у
другу неділю червня згідно з Указом Президента України від 9 червня 1994 р.
№ 285/94).
12 — День працівника фондового ринку (встановлено Указом Президента України від 11 березня 2008 р. № 202/2008);
— Всесвітній день боротьби з дитячою працею, започаткований Міжнародною організацією праці (МОП) у 2002 році.
14 — Всесвітній день донора крові (відзначається за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я з 2005 року).
17 — Всесвітній день боротьби з опустелюванням та засухою.
18 — День медичного працівника (щорічно відзначається у третю неділю
червня згідно з Указом Президента України від 3 червня 1994 р. № 281/94).
20 — Всесвітній день біженців.
21 — День літнього сонцестояння — найдовший в році світловий день у
північній півкулі Землі. Попри те, що літо з цієї миті тільки починає набирати
обертів, Сонце вже повертається до осені й з цього дня світловий день піде
на спад.
22 — День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (встановлено Указом Президента України від 17 листопада 2000 р. № 1245/2000).
23 — День державної служби (встановлено Указом Президента України
від 4 квітня 2003 р. № 291/2003).
25 — День молоді (щорічно відзначається в останню неділю червня згідно
з Указом Президента України від 22 червня 1994 р. № 323/94);
— День молодіжних та дитячих громадських організацій (щорічно
відзначається в останню неділю червня згідно з Указом Президента України
від 27 червня 2008 р. № 599/2008);
— День моряка (встановлено відповідно до Заключного акта Конференції Сторін Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків
та несення вахти 1978 року).
26 — Міжнародний день боротьби із наркоманією та наркобізнесом.
27 — передсвятковий день (тривалість роботи працівників зменшується
на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні (крім працівників, яким встановлено скорочену тривалість робочого часу));
— Всесвітній день рибальства (відзначається з 1985 року за рішенням
Міжнародної конференції з розвитку та регулювання риболовлі).
28 — День Конституції України (святковий день).
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Видається з липня 2011
Газета розповсюджується тільки за передплатою,
Видається
з липня
2011 відділеннях
яку
можна оформити
в редакції,
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.

