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«Зворотний зв‘язок»:
Чи можна звільнити працівника за
угодою сторін у період його тимчасової непрацездатності?
Працівникові було видано листок
непрацездатності за один день до
дня його звільнення за власним бажанням — такий лікарняний потрібно
оплачувати повністю або до дня звільнення та чи включати період хвороби
працівника до стажу для щорічної відпустки (аби видати грошову компенсацію за неї)?
Чи можна звільнити одиноку матір
за систематичні прогули?
Збираємося звільнити працівника
за постійне нехтування своїми
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відсутність на роботі по кілька годин у
робочий час) — чи потрібна у такому
випадку згода профспілки на звільнення і якщо так, то яким чином її отримати?
Якщо встановлений на підприємстві
день виплати заробітної плати припадає на неділю, заробітну плату слід
виплачувати у п’ятницю чи в понеділок?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Оновлено форму звіту № 1-ПВ (умови праці)
Державна служба статистики України (далі —
Держстат) наказом від 26 червня 2017 р. № 150
затвердила нову форму Звіту про умови праці,
пільги та компенсації за роботу зі шкідливими
умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці)).
Щоправда, особливих змін форма № 1-ПВ (умови
праці) не зазнала — перелік показників, які відображають у звіті, не змінились, уточнено лише умови заповнення звіту. Так, у розділі «Додаткові відпустки, передбачені колективною угодою (договором)» вказуватимуть кількість працівників (з них жінок), яким надають
додаткові відпустки понад тривалість, визначену Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Нова форма Звіту про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці вво-

диться в дію, починаючи зі звіту за 2017 рік (наказ
Держстату від 12 червня 2015 р. № 149, яким було затверджено попередню форму № 1-ПВ (умови праці)
втратить чинність з 2 січня 2018 року).
Нагадаємо, що Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці подається один раз на два роки юридичними особами та
їхніми відокремленими підрозділами за переліком,
визначеним органами державної статистики, не пізніше 28 лютого — отже, у 2018 році слід буде звітувати
за 2017 рік за актуалізованою формою.
Ознайомитися з новою формою № 1-ПВ (умови праці) та відповідним наказом Держстату ви зможете
у вкладці з нормативно-правовими актами № 15 (147)
газети «Консультант Кадровика».

Новий порядок інформування роботодавців
про порушення застосування податкової
соціальної пільги
30 червня 2017 р. набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 19 травня 2017 р. № 514
(далі — Наказ № 514), яким затверджено новий Порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової
соціальної пільги, позбавлення платника податку
або відновлення його права на податкову соціальну
пільгу (далі — Порядок), а також форму Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну
пільгу (далі — Повідомлення про порушення).
Цей Порядок визначає процедуру інформування
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику,
роботодавців платника податку про наявність порушень ним норм пп. 169.2.1. п. 169.2. ст. 169 розділу IV
«Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України (далі — ПК), виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок, а також порядок інформування роботодавця про
позбавлення платника податку (працівника такого
роботодавця) або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу (далі — ПСП).
Положення цього Порядку поширюються на роботодавців, працівники яких допустили порушення застосування ПСП (п. 2 Порядку).
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Структурний підрозділ контролюючого органу, до
функцій якого належить аналіз даних податкової
звітності чи проведення документальних перевірок,
складає Повідомлення про порушення за формою,
затвердженою Наказом № 514, якщо платник податку
отримував ПСП більше ніж за одним місцем нарахування (виплати) доходу або у разі отримання доходів,
зазначених у пп. 169.2.3. п. 169.2. ст. 169 ПК.
Структурний підрозділ контролюючого органу
ДФС, до функцій якого належить аналіз показників
податкової звітності чи проведення документальних
перевірок, у Повідомленні про порушення також зазначає про відновлення права працівника на ПСП
платника податку на доходи фізичних осіб (далі —
ПДФО), яка починає застосовуватись з податкового
місяця, що настає за місяцем, в якому суми недоплати
ПДФО та штраф у розмірі 100% суми недоплати повністю погашені платником податку на підставі включення таких сум до його річної податкової декларації
у разі, якщо такі суми не були утримані податковим
агентом за рахунок доходу платника податку.
Наказом № 514 визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від
27 січня 2014 р. № 86.
Повний текст Наказу № 514 ви зможете знайти у
вкладці з нормативно-правовими актами № 15 (147)
газети «Консультант Кадровика».

№ 14 (146), 17 липня 2017

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 20 квітня 2017 р. № 8401/6/99-99-13-02-03-15

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (у редакції, яка
діяла до 1 квітня 2017 р., далі — Кодекс), розглянула лист щодо практичного застосування норм податкового законодавства і в межах компетенції повідомляє таке.
Кодексом визначаються функції контролюючих органів. Зокрема, пунктом 191.1 статті 191 Кодексу визначено, що контролюючі органи здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків та зборів, установлених Кодексом, а також надають індивідуальні податкові консультації.
Згідно з пунктом 52.5 статті 52 Кодексу контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно з підпунктом 165.1.11
пункту 165.1 статті 165 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані
згідно з пунктом 170.9 статті 170 Кодексу.
Відповідно до підпункту 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 Кодексу не є доходом платника податку — фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів
підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку
витрат на відрядження в межах фактичних витрат, зокрема, на проїзд (у тому числі перевезення багажу,
бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому
числі на орендованому транспорті).
Зазначені в абзаці другому підпункту 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 Кодексу витрати не є об’єктом оподаткування цим податком лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у
вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних
квитків за наявності посадкового талона, якщо його обов’язковість передбачена правилами перевезення на
відповідному виді транспорту, та розрахункових документів про їх придбання за всіма видами транспорту,
в тому числі чартерних рейсів.
При цьому будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого відрядження з господарською діяльністю
роботодавця / сторони, що відряджає.
Основним документом, який регулює відрядження працівників органів державної влади, підприємств,
установ та організацій, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів, є Інструкція
про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59). При цьому інші підприємства та організації можуть
використовувати Інструкцію № 59 як допоміжний (довідковий) документ.
Водночас повідомляємо, що відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство соціальної політики
України, затвердженого постановою КМУ від 17 червня 2015 р. № 423 (далі — Положення), Міністерство
соціальної політики України (Мінсоцполітики) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує
формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері трудових відносин.
Одними з основних завдань Мінсоцполітики є, зокрема, забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері трудових відносин, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог
законодавства про працю (п. 3 Положення № 423).
Отже, з питання правомірності відшкодування юридичною особою фізичній особі (працівнику) витрат
на проїзд, зокрема за користування таксі під час відрядження, доцільно звернутися до Міністерства соціальної політики України.
Перший заступник Голови
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Усе про тимчасову зайнятість

Криза, що спостерігається на вітчизняному ринку праці, змушує працездатне населення та роботодавців шукати найбільш оптимальні та мінімально витратні шляхи для подолання негативних явищ. Сьогодні дедалі частіше сторони трудових
відносин звертаються до вторинних, додаткових форм зайнятості. Так, роботодавці, які зазнають не менших ніж працівники фінансових труднощів, усе більше віддають перевагу працівникам, які працюватимуть не на постійній основі. Затребуваними формами праці стає тимчасова зайнятість. Необхідність прийняття на роботу
тимчасових працівників може виникнути у будь-якого роботодавця — наприклад,
внаслідок відпустки або неочікувано затяжної непрацездатності основного працівника, чи-то просто через потребу у використанні праці певних спеціалістів на короткий час. Дізнайтеся, як правильно оформити трудові відносини з такими працівниками, чи потрібно зазначати у трудовій книжці про тимчасовий характер їхньої
праці, як визначити тривалість щорічних відпусток тимчасовим працівникам та,
нарешті, як правильно їх звільняти.

Оформлення трудових відносин

По-перше, слід визначитися, хто ж є тимчасовими працівниками та якими нормативно-правовими актами регулюється їхня праця. Вітчизняне трудове законодавство поки використовує
тлумачення понять «тимчасові» працівники, які
були визначені ще радянським правом, адже
вони не втратили своєї актуальності й сьогодні.
Так, особливості регулювання праці тимчасових
працівників визначені Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових
робітників і службовців» від 24 вересня 1974 р.
№ 311 (далі — Указ № 311). У п. 1 Указу № 311
вказано, що тимчасовими вважаються такі
працівники, які прийняті на роботу на строк
до двох місяців, а для заміщення тимчасово
відсутніх працівників, за якими зберігається
їхнє місце роботи, посади, — до чотирьох місяців. Зауважимо, що згідно з п. 2 ч. 1 ст. 23 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)
трудовий договір між працівником і власником
або уповноваженим ним органом може бути
укладено на визначений строк, встановлений за
погодженням сторін. Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові від6

носини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної
роботи, або умов її виконання, або інтересів
працівника та в інших випадках, передбачених
законодавчими актами, про що йдеться у ч. 2
ст. 23 КЗпП.
Зверніть увагу, що і саме визначення тимчасових працівників, і їх статус, і правила прийняття на роботу та звільнення тощо дуже схожі
на відповідні положення, що стосуються сезонних працівників, але все ж це різні категорії працівників й процедури оформлення та
припинення з ними трудових відносин регулюються різними нормативними актами (детальну інформацію про трудові відносини із
сезонними працівниками ви можете знайти
у статті «Сезонні працівники: особливості
оформлення та роботи», яка була опублікована у № 9 (141) – № 10 (142) газети «Консультант Кадровика»).
Кадровик має пам’ятати, що осіб, яких приймають на роботу тимчасовими працівниками,
слід попередити про це при укладенні трудового
договору (п. 3 Указу № 311). У наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу зазначається,
№ 14 (146), 17 липня 2017
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що цей працівник приймається на тимчасову
роботу, або зазначається строк його роботи. Але
незважаючи на таке формулювання вимоги
щодо оформлення наказу про прийняття на роботу тимчасового працівника (тобто необхідності зазначення у ньому або умови про тимчасову роботу, або строку роботи) на практиці
бажано вказувати обидва фактори: зафіксувати
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і дату, з якої та по яку працівник приймається
на роботу, і те, що ця робота є саме тимчасовою (Зразок 1) — інакше існує загроза, що договір буде класифікований як звичайний строковий трудовий договір з відповідним статусом
працівника (тобто не тимчасового). Звісно, з
таким наказом тимчасовий працівник має бути
обов’язково ознайомлений під підпис.
Зразок 1

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВБУД»
НАКАЗ
14.07.2017 р.

м. Київ

№ 231-п

Про прийняття
на тимчасову роботу
Вітренка В. І.
ПРИЙНЯТИ:
ВІТРЕНКА Василя Івановича тимчасово на посаду начальника планово-економічного відділу з 17 липня 2017 р. по 15 вересня 2017 р. з посадовим окладом 5 500 грн на місяць.
Підстава: заява Вітренка В. І. від 14.07.2017 р..
Директор

Пономаренко

З наказом ознайомлений:
14.07.2017 р.

Дехто з кадровиків вважає, що вносити до
трудової книжки працівника записи про тимчасову роботу не потрібно, мотивуючи це невеликим строком трудового договору. Проте
ця позиція суперечить п. 1.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників,
затвердженої спільним наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України
та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі —
Інструкція № 58), в якому прямо зазначено,
що трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємствах усіх форм
власності або у фізичної особи понад п’ять
днів, у т. ч. й тимчасових працівників.
Ще однією характерною помилкою співробітників відділу кадрів є внесення до трудової
№ 14 (146), 17 липня 2017

Вітренко

В. В. Пономаренко
В. І. Вітренко

книжки вказівки саме на тимчасовість роботи працівника — цього робити не слід, оскільки запис про строковий характер трудового
договору (у т. ч. й тимчасової роботи) до трудової книжки не заноситься. Тому запис про
прийняття працівника на тимчасову роботу
нічим не повинен відрізнятися від звичайного (Зразок 2), зважаючи на те, що за певних
обставин тимчасова робота може «перетворитися» на постійну і вважатиметься такою
саме з першого дня укладення договору (а не
з моменту набуття ним характеру безстрокового).
Слід також звернути увагу, що згідно зі ст. 26
КЗпП та п. 4 Указу № 311, при прийнятті працівника на тимчасову роботу випробування
йому не встановлюється.
7
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Зразок 2

Приватне акціонерне товариство «Київбуд»
8

17

07

2017

У процесі роботи

Прийнято начальником планово-економічного

Наказ від 14.07.2017

відділу

№ 231-п

Відповідно до чинного трудового законодавства України основні права й обов’язки тимчасових працівників майже не відрізняються від
прав і обов’язків працівників, які працюють за
безстроковим трудовим договором. На них поширюється дія колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку, їх посади заносяться до штатного розпису, вони
мають право на своєчасну та в повному обсязі
виплату належної їм заробітної плати (яка оподатковується у загальному порядку), на отримання допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності, оплачувану відпустку (за фактично відпрацьований час). Разом з тим, все ж
таки існує низка особливостей трудових відносин саме з тимчасовими працівниками.
Зокрема, тимчасових працівників, які уклали
трудовий договір на строк не більше шести днів,
може бути залучено до роботи у вихідні дні без
дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), а також до роботи у святкові дні. За роботу
в ці дні інші дні відпочинку не надаються, а
оплата праці провадиться в одинарному розмірі
(п. 9 Указу № 311).
Для тимчасових працівників також встановлено й деякі обмеження щодо отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності — так,
згідно частинами 2 і 3 ст. 22 Закону України
«Про загальнообов’язкове страхування» від
23 вересня 1999 р. № 1105-XIV, застрахованим
особам, які працюють на тимчасових роботах, допомога по тимчасовій непрацездат8

ності внаслідок захворювання або травми, не
пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, надається не більш як за 75 календарних
днів протягом календарного року.
На тимчасових працівників, як і на решту
працівників, поширюються інші соціально-трудові права, у т. ч. й гарантоване Конституцією
України невід’ємне право працівника на відпочинок. Нагадаємо, що згідно зі ст. 6 Закону
України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504) і ст. 75 КЗпП
щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні
за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Але особливість надання відпусток тимчасовим працівникам полягає у тому, що щорічна відпустка їм
надаватиметься не тривалістю у 24 календарні
дні, а пропорційно відпрацьованому часу — наприклад, якщо трудовий договір укладено на
два місяці, тривалість відпустки, на яку має право працівник, відповідно до ч. 9 ст. 6 Закону
№ 504 обчислюється пропорційно до відпрацьованого часу і у цьому випадку становитиме
лише 4 календарних дні.
Також на тимчасових працівників поширюється й право на відпустки у разі звільнення,
встановлене у ст. 3 Закону № 504. Так, за бажанням працівника, у разі його звільнення (окрім
звільнення за порушення трудової дисципліни)
йому має бути надано невикористану відпустку
з наступним звільненням. Зауважимо, що датою
звільнення в такому разі буде останній день відпустки. За бажанням працівника невикориста№ 14 (146), 17 липня 2017
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на відпустка може надаватися й тоді, коли час
відпустки повністю або частково перевищує
строк трудового договору. У цьому разі дія трудового договору продовжується до закінчення
відпустки (без загрози, що договір перетвориться
на безстроковий — за таких обставин трудовій
договір не вважатиметься продовженим на необмежений строк). Якщо ж тимчасовий працівник
не скористається таким правом і не використає
щорічну відпустку, відповідно до ст. 24 Закону
№ 504 та ст. 83 КЗпП під час звільнення йому має
бути виплачена грошова компенсація за всі не
використані ним дні щорічної відпустки.
Окремо слід торкнутися питання оплати праці осіб, прийнятих на тимчасову роботу. Вона
здійснюється за фактично виконану роботу згідно з нормами, розцінками, тарифними ставками, які діють на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство), і не може бути
нижчою від розміру мінімальної заробітної плати за умови виконання норм праці, на що вказує
ст. 95 КЗпП. Також їм надаються гарантії та компенсації у зв’язку зі службовими відрядженнями, передбачені ст. 121 КЗпП, зокрема, збереження місця роботи (посади) та заробітної плати,
виплата добових, відшкодування витрат під час
відрядження.
Згідно зі ст. 24 Закону України «Про оплату
праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР і
ст. 115 КЗпП заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним
органом первинної профспілкової організації чи
іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності
таких органів — представниками, обраними й
уповноваженими трудовим колективом), але не
рідше двох разів на місяць через проміжок часу,
який не перевищує 16 календарних днів, та не
пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який
здійснюється виплата. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим
або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
Щодо розміру заробітної плати за першу половину місяця, то вона визначається колектив№ 14 (146), 17 липня 2017
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ним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим
колективом органом, а в разі відсутності таких
органів — представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом, але не
менше оплати за фактично відпрацьований час
із розрахунку тарифної ставки (посадового
окладу) працівника. Зауважимо, що заробітна
плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її
початку.

Особливості звільнення
тимчасових працівників

Найістотніші відмінності від правового становища постійних працівників, а також тих, хто
працює за звичайним строковим договором (нагадаємо, що він може бути укладений і на кілька
років, на відміну від договору з тимчасовими
працівниками, термін якого не може перевищувати двох, а у випадках, коли вони заміщують
тимчасово відсутніх працівників, — чотирьох
місяців), стосуються питання припинення трудових відносин з тимчасовими працівниками.
Звісно, найпоширенішою підставою звільнення тимчасових працівників (так само як і
тих, хто працює за «звичайним» строковим трудовим договором) є п. 2 ст. 36 КЗпП — тобто
закінчення строку дії договору, з виданням відповідного наказу роботодавця (Зразок 3) та внесенням запису до трудової книжки працівника
(Зразок 4). При цьому законодавством не передбачено обов’язку сторін попереджати одна одну
про закінчення дії строкового трудового договору, хоча на практиці це доцільно робити аби
уникнути непорозумінь.
Усі інші підстави, передбачені у статтях 36,
38, 39, 40, 41 КЗпП, за наявності відповідних обставин, також можуть бути використані для
припинення трудових відносин з тимчасовими
працівниками (за винятком п. 5 ст. 40 КЗпП —
нез’явлення працівника на роботу протягом
більш як чотирьох місяців підряд внаслідок
тимчасової непрацездатності). Але слід звернути увагу й на особливі можливості розірвання
9
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Зразок 3
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВБУД»
НАКАЗ
14.09.2017 р.

м. Київ

№ 361-п

Про звільнення з роботи
Вітренка В. І.
ЗВІЛЬНИТИ:
ВІТРЕНКА Василя Івановича з посади начальника планово-економічного відділу 15 вересня 2017 р. у зв’язку із закінченням строку трудового договору, п. 2 ст. 36 КЗпП України.
Виплатити Вітренку В. І. компенсацію за 4 невикористаних дні щорічної основної відпустки.
Директор

Пономаренко

З наказом ознайомлений:
14.09.2017 р.

Вітренко

В. В. Пономаренко
В. І. Вітренко
Зразок 4

9

15

09

2017

Звільнено у зв’язку із закінченням строку трудового

Наказ від 14.09.2017

договору, п. 2 ст. 36 КЗпП України

№ 361-п

трудового договору з ініціативи як роботодавця,
так і тимчасового працівника.
Так, відповідно до п. 6 Указу № 311 трудовий
договір з тимчасовими працівниками може
бути розірвано з ініціативи роботодавця на
підставах, передбачених чинним законодавством, а також у випадках:
— припинення роботи на підприємстві на
строк більше одного тижня з причин виробничого характеру, а також скорочення робіт;
— нез’явлення на роботу протягом більш як
двох тижнів підряд внаслідок тимчасової непрацездатності. У разі втрати працездатності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, а також коли чинним законодавством
встановлено триваліший строк збереження міс10

ця роботи (посади) при певному захворюванні,
за тимчасовими працівниками місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності, але не більш як
до закінчення строку роботи за договором;
— невиконання працівником без поважних
причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку (при цьому достатньо одноразового такого невиконання обов’язків, тоді як
для звільнення за аналогічною підставою «звичайних» працівників воно має бути систематичним).
Також і тимчасовий працівник має деякі додаткові, порівняно зі «звичаними» працівниками, переваги у разі, якщо він хоче ініціювати
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дострокове розірвання трудових відносин. Так,
якщо за загальним правилом, встановленим у
ст. 38 КЗпП, працівники мають попередити роботодавця про звільнення за власним бажанням
не менш ніж за два тижні, то тимчасовий працівник може звільнитися за власним бажанням
у будь-який час, без жодних причин і пояснень,
попередивши про це роботодавця письмово
лише за три дні (п. 5 Указу № 311). А за наявності таких причин роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить
працівник (навіть у той самий день, коли він
подав заяву про звільнення). Нагадаємо, що
вичерпного переліку поважних причин, які зобов’язують роботодавця звільнити працівника
у строк, про який той просить, законодавство не
містить, проте окремі з них наведені у ст. 38
КЗпП, а саме:
— переїзд на нове місце проживання;
— переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
— вступ до навчального закладу;
— неможливість проживання в цій місцевості, яка підтверджена медичним висновком;
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— вагітність;
— догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом;
— догляд за хворим членом сім’ї відповідно до
медичного висновку або інвалідом I групи;
— вихід на пенсію;
— прийняття на роботу за конкурсом.
Також працівник, у т. ч. і тимчасовий, має
право достроково розірвати трудовий договір,
укладений на визначений строк, за наявності
причин, передбачених ст. 39 КЗпП — тобто у
разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення роботодавцем законодавства про працю,
колективного або трудового договору та у вищенаведених випадках, передбачених ст. 38
КЗпП.
При цьому роботодавець у жодному із зазначених випадків не вправі відмовити тимчасовому працівникові у задоволенні його заяви про
звільнення і зобов’язаний видати відповідний
наказ (Зразок 5) та внести запис до трудової
книжки (Зразок 6).
Зразок 5

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВБУД»
НАКАЗ
17.08.2017 р.

м. Київ

№ 300-п

Про звільнення з роботи
Вітренка В. І.
ЗВІЛЬНИТИ:
ВІТРЕНКА Василя Івановича з посади начальника планово-економічного відділу 18 серпня
2017 р. за власним бажанням у зв’язку зі встановленням інвалідності, ст. 39 КЗпП України.
Бухгалтерії провести з Вітренком В. І. повний розрахунок відповідно до чинного законодавства та колективного договору.
Підстави: 1. Заява Вітренка В. І. від 17.08.2017 р..
2. Довідка МСЕК про встановлення Вітренку В. І. інвалідності ІІ групи від
16.08.2017 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
17.08.2017 р.
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Пономаренко
Вітренко

В. В. Пономаренко
В. І. Вітренко
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Зразок 6

9

18

08

2017

Звільнено за власним бажанням у зв’язку із

Наказ від 17.08.2017

встановленням інвалідності, ст. 39 КЗпП України

№ 300-п

тижня, якщо при цьому строк його роботи до і
після перерви загалом перевищує два або чотири місяці.
У зазначених випадках працівники не вважаються тимчасовими з дня першого укладення
трудового договору.
Також зауважимо, що оскільки тимчасові, як
і сезонні працівники перебувають зі своїми роботодавцями у трудових відносинах, бухгалтерський і податковий облік витрат на оплату праці
таких працівників не відрізняється від обліку
оплати праці постійних працівників.
Як бачимо, використання на ринку праці такої форми зайнятості як тимчасова дозволяє
вітчизняним підприємствам урізноманітнити
способи використання трудових ресурсів та
зменшити фінансове навантаження на фонд заробітної плати. Водночас роботодавцям, кадровикам та юридичному відділу для ефективного
використання кадрового потенціалу слід враховувати усі вищевикладені нюанси правового регулювання трудових відносин з тимчасовими
працівниками.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист

РЕКЛАМА

Якщо ж трудові відносини з тимчасовим працівником не були розірвані за будь-яких підстав
достроково, але ви не маєте наміру продовжувати їх надалі (вже після закінчення строку трудового договору), слід надзвичайно відповідально
поставитися до підрахунку строку тимчасової
роботи відповідного працівника і своєчасно підготувати наказ про його звільнення за п. 2 ст. 36
КЗпП (нагадаємо, що це має статися не пізніше
останнього дня роботи тимчасового працівника
згідно зі строком трудового договору, а якщо
його прийняли на роботу на місце тимчасово
відсутнього працівника, то напередодні дня виходу на роботу постійного працівника). У супротивному випадку тимчасовий працівник набуде
статусу постійного і звільнити його у подальшому можна буде лише на загальних підставах.
Пам’ятайте, що трудовий договір з тимчасовими працівниками вважатиметься продовженим на невизначений строк у випадках:
— якщо після закінчення строку трудового
договору трудові відносини фактично тривають
і жодна зі сторін не вимагає їх припинення;
— коли звільненого тимчасового працівника
знову прийнято на роботу на те саме підприємство після перерви, яка не перевищує одного
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Оформлення службових
відряджень
Майже на кожному підприємстві, установі, організації (далі — підприємство) певних працівників час від часу направляють у службові відрядження, у процесі організації й оформленні яких, як правило, беруть участь і кадровики. На великих
підприємствах, а також деяких малих або середніх, де внаслідок специфіки діяльності їхні працівники досить часто бувають у різних поїздках, питання, що пов’язані
з оформленням службових відряджень, рідко викликають якісь ускладнення. Натомість на новоутворених невеликих підприємствах, де працівники відділу кадрів
та бухгалтерії подекуди не мають попереднього досвіду роботи з оформлення відряджень, вирішення відповідних питань часто пов’язано з певними труднощами.
Аби уникнути чи, принаймні, мінімізувати ці труднощі, дізнайтеся, як оформити
направлення працівника у відрядження та якими документами при цьому слід
керуватися, а також ознайомтеся зі зразками таких документів і відповідними
ситуативними прикладами.

Правове регулювання

Перш за все зауважимо, що окремі питання
службових відряджень врегульовані, насамперед, у Кодексі законів про працю України (далі —
КЗпП). Так, у ст. 121 КЗпП передбачено, що працівники мають право на відшкодування витрат
та одержання інших компенсацій у зв’язку зі
службовими відрядженнями, і зокрема працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються в порядку і розмірах, встановлених законодавством:
— добові за час перебування у відрядженні;
— вартість проїзду до місця призначення і назад;
— витрати по найму жилого приміщення.
Відповідні виплати працівникам передбачені
й у ст. 12 Закону України «Про оплату праці» від
24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон
№ 108). Також за відрядженими працівниками
зберігаються протягом усього часу відрядження
їхнє місце роботи (посада).
Але більш детально питання щодо оформлення службових відряджень врегульовано в інших
нормативно-правових актах, основним з яких є
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Інструкція про службові відрядження в межах
України та за кордон, затверджена наказом
Міністерства фінансів України від 13 березня
1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59). Разом з
тим, Інструкція № 59 є обов’язковою лише
для органів державної влади та державних
підприємств, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних
коштів.
Приватні підприємства можуть використовувати Інструкцію № 59 в якості допоміжного або довідкового документа (про що
йдеться, серед іншого, у листах Державної податкової служби України від 7 вересня 2011 р.
№ 10077/5/15-1216 та від 31 березня 2012 р.
№ 5742/6/15-1415), але для більш детального
регулювання відповідних питань оформлення
відряджень з врахуванням специфіки своєї
діяльності, їм варто розробити і затвердити
окремий власний локальний нормативний акт
з відповідних питань.
Іншим важливим документом щодо оформлення службових відряджень є постанова
13
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Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) «Про
суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами,
установами та організаціями, які повністю або
частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 2 лютого 2011 р.
№ 98 (далі — Постанова № 98). Разом з тим,
як видно із самої назви Постанови № 98, вона
також є обов’язковою лише для підприємств,
які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, а
тому інші підприємства можуть використовувати її, за бажанням, як основу для визначення
витрат під час оформлення своїх службових
відряджень, але не зобов’язані цього робити й
можуть визначати такі витрати в інший спосіб
відповідно до своїх локальних актів.
Також важливим нормативним документом
для оформлення службових відряджень є і Податковий кодекс України (далі — ПК), адже
у ньому визначається можливість віднесення
відповідних витрат у зв’язку зі службовим відрядженням на різні види видатків підприємства,
які по-різному можуть впливати на базу оподаткування підприємства і, відповідно, на розмір сум податків для підприємства або його працівників.
Приклад
Для бюджетного підприємства згідно з
Постановою № 98 сума добових при службовому відрядженні у межах України встановлена 60 грн і кілька десятків доларів
США (залежно від конкретної іноземної
країни) у випадку службового відрядження
за кордон. Але приватне підприємство у
своїх локальних нормативних актах може
встановити й іншу суму добових, наприклад, 50, 70, 100, 300 грн або 30, 50, 100,
200 тощо доларів США. Разом з тим, згідно
з абз. 5 пп. «а» пп. 170.9.1. п. 170.9. ст. 170
ПК, до оподатковуваного доходу працівника не включаються витрати на відрядження, не підтверджені документально,
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на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш
як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а для відряджень за
кордон — не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, в
розрахунку за кожен такий день.
Таким чином, враховуючи, що в Україні
з 1 січня 2017 р. встановлена мінімальна
заробітна плата у розмірі 3 200 грн, на
сьогодні не будуть включатися до оподаткованого доходу працівника лише 320 грн
(0,1 — 3 200) добових у межах України.
І якщо на приватному підприємстві у його
локальному нормативному акті будуть
встановлені добові, наприклад, у розмірі
400 грн, то 80 грн (400 — 320) будуть фактично вважатися як певний «сурогат» додаткової заробітної плати відрядженого
працівника, з якої будуть стягуватися відповідні податки.

Що таке службове відрядження

Аби правильно орієнтуватися у різних питаннях щодо оформлення службового відрядження, кадровику слід добре знати і визначення належних понять, які наведені у згаданих
нормативно-правових актах і можуть бути
основою для визначення відповідних понять
у локальних нормативних актах щодо відряджень окремого підприємства. Зокрема, на
основі п. 1 розділу І Інструкції № 59, можна навести таке визначення службового відрядження — службовим відрядженням вважається
поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства:
— на певний строк;
— до іншого населеного пункту;
— для виконання службового доручення поза
місцем його постійної роботи;
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— за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства.
Враховуюче зазначене, не усі поїздки працівника можна вважати службовим відрядженням.
Наприклад, менеджер із збуту в межах наданих
йому повноважень може за власною ініціативою
поїхати до іншого населеного пункту для вста-
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новлення контактів з потенційним споживачем
продукції підприємства. Але якщо така поїздка
не буде оформлена відповідним наказом (розпорядженням) керівника підприємства (Зразок 1),
то її не можна вважати службовим відрядженням, а тому менеджеру із збуту не будуть відшкодовані (компенсовані) його відповідні додаткові
витрати у зв’язку з такою поїздкою.
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ»
НАКАЗ
03.07.2017 р.

м. Київ

№ 71-п

Про відрядження
Петрова Є. Є.
НАКАЗУЮ:
1. ПЕТРОВА Євгена Євгеновича, маркетолога відділу маркетингу, направити у службове
відрядження до м. Харків для участі у переговорах з ТОВ «Автомобіліст» щодо проведення
для нього ТОВ «Ринкові дослідження» аналізу ситуації на ринку автотранспортних засобів
у Східному регіоні, які відбудуться у центральному офісі ТОВ «Автомобіліст» у м. Харків, на
3 календарні дні з 5 по 7 липня 2017 року включно.
2. Бухгалтерії забезпечити видачу авансу на відрядження згідно з Положенням про відрядження ТОВ «Ринкові дослідження» та провести остаточний розрахунок після повернення
з відрядження Петрова Є. Є..
Підстави: 1. Доповідна записка начальника відділу маркетингу від 29.06.2017 р..
2. Лист ТОВ «Автомобіліст» від 26.06.2017 р..
Директор

Скляр

С. І. Скляр

З наказом ознайомлений:
03.07.2017 р.

Петров

Є. Є. Петров

Документами, які підтверджують зв’язок
відрядження з основною діяльністю підприємства, можуть, зокрема, бути:
— запрошення сторони, що приймає й діяльність якої збігається з діяльністю підприємства,
що направляє працівника у відрядження;
— укладений договір чи контракт;
— інші документи, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини;
— документи, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях, сим№ 14 (146), 17 липня 2017

позіумах або інших заходах, які проводяться за
тематикою, що збігається з діяльністю підприємства, яке відряджає працівника.
Приклад
Менеджер з постачання, який працює
на підприємстві з виробництва молочної
продукції, захотів з’їздити в гості за рахунок підприємства до свого родича, який
працює в іншому місті на металургійному
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підприємстві. Для цього родич «організував» запрошення на бланку свого підприємства для менеджера з постачання
з метою відвідування свого підприємства
і проведення переговорів щодо закупівлі
продукції металургійного підприємства. На
підставі цього запрошення менеджер з постачання оформив службове відрядження
для закупівлі сировини для свого підприємства. Але у подальшому така поїздка може
бути не визнана відповідними контролюючими органами службовим відрядженням, оскільки продукція металургійного
підприємства навряд чи може використовуватися у якості сировини для виробництва
молочної продукції.

Роз’їзний (пересувний)
характер роботи

Службові поїздки у «службові відрядження»
слід відрізняти від службових поїздок працівників, постійна робота яких проходить у дорозі або
має роз’їзний (пересувний) характер, які, як
правило, не вважаються відрядженням, якщо
інше не передбачено законодавством, колективним договором або трудовим договором (контрактом) між працівником і роботодавцем.
Для визначення поняття «роз’їзний (пересувний) характер роботи» можна звернутися до
Положення про виплату надбавок, пов’язаних
з пересувним та роз’їзним характером робіт у будівництві, затвердженим постановою Держкомпраці і Секретаріату ВЦРПС від 1 червня 1989 р.
№ 169/10-87 (далі — Постанова № 169), яка є
чинною в Україні відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на
території України окремих актів законодавства
Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-XII.
Так, згідно з Постановою № 169:
 роз’їзний характер робіт передбачає виконання робіт на об’єктах, розташованих на
значній відстані від місця розташування підприємства, у зв’язку з поїздками у неробочий
час від місця знаходження підприємства (збірного пункту) до місця роботи на об’єкті й назад;
16

 пересувний характер робіт пов’язаний з
частою передислокацією (переміщенням працівників) або відірваністю від постійного місця
проживання.
Виплати працівникам за роз’їзний (пересувний) характер роботи фактично передбачені у
ст. 12 Закону № 108, коли йдеться про гарантії
та компенсації працівникам у разі «роботи у
польових умовах тощо», а конкретний порядок
їх виплати регулюється постановою КМУ «Про
надбавки (польове забезпечення) до тарифних
ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та
працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі
або має роз’їзний (пересувний) характер» від
31 березня 1999 р. № 490 (далі — Постанова
№ 490).
Зокрема, згідно з п. 1 Постанови № 490 підприємства самостійно встановлюють надбавки
(польове забезпечення) до тарифних ставок і
посадових окладів відповідних працівників (у
т. ч. й тих, робота яких має роз’їзний чи пересувний характер) у розмірах, передбачених колективними договорами або за погодженням із
замовником. При цьому граничні розміри таких
надбавок за день не можуть перевищувати граничні норми витрат, встановлених КМУ для відряджень у межах України.
Враховуючи зазначене, можна зробити висновок, що у багатьох випадках аналогічні або
подібні роботи, які пов’язані з певними поїздками, можуть оформлюватися і як службові відрядження, і як роботи, що мають роз’їзний (пересувний) характер (залежно від того, як це
встановлено, наприклад, у колективному договорі на конкретному підприємстві).
Приклад
Залежно від положень конкретного колективного договору на одному підприємстві водію автотранспортних засобів або
експедитору транспортному для частих
перевезень якихось вантажів до іншого
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населеного пункту можуть кожного разу
оформлювати окреме службове відрядження, а на іншому підприємстві в аналогічному випадку робота подібних водіїв чи експедиторів може вважатися роботою, що
має роз’їзний (пересувний) характер або
проходить у дорозі, що не потребуватиме
оформлення окремих службових відряджень, і їм замість добових буде виплачуватися відповідна надбавка за роз’їзний
(пересувний) характер їхньої роботи.

Розробка і затвердження
Положення про відрядження

Як зазначалося вище, для вирішення усіх відповідних питань щодо оформлення службового
відрядження на підприємстві, яке не утримується
(фінансуються) повністю або частково за рахунок бюджетних коштів, варто розробити окремий локальний нормативний акт, наприклад,
у вигляді Положення про відрядження. При цьому за основу можна взяти відповідні норми з Інструкції № 58, які, за необхідності, можна певним чином скоригувати, враховуючи специфіку
діяльності підприємства, а також вимоги інших
відповідних нормативно-правових актів, наприклад, КЗпП, ПК, які є обов’язковими для всіх підприємств.
Також під час розробки Положення про відрядження слід враховувати і відповідні норми
колективного договору на підприємстві, які
можуть передбачати різні режими (характер)
праці для окремих професійних категорій, особливості їх оплати праці тощо. Зокрема у ч. 4
ст. 121 КЗпП зазначено, що працівникам, які
направлені у службове відрядження, оплата
праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або
колективним договором, і розмір такої
оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку. Враховуючи досить складний
характер відповідних питань щодо службових
відряджень, для розробки Положення про відрядження доцільно залучити досвідчених кадровиків, бухгалтерів та юрисконсультів (фа№ 14 (146), 17 липня 2017
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хівців у сфері трудового законодавства) підприємства.
Враховуючи зазначене, у відповідних розділах (пунктах, підпунктах) Положення про відрядження можна вирішити (визначити), зокрема, такі питання, що пов’язані з оформленням
відряджень:
 Визначення поняття «службове відрядження», а також можливих інших пов’язаних з
ним понять (див. вище).
 Документи, які можуть підтверджувати
зв’язок відрядження з основною діяльністю
підприємства і які можуть бути підставою для
оформлення відрядження (див. вище).
 Коло працівників підприємства, які можуть (зобов’язані) їздити у службові відрядження, а також тих працівників, для яких встановлено роз’їзний (пересувний) характер роботи
(без оформлення відряджень).
 Порядок прийняття рішень про направлення у службове відрядження окремого працівника. Зокрема, можна зазначити, що попереднє рішення про відрядження працівника
приймає його безпосередній керівник, який має
подати керівнику підприємства (його заступнику) відповідну доповідну (службову) записку з
необхідними іншими документами, що підтверджують доцільність (необхідність) відрядження,
а також його цілі. Також може бути передбачений окремий порядок оформлення відряджень
для власника (засновників) підприємства та членів його органів управління (звісно, якщо вони
знаходяться з підприємством у трудових відносинах), керівника підприємства.
 Порядок направлення у службове відрядження. Зокрема, можна зазначити, що для направлення у службове відрядження слід видати
наказ (розпорядження) керівника підприємства, у якому мають бути визначені:
— прізвища, імена, по батькові та посади
(професії) працівників, які направляються у відрядження;
— місце відрядження (населений пункт, найменування іншого підприємства тощо);
— строк відрядження (дати початку і закінчення відрядження, його тривалість у днях з
врахуванням передбачених у Положенні про
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відрядження, якщо є необхідність, лімітів для
тривалості відрядження, наприклад, не більше
30 календарних днів в Україні та 60 календарних днів за кордоном);
— режим роботи у відрядженні (за необхідності) тощо.
 Порядок взаємодії (подання/отримання
відповідних документів, інших матеріалів)
структурних підрозділів підприємства під час
оформлення відряджень (відділу кадрів, бухгалтерії, канцелярії, структурного підрозділу, в
якому працює працівник, який направляється у
службове відрядження тощо).
 Порядок реєстрації (обліку) працівників,
які знаходяться у відрядженні.
 Порядок оформлення (видачі) завдання
на службове відрядження, можливість (необхідність) реєстрації цих завдань в окремому документі, наприклад, у спеціальному журналі,
перелік питань, які має охоплювати завдання на
відрядження (цілі та окремі детальні завдання
службового відрядження, документи або інші
матеріали, які мають бути подані за результатами службового відрядження тощо).
 Порядок скасування (продовження, перенесення тощо) службового відрядження
та/або внесення за необхідності змін до завдань
на службове відрядження.
 Порядок оплати праці працівників у відрядженні (розрахунок їх середньої заробітної
плати, можливість виплати їм окремих премій,
оплата праці у вихідні дні тощо).
 Порядок визначення дати початку і закінчення відрядження (наприклад, дати відповідних квитків на проїзд, їх відповідність датам
у наказі про відрядження, необхідність виходу
на роботу в день від’їзду та повернення з відрядження).
 Режим робочого часу працівників у службовому відрядженні (наприклад, може відповідати режиму робочого часу на підприємстві,
до якого відряджається працівник).
 Фінансові питання, у т. ч.:
— порядок видачі працівнику авансу на відрядження (відповідних сум підзвіт) та подання
звіту (строки, форма) про використання коштів, виданих на відрядження після повернення
18

з відрядження. При цьому слід взяти до уваги
наказ Міністерства фінансів України від 28 вересня 2015 р. № 841, яким були затверджені
форма Звіту про використання коштів, виданих
на відрядження або під звіт, та Порядок його
складання;
— детальний перелік можливих витрат працівника у службовому відрядженні, які йому
мають бути відшкодовані (компенсовані) — витрати на найм житла, його бронювання, проїзд,
замовлення квитків, постільну білизну у потягу
тощо;
— перелік документів, які мають підтверджувати певні витрати у відповідних випадках для
їх відшкодування (оригінали відповідних квитанцій, квитків, ордерів і т. ін.);
— норми (ліміти) добових, витрат на проживання, проїзд тощо, які можуть бути компенсовані працівнику, в т. ч. які за необхідності можуть
диференціюватися залежно від професійної категорії працівника (особливостей населеного
пункту, виду транспорту тощо).
Зверніть увагу, що у випадку, коли необхідно
скоротити зміст Положення про відрядження, а
також не вносити до нього відповідні зміни у
зв’язку із частими змінами у законодавстві, в
його окремих пунктах можна навести посилання на певну норму Інструкції № 58 (якщо на підприємстві вважають за доцільне зазначити у
своєму Положенні про відрядження аналогічні
норми) та/або ПК чи відповідних інших нормативно-правових актів. Зробити це можна, включивши до Положення про відрядження, приміром, наступні пункти:
«...3.1. Добові витрати відшкодовуються в
єдиній сумі незалежно від статусу населеного
пункту, до якого відряджається працівник.
3.2. За кожний день (включаючи день вибуття та день прибуття) перебування працівника
у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування
в дорозі (разом з вимушеними зупинками), йому
виплачуються добові в межах сум, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
2 лютого 2011 р. № 98 (далі — Постанова
№ 98), із застосуванням таких коригуючих (підвищуючих) коефіцієнтів:
№ 14 (146), 17 липня 2017
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1,5 — для директора підприємства, його заступників, головного інженера та головного бухгалтера;
1,3 — для керівників структурних підрозділів
підприємства;
1,1 — для усіх інших працівників.
3.3. Витрати на найм житлового приміщення відшкодовуються за наявності підтвердних
документів (оригінали) в межах граничних сум
витрат на найм житлового приміщення, затверджених Постановою № 98 із застосуванням таких самих коригуючих (підвищуючих)
коефіцієнтів для відповідних категорій працівників, які наведені у пп.3.2. цього Положення.
3.4. Витрати на проїзд (у т. ч. перевезення
багажу, бронювання транспортних квитків) до
місця відрядження і назад відшкодовуються
у порядку та розмірах, встановлених Інструк-

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

цією про службові відрядження в межах України
та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59...».
Після розробки Положення про відрядження,
як правило, затверджується та вводиться у дію
відповідним наказом керівника підприємства
(Зразок 2).

Обмеження щодо направлення
у відрядження

Під час розробки Положення про відрядження, а також вирішення відповідних питань щодо
направлення у відрядження певних працівників
слід враховувати й вимоги законодавства, які
можуть обмежувати можливість направлення у
службове відрядження окремих категорій працівників. Насамперед, необхідно зважати на наступні положення законодавства:
Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ»
28.04.2017 р.

НАКАЗ
м. Київ

№ 43-од

Про організацію
службових відряджень
працівників ТОВ «Ринкові дослідження»
З метою впорядкування роботи з оформлення службових відряджень на підприємстві,
недопущення порушень вимог чинного законодавства при оформленні відряджень,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про відрядження працівників ТОВ «Ринкові дослідження» (додаток до наказу) та ввести його у дію з 1 липня 2017 р..
2. Начальнику відділу кадрів, Іванову І. В.:
— у взаємодії з головним бухгалтером та завідувачем канцелярії забезпечити розробку і
подачу на затвердження до 1 червня 2017 р. змін до розділу «Порядок взаємодії з іншими
структурними підрозділами» відповідних Положень про структурні підрозділи ТОВ « Ринкові
дослідження» в частині взаємодії структурних підрозділів під час оформлення працівників у
відрядження;
— у встановленому порядку ознайомити із Положенням про службові відрядження працівників ТОВ «Ринкові дослідження» усіх працівників підприємства, які можуть направлятися
у службові відрядження, а також які можуть брати участь у їх оформлені.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Додаток: Положення про відрядження працівників ТОВ «Ринкові дослідження».
Директор
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Скляр

С. І. Скляр
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— ст. 176 КЗпП, що забороняє направлення
у відрядження вагітних жінок і жінок, які мають
дітей віком до трьох років;
— ст. 177 КЗпП, що передбачає можливість
направлення у відрядження жінок, які мають
дітей віком від трьох до чотирнадцяти років
або дітей-інвалідів, лише за їх згодою.
Під час вирішення питання щодо направлення у службове відрядження інших працівників,
слід також враховувати вимоги ст. 31 КЗпП, які
позбавляють роботодавця права вимагати від
працівника виконання роботи, не обумовленої
трудовим договором. Тому якщо характер завдань, які потрібно виконати під час службового
відрядження, жодним чином не відповідає характеру обов’язків працівника, прописаних у
його трудовому договорі та/або його посадовій
(робочій) інструкції, працівник цілком правомірно може відмовитися від відрядження, письмово це зафіксувавши (наприклад, в наказі про
відрядження під час ознайомлення з ним).
Приклад
Директор підприємства видав наказ про
відрядження економіста інформаційнообчислювального центру із завданням на
відрядження прийняти для підприємства
певні вантажі у постачальника сировини,
який знаходиться в іншому населеному
пункті, забезпечити їх завантаження на виділений для цього транспортний засіб (автомобіль) і доставку на підприємство із
особистим супроводженням під час перевезень. Економіст може правомірно відмовитися їхати у таке відрядження, оскільки
відповідно до його посадової інструкції він
має виконувати завдання та обов’язки
щодо здійснення економічного аналізу
діяльності інформаційно-обчислювального

центру підприємства, підготовки даних
для оброблення інформації із застосуванням засобів обчислювальної техніки і складання згідно з відповідними формами періодичної звітності у встановлені строки.
Натомість характер завдання на службове
відрядження буде цілком відповідати завданням та обов’язкам у посадовій інструкції, наприклад, експедитора транспортного, водія автотранспортних засобів або
відповідного іншого працівника за спорідненою професією (посадою).
Також працівник може відмовитися їхати у
службове відрядження, якщо йому не буде виданий аванс для покриття відповідних витрат
під час відрядження відповідно до ст. 121 КЗпП.
Разом з цим, якщо працівник неправомірно
відмовляється від службового відрядження,
це може трактуватися як порушення трудової
дисципліни і на нього може бути накладене
відповідне дисциплінарне стягнення згідно зі
ст. 147 КЗпП. Для посилення позиції роботодавця у разі можливого трудового спору у таких випадках, відповідні положення щодо обов’язків
працівників їздити за наказом керівника підприємства у службові відрядження кожного разу,
коли виникає така необхідність, варто прописати у Правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства, Положенні про відрядження, Положеннях про структурні підрозділи,
колективному договорі, посадових (робочих)
інструкціях працівників.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

У наступному номері ви знайдете відповіді на типові запитання,
пов’язані з оплатою лікарняних, у т. ч. й за час хвороби у відрядженні
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2017 р. № 432

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
30 червня 2017 року

Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації
учасників антитерористичної операції
Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Порядок організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, що додається.
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Інд. 73
Остання редакція:
21 червня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Порядок організації
соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної операції, в якому визначено механізм організації заходів, спрямованих
на відновлення та вдосконалення професійних навичок
і умінь учасників АТО шляхом професійного навчання,
надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг, підвищення
їх конкурентоспроможності
на ринку праці.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2017 р. № 432

ПОРЯДОК
організації соціальної та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції
1. Цей Порядок визначає механізм організації органами виконавчої влади Автономної
Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення)
рад (далі — органи соціального захисту населення) заходів із соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної операції.
Оплата послуг із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня
2015 р. № 179 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 869; 2016 р., № 68, ст. 2292).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
соціальна адаптація учасників антитерористичної операції — допомога у проведенні
аналізу життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання; надання інформації з питань соціального захисту населення; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних
зв’язків, організації денної зайнятості та дозвілля;
професійна адаптація учасників антитерористичної операції — заходи, спрямовані на
відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь учасників антитерористичної
операції шляхом професійного навчання, надання інформаційних, консультаційних та
профорієнтаційних послуг із зазначених питань, підвищення їх конкурентоспроможності на
ринку праці.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про освіту», «Про
професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про зайнятість населення», «Про професійний розвиток працівників», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями,
дітьми та молоддю» та інших нормативно-правових актах.
3. Дія цього Порядку поширюється на учасників антитерористичної операції з числа осіб,
яким встановлено один із таких статусів:
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учасника бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі — Закон);
інваліда війни відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 Закону;
учасника війни відповідно до пункту 13 статті 9 Закону.
4. Соціальна адаптація учасників антитерористичної операції здійснюється центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді відповідно до державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого Мінсоцполітики.
Професійна адаптація учасників антитерористичної операції за робітничими професіями здійснюється шляхом професійної
орієнтації, первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням їх навичок, умінь та побажань.
Професійна адаптація організовується і здійснюється за рахунок коштів державного бюджету підприємствами, установами
та організаціями незалежно від форми власності, що мають право в установленому законодавством порядку на здійснення
адаптації (далі — установи).
Професійна орієнтація учасників антитерористичної операції здійснюється обласними, Київським міським, міськими, районними і міськрайонними центрами зайнятості чи іншими установами у порядку, визначеному законодавством.
Учасники антитерористичної операції одночасно мають право на соціальну та професійну адаптацію.
5. Професійна адаптація учасників антитерористичної операції із числа інвалідів війни організовується згідно з рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії, визначеними в індивідуальній програмі реабілітації.
У разі коли такі учасники антитерористичної операції потребують особливих умов для професійного навчання з урахуванням
індивідуальних програм реабілітації, пристосованих навчальних місць, їх професійна адаптація організовується в установах та
реабілітаційних установах, де створені відповідні умови.
6. Облік учасників антитерористичної операції, які пройшли соціальну та професійну адаптацію, ведеться Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за поданням органів соціального захисту населення
шляхом внесення відомостей до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, а для учасників антитерористичної
операції, яким встановлено інвалідність, — також до централізованого банку даних з проблем інвалідності.
7. Учасник антитерористичної операції для отримання послуг з професійної адаптації письмово звертається до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою за формою
згідно з додатком 1.
До заяви додаються:
копія індивідуальної програми реабілітації (для інвалідів війни);
копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, або учасника війни, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції;
копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується підписом
учасника антитерористичної операції.
Під час подання копії посвідчення, передбаченого абзацом третім цього пункту, учасники антитерористичної операції
пред’являють оригінал такого посвідчення.
8. Орган соціального захисту населення:
реєструє заяву учасника антитерористичної операції у журналі, що ведеться за формою згідно з додатком 2;
видає учаснику антитерористичної операції направлення до обласного, Київського міського, міського, районного і міськрайонного центру зайнятості або іншої установи на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання за
формою згідно з додатком 3;
видає учаснику антитерористичної операції направлення на професійне навчання з урахуванням висновків професійної
орієнтації за формою згідно з додатком 4.
Послуги з професійного навчання надаються учаснику антитерористичної операції одноразово в порядку черговості.
9. Учасник антитерористичної операції на підставі направлення на професійне навчання зараховується до установи.
10. У разі організації професійного навчання за професіями, для набуття яких відповідно до законодавства вимагається проходження попереднього медичного та наркологічного огляду, учасник антитерористичної операції проходить його у закладах
охорони здоров’я в установленому порядку.
11. Професійне навчання учасників антитерористичної операції здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною,
дистанційною, екстернатною формою навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними
планами.
12. Строк професійного навчання учасників антитерористичної операції визначається робочими навчальними планами та
робочими навчальними програмами та не може перевищувати 12 місяців у разі організації навчання за робітничими професіями.
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13. Органи соціального захисту населення здійснюють контроль за проведенням заходів з професійного навчання учасників
антитерористичної операції.
У разі дострокового відрахування учасників антитерористичної операції, направлених до навчального закладу на професійне
навчання, навчальний заклад протягом п’яти робочих днів з дня відрахування подає органу соціального захисту населення копії
наказів про їх відрахування та повертає різницю невикористаних коштів.
14. Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами учасники антитерористичної операції отримують такі документи державного зразка:
свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації — за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за робітничими професіями;
документ про підвищення кваліфікації — за результатами підвищення кваліфікації учасників антитерористичної операції з
вищою освітою.
У разі підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення учасники антитерористичної операції отримують посвідчення установленого зразка.
Учасникам антитерористичної операції, які навчалися професіям, пов’язаним з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом із свідоцтвом про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на зазначених об’єктах.
15. Робочі навчальні плани та робочі навчальні програми професійного навчання учасників антитерористичної операції за
робітничими професіями розробляються та затверджуються установами на основі державних стандартів освіти, кваліфікаційних
характеристик, професійних стандартів, типових навчальних планів та типових навчальних програм за погодженням з органом
соціального захисту населення, який укладав з такими установами договір про надання послуг з професійного навчання.
16. Строк професійної перепідготовки учасників антитерористичної операції встановлюється на основі строків, передбачених
для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому робочий навчальний план та програма перепідготовки можуть бути скорочені до 50 відсотків за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в учасника
антитерористичної операції диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
17. Тривалість навчального тижня для учасників антитерористичної операції не повинна перевищувати 36 академічних годин.
Навчальний (робочий) час в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи установи
згідно із законодавством.
18. У разі професійного навчання за індивідуальними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами учасники антитерористичної операції вивчають теоретичний курс самостійно та шляхом одержання консультацій (15 відсотків
загальної кількості годин) у викладачів та фахівців установ.
Виробниче навчання та виробнича практика проводяться індивідуально у навчально-виробничих майстернях, на робочих
місцях установ під керівництвом майстрів або інструкторів виробничого навчання з числа кваліфікованих робітників в обсягах,
передбачених робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.
19. Учасники антитерористичної операції з вищою освітою, які виявили бажання оволодіти робітничими професіями та працювати за набутою професією, проходять навчання згідно з пунктами 15 – 18 цього Порядку.
20. Професійна адаптація учасників антитерористичної операції з вищою освітою здійснюється шляхом отримання іншої
спеціальності на основі здобутого раніше освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, підвищення кваліфікації, спеціалізації.
21. Робочі навчальні плани та робочі навчальні програми підготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації розробляються
та затверджуються установами за погодженням з органом соціального захисту населення, який уклав договір з такими установами про надання послуг з професійного навчання.
22. Прийом на навчання для отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше учасниками антитерористичної операції освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста здійснюється згідно з умовами
прийому до вищих навчальних закладів у відповідному році.
23. Строки підвищення кваліфікації та стажування встановлюються з урахуванням мети, складності навчання, професійної
кваліфікації учасників антитерористичної операції та визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними
програмами.
24. Професійна адаптація учасників антитерористичної операції на курсах цільового призначення здійснюється на замовлення органу соціального захисту населення за навчальною програмою, затвердженою установою, що організовує відповідні курси,
і погодженою з органом соціального захисту населення.
25. Курси цільового призначення організовуються у групах з чисельністю не більше 30 осіб.
26. Строк підвищення кваліфікації учасників антитерористичної операції шляхом навчання на курсах цільового призначення
установлюється з урахуванням мети і складності навчання і становить не більше 500 годин.
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Додаток 1
до Порядку
___________________________________________________

(найменування посади керівника структурного підрозділу з питань соціального захисту населення
районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті (у разі її утворення) ради)

___________________________________________________
(ініціали та прізвище)

___________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові учасника антитерористичної операції)

___________________________________________________
(місце проживання, номер посвідчення)

ЗАЯВА
про надання послуг із соціальної та професійної адаптації
Прошу направити мене до _______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства,

_______________________________________________________________________________________________________________
установи, організації)

для проходження професійного навчання за ______________________________________________________________________
(назва професії,

_______________________________________________________________________________________________________________
спеціальності, спеціалізації)

Додаток. 1. ___________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________
____ ____________ 20__ року
________________________________________________________________
(підпис заявника)

Я, ________________________________________________________________________________________________, даю згоду на
(прізвище, ім’я, по батькові)

використання та обробку персональних даних за умови забезпечення їх захисту відповідно до вимог Закону України «Про
захист персональних даних» та на проходження професійної орієнтації.
___________________
____ ___________ 20__ року
(підпис)

--------------------------------------------------------------------------------------(відривний корінець)

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято ____ ________ 20__ року.
________________
_________________________________________________________________________
(підпис)

(ініціали та прізвище відповідальної особи)

МП
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Додаток 2
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку учасників антитерористичної операції, які звертаються для отримання послуг
із соціальної та професійної адаптації
до _______________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної,
районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого
органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради)

Порядковий
Дата
номер
реєстрації

Прізвище,
ім’я та по
батькові
учасника
антитерористичної
операції

Дата
народження

Місце
Серія та номер
Дата
проживання посвідчення
направлення
Дата
(реєстрації)
учасника
на професійну
направлення
учасника
бойових дій, орієнтацію щодо
на професійне
антитеро- інваліда війни, вибору напряму
навчання
ристичної
учасника
професійного
операції
війни
навчання

Найменування
підприємства,
установи,
організації,
професії,
спеціальності,
навчальної
програми

Дата
зарахування до
Дата
підпри- закінчення
ємства,
навчання
установи,
організації

Додаток 3
до Порядку
НАПРАВЛЕННЯ
на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання
до ____________________________________________________________________________________________________________
(найменування обласного, Київського міського, міського, районного і міськрайонного центру зайнятості або іншої установи, яка проводитиме професійну орієнтацію)

Прізвище, ім’я, по батькові учасника антитерористичної операції ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Освіта ________________________________________________________________________________________________________
(рівень (ступінь) освіти (повна (базова) загальна середня,

_______________________________________________________________________________________________________________
професійно-технічна, вища)

Професія, спеціальність ________________________________________________________________________________________
(назва професії, спеціальності, навчальної програми)

Відомості щодо зайнятості ______________________________________________________________________________________
(зайнятий, не зайнятий трудовою діяльністю, безробітний, особа з інвалідністю та інші категорії)

Мета надання професійної орієнтації _____________________________________________________________________________
___________________________________________ ___________ ____________________________________________________
(найменування посади особи, яка видала направлення)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

МП
___ ___________ 20__ року
--------------------------------------------------------------------- -----------------(лінія відрізу)
Відмітка про проведення професійної орієнтації (повертається до органу соціального захисту населення, який видав направлення)
_______________________________________________________________________________________________________________
(найменування обласного, Київського міського, міського, районного і міськрайонного центру зайнятості або іншої установи, яка проводила професійну орієнтацію)

За результатами рекомендовано _________________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали учасника антитерористичної операції)

професія ___________________________________________________________________________________________________ або
спеціальність __________________________________________________________________________________________________
Додаткові рекомендації _________________________________________________________________________________________
___________________________________________ ___________ ____________________________________________________
(найменування посади особи, яка проводила професійну орієнтацію)

МП
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Додаток 4
до Порядку
НАПРАВЛЕННЯ
на професійне навчання
________________________________________________________
(найменування і місцезнаходження підприємства, установи, організації)

Відповідно до договору від ____ ___________________________ 20__ р. № ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради)

направляє на професійне навчання _______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові учасника антитерористичної операції)

для ___________________________________________________________________________________________________________
(професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування)

за професією, спеціальністю, навчальною програмою ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
на строк ________________ місяців.
Прибуття до підприємства, установи, організації ____ ___________ 20__ року.
___________________________________________ ___________
(найменування посади особи, яка видала направлення)

МП

(підпис)

____________________________________________________
(ініціали та прізвище)

_____ _____________ 20__ року

--------------------------------------------------------------------------------------(лінія відрізу)
Відмітка про прийняття на професійне навчання (повертається у п’ятиденний строк органу соціального захисту населення, що направив учасника антитерористичної операції
на професійне навчання)

За направленням ______________________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації,
виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради)

наказом від _______ __________________ 20_____ р. № ____________________
______________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові учасника антитерористичної операції)

зараховано до складу навчальної групи № ________________________________________________________________________
Строк навчання з ____ __________ 20__ р. до ____ ___________ 20__ року.
___________________________________________ ___________
(найменування посади особи, яка видала направлення)

МП
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НАКАЗ

від 2 березня 2017 р. № 198

Видавник:
Міністерство охорони
здоров’я України

Остання редакція:
2 березня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом внесено зміни
до Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», які оновлюють
вимоги до професії «Головна медична сестра», а також
містять нові кваліфікаційні
характеристики для професій «Заступник головного
лікаря з медсестринства»,
«Гігієніст зубний» та «Сестра
медична – координатор».

Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»
Відповідно до абзацу другого статті 74 Закону України «Основи законодавства України
про охорону здоров’я», абзацу десятого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство
охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та у зв’язку з запровадженням в Україні підготовки фахівців за
спеціальністю «Медсестринство» та освітнім ступенем «магістр» Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого та впровадженого наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117 (зі змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Сивак О. В.
В. о. Міністра

У. Супрун
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
2 березня 2017 р. № 198

ЗМІНИ
до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 «Охорона здоров’я»
1. Пункт 4 «ГОЛОВНА МЕДИЧНА СЕСТРА» розділу «КЕРІВНИКИ» викласти у такій редакції:
«4. ГОЛОВНА МЕДИЧНА СЕСТРА
Завдання та обов’язки. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я
та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів
охорони здоров’я.
Здійснює управлінську та представницьку діяльність. Бере участь в організації лікувально-профілактичної та адміністративно-господарської діяльності закладу. Організовує
роботу з добору і розстановки молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого
медичного персоналу. Забезпечує високу якість надання медичної допомоги шляхом раціональної організації праці молодших спеціалістів з медичною освітою і молодшого медичного персоналу закладу. Керує роботою підлеглого персоналу щодо виконання призначень
лікарів, правил прийому і виписки хворих, догляду за пацієнтами. Розробляє і впроваджує
заходи щодо підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою, а також
спеціальної підготовки на робочих місцях молодших медичних сестер. Контролює своєчасне проходження атестації молодших спеціалістів з медичною освітою. Контролює облік,
розподіл, витрати і зберігання матеріалів і медикаментів, у тому числі отруйних і наркотичних лікарських засобів. Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту. Аналізує показники роботи молодших спеціалістів з медичною освітою
закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації, видає відповідні директивні документи з
цього питання. Контролює дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму закладу. Дотримується правил медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
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Повинна знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що
регламентують діяльність закладів охорони здоров’я; права, обов’язки та відповідальність
головної медичної сестри; нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та
атестації медичних працівників; порядок ведення облікової та звітної документації, методи
обробки медичної статистичної інформації; охорону праці, техніку безпеки та правила протипожежного захисту; принципи проведення протиепідемічних заходів; правила оформлення
медичної документації за розділами своєї роботи; сучасні методи діагностики, надання долікарської допомоги при невідкладних станах; сучасні джерела медичної інформації, методи
її аналізу та узагальнення.
Кваліфікаційні вимоги. Професійна освіта (молодший спеціаліст) або вища освіта (молодший бакалавр, бакалавр, магістр), галузь знань «Охорона здоров’я», спеціальність «Медсестринство», спеціалізації: «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Стаж роботи за фахом не менше
5 років.».
2. Доповнити розділ «КЕРІВНИКИ» після пункту 10 новим пунктом 11 такого змісту:
«11. ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ З МЕДСЕСТРИНСТВА
Завдання та обов’язки. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я
та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів
охорони здоров’я. Здійснює керівництво діяльністю молодших спеціалістів з медичною
освітою та забезпечує ефективне виконання покладених на них завдань. Організовує санітарно-епідеміологічну, адміністративно-господарську діяльність в межах компетентності.
Готує пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад молодших спеціалістів
з медичною освітою, молодших медичних сестер згідно з чинним законодавством. Організовує розроблення проектів законодавчих і нормативних актів в межах своєї компетенції.
Здійснює аналіз стану, тенденції розвитку і діяльності медсестринської служби та приймає
відповідні рішення щодо усунення недоліків. Організовує роботу з добору, розстановки і
використання медичних кадрів. Забезпечує своєчасне підвищення кваліфікації молодших
спеціалістів з медичною освітою. Сприяє створенню належних виробничих умов, забезпечує
контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни, додержанням співробітниками правил охорони праці і протипожежного захисту. Аналізує показники роботи молодших спеціалістів з медичною освітою закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації, видає відповідні
директивні документи з цього питання. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
Повинен знати: чинне законодавство України про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я; практику застосування
чинного законодавства у межах своєї компетенції; основи державного управління; права,
обов’язки та відповідальність заступника головного лікаря з медсестринства; основи організації роботи та технологію процесу управління; економічні основи управління охороною
здоров’я, специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я; систему управління якості згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001 та вимогами внутрішньої документації системи управління якості в межах своєї компетенції; правила ділового етикету; штатний розклад
закладу, укомплектованість підрозділів та потребу в кадрах і порядок складання графіків
роботи та правильної розстановки молодших спеціалістів з медичною освітою; нормативні
акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації молодших спеціалістів з медичною освітою; порядок ведення облікової та звітної документації, основи медичної інформатики; принципи проведення протиепідемічних заходів; правила безпеки під час роботи з
медичним інструментарієм та обладнанням; сучасні методи діагностики, надання долікарської допомоги при невідкладних станах; сучасні джерела медичної інформації, методи її
аналізу та узагальнення.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (бакалавр, магістр), галузь знань «Охорона здоров’я»,
спеціальність «Медсестринство». Спеціалізація за фахом «Організація охорони здоров’я».
Стаж роботи за фахом не менше 7 років.».
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3. Пункти 11 – 14 розділу «КЕРІВНИКИ» вважати відповідно пунктами 12 – 15.
4. Доповнити розділ «ФАХІВЦІ» після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:
«4. ГІГІЄНІСТ ЗУБНИЙ
Завдання та обов’язки. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я
і нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів охорони здоров’я, організацію стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню.
Володіє сучасними методами діагностики та первинного обстеження ротової порожнини
та щелепно-лицевої ділянки. Проводить лікувально-профілактичну та санітарно-профілактичну роботу серед населення, спрямовану на збереження стоматологічного здоров’я, вироблення навичок раціонального догляду за порожниною рота дорослого і дитячого населення. Вміє надавати медичну допомогу при невідкладних станах. Веде медичну
документацію. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно удосконалює свій
професійний рівень.
Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що
регламентують діяльність закладів охорони здоров’я; організацію стоматологічної допомоги
дорослому і дитячому населенню; права, обов’язки та відповідальність гігієніста зубного;
міжнародну класифікацію хвороб; етіологію та патогенез захворювань ротової порожнини і
щелепно-лицевої ділянки; організацію та методи профілактики стоматологічних захворювань
у дітей і дорослих; надання долікарської допомоги при невідкладних станах; правила безпеки
під час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням; правила оформлення медичної
документації; сучасну літературу за фахом.
Кваліфікаційні вимоги.
Гігієніст зубний вищої кваліфікаційної категорії: професійна освіта (молодший спеціаліст)
або вища освіта (молодший бакалавр), галузь знань «Охорона здоров’я», спеціальність «Стоматологія». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про
присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 10 років.
Гігієніст зубний I кваліфікаційної категорії: професійна освіта (молодший спеціаліст) або
вища освіта (молодший бакалавр), галузь знань «Охорона здоров’я», спеціальність «Стоматологія». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про
присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за
фахом — понад 7 років.
Гігієніст зубний II кваліфікаційної категорії: професійна освіта (молодший спеціаліст) або
вища освіта (молодший бакалавр), галузь знань «Охорона здоров’я», спеціальність «Стоматологія». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про
присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за
фахом — понад 5 років.
Гігієніст зубний: професійна освіта (молодший спеціаліст) або вища освіта (молодший
бакалавр), галузь знань «Охорона здоров’я», спеціальність «Стоматологія». Без вимог до
стажу роботи.».
5. Пункти 4 – 31 розділу «ФАХІВЦІ» вважати відповідно пунктами 5 – 32.
6. Доповнити розділ «ФАХІВЦІ» після пункту 32 новим пунктом 33 такого змісту:
«33. СЕСТРА МЕДИЧНА – КООРДИНАТОР
Завдання та обов’язки. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я
та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів
охорони здоров’я.
Вживає заходів щодо раціональної організації праці молодших спеціалістів з медичною
освітою. Надає організаційно-методичну допомогу в роботі медсестринської служби закладу
охорони здоров’я, розробляє та проводить заходи з підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою і молодшого медичного персоналу: навчання на робочому
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місці, в інших структурних підрозділах закладів охорони здоров’я. Проводить підготовку
молодших спеціалістів з медичною освітою до атестації. Здійснює організаційні заходи
щодо проведення практичного навчання студентів медичних коледжів, училищ та інститутів
медсестринства. Організовує конференції для молодших спеціалістів з медичною освітою.
Бере участь в організації та проведенні занять у відділеннях закладу. Надає методичну допомогу закладу у проведенні санітарно-освітньої роботи з медичним персоналом, пацієнтами та їх родинами. Керує науково-дослідницькою роботою з фахових проблем в медсестринстві. Бере участь у реалізації комплексних планів розвитку та вдосконалення
медсестринської служби закладу. Постійно підвищує свій професійний рівень.
Повинна знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що
регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я, основи права в
медицині, трудове законодавство; директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів; права, обов’язки та відповідальність сестри медичної - координатора;
нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації молодших спеціалістів з медичною освітою; перспективи, вітчизняні і світові тенденції розвитку галузі, досягнення медичної та медсестринської наук і технологій відповідно до напрямку діяльності
закладу; сучасні медсестринські методи управління; організацію наукової, навчально-методичної роботи; методи обробки медичної статистичної інформації; принципи проведення
протиепідемічних заходів; надання долікарської допомоги при невідкладних станах; сучасні
джерела медичної інформації, методи її аналізу та узагальнення; охорону праці, техніку безпеки та правила протипожежного захисту; правила ділового етикету; основи діловодства.
Кваліфікаційні вимоги.
Сестра медична – координатор вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта (бакалавр,
магістр), галузь знань «Охорона здоров’я», спеціальність «Медсестринство». Підвищення
кваліфікації (курси удосконалення тощо).
Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії
з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 10 років.
Сестра медична – координатор I кваліфікаційної категорії: вища освіта (бакалавр, магістр), галузь знань «Охорона здоров’я», спеціальність «Медсестринство». Підвищення
кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад
7 років.
Сестра медична – координатор II кваліфікаційної категорії: вища освіта (бакалавр, магістр), галузь знань «Охорона здоров’я», спеціальність «Медсестринство». Підвищення
кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад
5 років.
Сестра медична – координатор: вища освіта (бакалавр, магістр), галузь знань «Охорона
здоров’я», спеціальність «Медсестринство». Без вимог до стажу роботи.».
7. Пункти 32 – 49 розділу «ФАХІВЦІ» вважати відповідно пунктами 34 – 51.
В. о. начальника Відділу
освіти та науки
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

НАКАЗ

від 24 травня 2017 р. № 866

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Набув чинності:
16 червня 2017 року

Остання редакція:
24 травня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
форму та опис службового
посвідчення інспектора праці — таке посвідчення під
час проведення інспекційного відвідування інспектор
праці повинен пред’явити
об’єкту відвідування або
уповноваженій ним посадовій особі й у разі його відсутності ви вправі не допускати
особу до проведення інспекційного відвідування.

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 2017 р. за № 681/30549

Про затвердження форми та опису службового посвідчення інспектора праці
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Форму та опис службового посвідчення інспектора праці, що додаються.
2. Державній службі України з питань праці забезпечити виготовлення, видачу, зберігання, облік і знищення бланків службових посвідчень інспектора праці в установленому порядку.
3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О. П.) подати цей наказ в
установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П..
Міністр

А. Рева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
24 травня 2017 р. № 866
ФОРМА
службового посвідчення інспектора праці
Лицьовий бік

Малий
Державний Герб
України

ІНСПЕКТОР ПРАЦІ
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НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

Внутрішній бік

ІНСПЕКТОР ПРАЦІ

ПОСВІДЧЕННЯ № _________________
___________________________

Посада ___________________________

___________________________

___________________________________

___________________________

___________________________________

Голова _____________________

Особистий підпис

М. П.

посадової особи ____________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Місце
для фото

Орган контролю ____________________
___________________________________

Дата видачі «___»_______ 20___ року

Підлягає поверненню

М. П.

ОПИС
службового посвідчення інспектора праці
Службове посвідчення має вигляд книжки розміром 60  90 мм у твердій обкладинці темно-червоного кольору.
Ліва та права внутрішні сторінки службового посвідчення виготовлені із захищеного паперу з фоновою сіткою червоного кольору.
На лицьовому боці службового посвідчення розміщено виконані тисненням фольгою золотого кольору зображення та написи:
у верхній частині посередині — зображення малого Державного Герба України;
нижче під зображенням малого Державного Герба України посередині — одним рядком слова «ІНСПЕКТОР ПРАЦІ».
На внутрішньому боці зліва розміщено текст:

«ІНСПЕКТОР ПРАЦІ

ПОСВІДЧЕННЯ № __________________
_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

_____________________________
Місце
для фото

_____________________________
Голова _______________________
М. П.

Дата видачі «___»_______ 20___ року
Фотокартка скріплюється гербовою печаткою Держпраці.
На внутрішньому боці справа розміщено текст:
«Орган контролю _________________________
_________________________________________
Посада __________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Особистий підпис
посадової особи __________________________
Підлягає поверненню

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
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Чи необхідна атестація робочих
місць за умовами праці?
Здавалося б, усім учасникам трудових відносин має бути зрозумілим, що у кожного працівника повинно бути своє робоче місце, де необхідно створити нешкідливі та безпечні умови праці. Проте, як свідчить практика, і роботодавець, який
повинен про це потурбуватися, і працівник, який має бути обізнаний щодо умов
праці на своєму трудовому місці, не завжди переймаються «усією цією бюрократією», особливо, якщо мова йде не про професії з «пільгових списків». Але працівник може отримати право на пенсію за віком на пільгових умовах, якщо це
буде належним чином підтверджено. Як же виявити шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища, що дозволяють працівникам претендувати на
пільги та компенсації? Відповідь очевидна — провести атестацію робочих місць
за умовами праці. Отож, дізнайтеся, як правильно і швидко організувати відповідний процес та які документи при цьому необхідно оформити.

С

лід почати з того, що головною метою
атестації робочих місць за умовами праці (далі — атестація робочих місць) є регулювання відносин між роботодавцем та працівниками щодо реалізації їхніх прав на охорону
здоров’я і безпечні умови праці, пільги й компенсації за роботу в несприятливих умовах.
І справді, у промислових галузях не буває робітників без робочого місця і, безумовно, на кожному робочому місці необхідно створити нешкідливі та безпечні умови праці або забезпечити дію
механізму щодо їхньої компенсації. Про це і повинен потурбуватися роботодавець, але не просто через власні особисті переконання, моральні
принципи і т. д. — з’ясовувати наявність шкідливих факторів виробництва його зобов’язує законодавство. Передусім мова йде про такі нормативні акти, як:
— Закон України «Про охорону праці» від
14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі — Закон
№ 2694);
— постанова Кабінету Міністрів України
(далі — КМУ) «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня
1992 р. № 442 (далі — Постанова № 442);
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— Методичні рекомендації для проведення
атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України (далі — Мінпраці)від 1 вересня 1992 р. № 41
і Головним державним санітарним лікарем
України (далі — Методичні рекомендації № 41).
Зокрема, ст. 7 Закону № 2694 встановлює
право працівників на пільги і компенсації за
важкі та шкідливі умови праці. Згідно з цією
статтею працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно
забезпечуються лікувально-профілактичним
харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою.
Крім того, такі працівники мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію,
оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством. У ст. 7 Закону № 2694
також передбачено, що протягом дії укладеного
з працівником трудового договору роботодавець повинен, не пізніш як за 2 місяці, письмово
інформувати працівника про зміни виробничих
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умов та розмірів пільг і компенсацій, з урахуванням тих, що надаються йому додатково.
Враховуючи, що на деяких керівників у справах, які потребують значних зусиль та витрат
часу й не приносять прибутку, найбільш переконливо діють міри відповідальності, слід спочатку дещо нагадати.
Дії (бездіяльність) роботодавця

Непроведення атестації робочих місць

Атестація не проводилася, але підприємство
несе витрати на виплату компенсацій і
надання гарантій працівникам (додаткові
відпустки, підвищена оплата праці, спецодяг
і т. ін.)
Підприємство не проводить атестацію і
не надає працівникам належні гарантії та
компенсації

Кожний «шкідливий» працівник може звернутися до суду і вимагати
відшкодування матеріального і морального збитку. У такому разі відсутність
проведення атестації не тільки не врятує роботодавця від відповідальності,
а навпаки стане доказом його провини.

У будь-якому разі адміністрація підприємства
повинна вивчити норми охорони та гігієни праці щодо свого виробництва, а також проаналізувати наступне:
— Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах
з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий
день дає право на пенсію за віком на пільгових
умовах, затверджений постановою КМУ від 24
червня 2016 р. № 461 (далі — Постанова № 461);
— Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний
34

Загальний випадок та деякі нюанси стосовно наслідків нехтування адміністрацією
підприємства вимогами законодавства щодо
необхідності проведення атестації робочих
місць наведено у Таблиці.
Таблиця

Наслідки
— порушення законодавства про охорону праці, зокрема Постанови
№ 442, порушник — керівник підприємства може бути притягнений до
адміністративної відповідальності у вигляді сплати штрафу (ч. 1 ст. 41
Кодексу України про адміністративні правопорушення);
— порушення прав працівників, у працівника є підстава розривати трудовий
договір за власним бажанням без відпрацювання двотижневого строку
(ч. 3 ст. 38 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), а також
звернутися до суду (ст. 221 КЗпП));
— якщо заподіяно шкоду здоров’ю працівника, керівник підприємства може
бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ст. 271 Кримінального
Кодексу України.
При перевірці можуть виникнути питання з приводу правомірності таких
виплат (якщо роботодавець перебуває на бюджетному фінансуванні),
а також проблеми з їх оподаткуванням.

Отже, щоб уникнути не тільки нервових потрясінь, а й судових позовів, керівництву підприємства краще й дешевше виконати відповідні вимоги законодавства.

Порядок проведення
атестації робочих місць

Відповідальність за непроведення
атестації робочих місць

робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений Постановою № 461;
— Списки виробництв, робіт, цехів, професій
і посад, зайнятість працівників в яких дає право
на щорічні додаткові відпустки за роботу із
шкідливими і важкими умовами праці та за
особливий характер праці, затверджені постановою КМУ від 17 листопада 1997 р. № 1290;
— Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких
дає право на скорочену тривалість робочого
тижня, затверджений постановою КМУ від 21 лютого 2001 р. № 163.
Знайшовши в цих документах роботи, фактори, професії, які є на робочих місцях конкретного підприємства, роботодавець проводить атестацію таких місць. Причому атестація повинна
проводитися незалежно від того, є роботодавець
юридичною особою чи приватним підприємцем. Відповідний наказ керівника підприємства
наведено у Зразку.
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Зразок
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОТИГОРОШКО»
НАКАЗ
10.07.2017 р.

м. Полтава

№ 84-аг

Про проведення атестації
робочих місць за умовами праці
На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації
робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 р. № 442 та Методичних рекомендацій
для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 р. № 41, для організації та проведення чергової
атестації робочих місць за умовами праці в ПрАТ «Котигорошко», з метою регулювання відносин між адміністрацією і працівниками закладу у галузі реалізації прав на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, інші пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах праці,
НАКАЗУЮ:
1. Створити атестаційну комісію у складі:
— Голова комісії — Кіяшко В. Г., головний інженер;
— Секретар комісії — Кравченко М. О., заступник начальника виробничого відділу;
Члени комісії:
— Марченко Ж. В., голова виборного органу первинної профспілкової організації;
— Вірченко Б. С., начальник відділу кадрів;
— Величко Л. М., інженер з охорони праці;
— Петренко О. В., юрисконсульт.
2. Атестаційній комісії, керуючись нормативно-правовими актами з питань атестації робочих місць, організувати та провести до 1 вересня 2017 р. атестацію робочих місць за умовами
праці ПрАТ «Котигорошко».
3. Голові атестаційної комісії визначитися з атестованою у встановленому порядку лабораторією, що проводитиме інструментальні заміри шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, і укласти з нею договір до 15 липня 2017 р..
4. Контроль за своєчасним і якісним проведенням атестації робочих місць залишаю за
собою.
Директор
З наказом ознайомлені:
10.07.2017 р.
10.07.2017 р.
10.07.2017 р.
10.07.2017 р.
11.07.2017 р.
11.07.2017 р.

Підприємствам, перелік професій на яких не
зазначений в Списках професій з небезпечними
або шкідливими умовами праці, слід звернутися
до Державних санітарних норм та правил «Гігіє№ 14 (146), 17 липня 2017

Микитько

Р. С. Микитько

Кіяшко
Кравченко
Марченко
Вірченко
Величко
Петренко

В. Г. Кіяшко
М. О. Кравченко
Ж. В. Марченко
Б. С. Вірченко
Л. М. Величко
О. В. Петренко

нічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого
середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом Міністерства
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охорони здоров’я України (далі — МОЗ) від
8 квітня 2014 р. № 248.
У процесі атестації робочих місць можуть
виникнути певні нюанси, а також «ціна питання» примушує приділяти належну увагу
складу членів атестаційної комісії. Склад і повноваження атестаційної комісії визначаються
наказом по підприємству в строки, передбачені
колективним договором, але не рідше одного
разу на п’ять років, за умови, якщо впродовж
цього часу на підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці.
Атестаційна комісія здійснює наступні функції:
— проводить організаційне i методичне керівництво та контроль за ходом проведення роботи на всіх етапах;
— організовує виготовлення планів розташування обладнання по кожному підрозділу з їх
експлуатацією, визначає межу робочих місць
(робочих зон) та надає їм відповідний номер;
— складає перелік робочих місць, що підлягають атестації;
— порівнює застосовуваний технологічний
процес, склад обладнання, використовувані сировину i матеріали із передбаченими у проекті;
— визначає обсяг необхідних досліджень
шкідливих i небезпечних факторів виробничого
середовища та організовує їх дослідження;
— прогнозує та виявляє наявність шкідливих
i небезпечних факторiв на робочих місцях;
— встановлює згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників
(далі — ДКХП) відповідність найменування професій i посад працівників, зайнятих на цих робочих мiсцях, характеру фактично виконуваних
робіт;
— складає Карту умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних робочих мiсць;
— проводить атестацію i складає перелік робочих місць, виробництв, професiй та посад з
несприятливими умовами праці;
— організовує розробку заходів щодо покращення умов праці та оздоровлення працівників.
На великих підприємствах із цеховою структурою інколи створюють кілька цехових атеста36

ційних комісій. Найбільш ефективним є залучення для проведення атестації організацій
(науково-дослідних установ, експертно-технічних центрів тощо), які спеціалізуються на комплексному виконанні зазначених вище робіт,
включаючи виконання санітарно-гігієнічних досліджень та оформлення результатів.
Такі організації (а саме їхні лабораторії) мають
бути атестовані МОЗ та акредитовані в Україні
відповідно до встановленого порядку. Так, лабораторно-інструментальні дослідження фізичних, хімічних, біологічних, визначення психофізіологічних факторів проводяться у процесі
роботи працівників в характерних (типових)
виробничих умовах, при справних і ефективно
діючих засобах колективного та індивідуального захисту тощо.
При цьому, зокрема, визначаються:
— рівні запиленості та загазованості шкідливими хімічними речовинами;
— рівні вібрації;
— рівні звукового тиску (шуму, ультразвуку,
інфразвуку);
— рівні неіонізуючого випромінювання;
— параметри мікроклімату у приміщенні та
ззовні приміщення;
— біологічні фактори;
— важкість і напруженість праці, робоча поза;
— рівні освітлення;
— змінність роботи.
Результати досліджень робочих місць за умовами праці оформлюються відповідними протоколами, форми яких затверджені наказом МОЗ від
21 квітня 1999 р. № 91. На підставі даних протоколів досліджень заповнюється один із основних
документів атестації — Карта умов праці.

Карта умов праці

Карта умов праці оформляється на кожне визначене робоче місце або групу аналогічних
місць відповідно до вимог Інструкції щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць, затвердженої 20 листопада
1992 р. за № 06-41-48 Мінпраці та МОЗ.
Карта умов праці є узагальнюючим документом результатів атестації, в якій, зокрема,
наводяться:
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— сумарна кількість шкідливих або небезпечних факторів з кожного рівня відхилення від
нормативу;
— гігієнічна оцінка умов праці, що визначає,
до якого класу і якого рівня відносяться умови
та характер праці на даному робочому місці;
— оцінка технічного та організаційного рівня
робочого місця;
— висновок комісії про віднесення робочого
місця до конкретного виду умов праці (з особливо шкідливими та особливо важкими умовами
праці, зі шкідливими та важкими умовами праці, зі шкідливими умовами праці).
На підставі комплексної оцінки умов праці в
Карті умов праці зазначаються й рекомендації
щодо поліпшення умов праці, їх економічне обґрунтування, а також пропозиції щодо встановлення пільг і компенсацій за роботу в шкідливих
та небезпечних умовах.
Карта умов праці підписується всіма членами
атестаційної комісії і з її змістом ознайомлюють
працівників, щодо робочого місця яких проводилася атестація.
За результатами атестації складається перелік:
— робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;
— робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується
встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства;
— робочих місць з несприятливими умовами
праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх поліпшення.

Запис до трудової книжки

Перелік робочих місць, виробництв, робіт,
професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, зокрема, на
пільгове пенсійне забезпечення, передбачене
законодавством, підписується головою атестаційної комісії за погодженням з профспілковим
комітетом й затверджується наказом по підприємству. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії і посади яких
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внесено до переліку. Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності і зберігаються на підприємстві протягом 50 років.
Нагадаємо, що у ст. 62 Закону України «Про
пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р.
№ 1788-XII передбачено, що основним документом, який підтверджує стаж роботи, є трудова
книжка. Відповідно до п. 2.14. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників,
затвердженої спільним наказом Мінпраці, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня
1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), якщо
працівник має право на пенсію за віком на
пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, і має відповідати найменуванню Списків виробництв,
робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на
пільгових умовах. Показники, зазначені у цих
Списках, обов’язково повинні бути підтверджені
у Карті умов праці робочого місця за результатами атестації і можуть записуватися у дужках.
Тобто, запис до трудової книжки може бути таким: «Підтверджено право на пенсію за віком на
пільгових умовах за Списком № 1 виробництв,
робіт, професій, посад і показників на підземних
роботах, на роботах з особливо шкідливими і
особливо важкими умовами праці, зайнятість в
яких повний робочий день дає право на пенсію за
віком на пільгових умовах, затвердженим постановою КМУ від 24 червня 2016 р. № 461 (Список № 1, розділ ІІІ підрозділ 1)».
До трудової книжки також вкладається витяг
з наказу по підприємству, яким було затверджено перелік робочих місць, виробництв, робіт,
професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, зокрема
на пільгове пенсійне забезпечення. Оскільки це
витяг, а не копія наказу, то рекомендується завіряти наказ «згідно з оригіналом» та ставити
підпис і печатку. Інструкція № 58 передбачає
внесення запису про атестацію робочого місця
лише тим працівникам, які мають право на
пенсію на пільгових умовах за Списками виробництв, робіт, професій, посад і показників,
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охорони праці та кримінальну відповідальність.
Працівники на виробництві також мають
бути зацікавлені в атестації робочих місць, тому
що її проведення є правовою підставою надання
на підприємстві компенсацій та гарантій для
працівників із шкідливими і небезпечними умовами праці (доплат до заробітної плати, додаткових оплачуваних відпусток, спеціального харчування тощо).

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства

реклама

зайнятість в яких дає право на пенсію за віком
на пільгових умовах.
Таким чином, атестація робочих місць є
обов’язковою за наявності шкідливих та небезпечних умов. У всіх інших випадках це право
роботодавця, а не його обов’язок. Однак проводити атестацію рекомендовано у будь-якому випадку, оскільки:
1) роботодавець не володіє спеціальними знаннями для самостійного визначення шкідливості та небезпечності умов праці;
2) непроведення атестації робочих місць
може спричинити штрафи, призупинення роботи підприємства до усунення порушень у сфері
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Робота відділу збуту:
контроль та мотивація
Обравши і ретельно спланувавши стратегію підприємства, спрямовану на підвищення обсягу продажів, та навчивши працівників її дотримуватися (як це зробити,
ви можете дізнатися з матеріалу «Керування продажами: чого вимагати від менеджерів із збуту», опублікованому в № 12 (144) газети «Консультант Кадровика»),
не варто вважати, що більше не потрібно проводити роботу з персоналом з цього
питання. Адже після втілення таких важливих елементів управління продажами
як планування і організація системи збуту, необхідно перевірити, які результати
це забезпечило, бо не завжди вдається обрати вдалу стратегію з першого разу.
Отож, дізнайтеся, які фактори потрібно враховувати під час проведення аналізу
продажів, 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.

Аналіз продажів

Аналіз продажів необхідний для виявлення
тенденцій до зростання або спаду продажів продукції і динаміки прибутку від продажів. Крім
того, завдяки аналізу продажів підприємство
може виявляти перспективні «ніші», планувати
стратегію збуту, коригувати продуктову лінійку,
оцінювати ефективність рекламних і маркетингових кампаній, виробляти привабливі для цільової аудиторії пропозиції.
Так само аналіз продажів може виявити товари
або групи товарів, що вимагають особливого підходу в просуванні їх на ринку, тим самим забезпечивши своєчасні коригування роботи з цього
питання, а аналіз продажів по окремим торговим
точкам, підрозділам і філіям, дозволить об’єктивно підійти до оцінки ефективності діяльності
й окремих структур підприємства.
Під час підготовки аналізу продажів доцільно використовувати, зокрема, наступні показники:
— дані за обсягами продажів в натуральному
і вартісному вираженні;
— динаміку змін за необхідний період (місяць, квартал, півріччя і т.д.);
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— порівняльні дані за підсумками аналіз продажів за минулий період;
— темпи зростання чи спаду продажу продукції.
Аналіз продажів здійснюється поетапно, причому як в цілому по всіх продуктах підприємства,
так і в розрізі окремих товарних груп.
Етап 1: вивчення динаміки і структури продажів. На цьому етапі оцінюються тенденції
процесу збуту, а також проводиться аналіз обґрунтованості кредитування клієнтів (звісно,
якщо воно застосовується). Ключовими параметрами при аналізі продажів є темп зростання виручки і частка продажів, здійснюваних в кредит.
Етап 2: Аналіз рівномірності продажів.
Ключовий параметр для цього — коефіцієнт варіації і виявлення причини, що впливають на
нерівномірність продажів. У ході цього етапу
аналізу продажів розробляються заходи по підвищенню ритмічності продажів і усунення пов’язаних з цим помилок.
Етап 3: Оцінка критичного обсягу продажів. На цьому етапі визначається мінімальний
рівень продажів, який забезпечує підприємству
беззбитковість його діяльності.
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Етап 4: Визначення рентабельності. Цей
показник бажано вивчати як в динаміці, так в
порівнянні з показниками по галузі та у ключових конкурентів. Цей момент дозволяє зробити
аналіз продажів більш об’єктивним в цілому по
галузі з урахуванням ділової активності інших
підприємств, що працюють у відповідній сфері.
Якщо результати, до яких призвів аналіз продажів, негативні (зниження прибутку), насамперед слід виявити причини такої ситуації. Як
правило, спад пов’язаний або із завершенням
життєвого циклу продукту (коли він стає непотрібним потенційним клієнтам, завдяки появі
більш модернізованих товарів у цій сфері — зрозуміло, що, наприклад, сучасні моделі смартфонів майже витіснили вже застарілі «кнопкові»
моделі), або посиленням конкуренції, або перенасиченням ринку. Нерівномірні продажі можуть вказувати на низьку ефективність роботи
відділу маркетингу підприємства, невиконання
виробничих планів, сезонність, загальний спад.
Також незадовільні результати аналізу продажів
можуть бути пов’язані з помилковою ціновою
політикою і надмірними витратами. Однак, переглядаючи цінову політику, слід уникати як завищення, так і заниження цін, оскільки у першому випадку підприємство ризикує втратити
потенційних покупців, які знайдуть аналогічні
товари за нижчою ціною у ваших конкурентів,
у другому — спричинити зростання собівартості.
Як бачимо, аналіз продажів дозволяє своєчасно поглянути на перспективи розвитку бізнесу
очима кінцевого споживача, виявити слабкі місця і стратегічні помилки.
Слід зазначити, що аналіз продажів, зокрема
їх рентабельності, виконується з використання
складних методик, володіння якими вимагає
певних професійних навичок в проведенні маркетингових досліджень. Тому рекомендується
доручити аналіз продажів фахівцям-маркетологам.

Оперативний контроль працівників

Наразі досить поширеним серед керівників
підприємств та окремих структурних підрозділів, у т. ч. й відділу збуту, є поверхневе ставлення до оперативного контролю своїх працівників
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(або навіть і його повною відсутністю). Звісно,
психологічна мотивація управлінців «працювати на довірі» з персоналом зрозуміла: мало хто
буде в захваті від необхідності постійної перевірки звітів. Але все ж таки не слід забувати, що
контроль — це одна з базових управлінських
функцій і підлеглий працюватиме сумлінно та
прагнутиме виконувати поставлені перед ним
завдання у тому випадку, коли його робота прозоро, регулярно і своєчасно контролюється. Адже
навіть найвідданіші та найвідповідальніші працівники рано чи пізно за відсутності контролю
починають розслаблятися, що подекуди призводить і до повного ігнорування своїх прямих
функціональних обов’язків.
Оперативний контроль має бути у кожному
структурному підрозділі підприємства, але ціна
легковажного ставлення до такого контролю
саме працівників відділу збуту надзвичайно висока — адже якщо підприємство не реалізувало
за певний період хоча б мінімальний обсяг продукції, який дозволяє уникнути збитковості, то
зробити вже нічого не вдасться (навіть якщо потім це буде виправлено і надолужено, це вже
буде інший, наступний період — а протягом «невдалого» періоду ви ризикуєте втратити частину
ваших потенційних клієнтів, які можуть «дістатися» вашим конкурентам). Також зверніть увагу,
що має значення не лише контроль досягнення/
не досягнення кінцевого результату (наприклад,
виконання місячного плану продажів) — як свідчить досвід, вкрай важливо діяти на випередження і робити попередні (проміжні) «зрізи».
Одна з основних причин, чому керівники ухиляються від оперативного контролю, полягає
у відсутності чітких критеріїв того, що саме потрібно перевіряти. Тому насамперед слід окреслити проміжні результати для працівників відділу збуту, а саме:
— визначте, що конкретно повинні робити
ваші працівники (телефонувати клієнтам, зустрічатися із замовниками тощо), аби у кінці
місяця вони могли досягнути позитивних фінансових результатів (як правило, це виконання
плану продажів);
— визначте, що саме ви будете вважати позитивними проміжними результатами (домов№ 14 (146), 17 липня 2017
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леність про зустріч, заявка клієнта, підписання
договору тощо);
— встановіть нормативи (вимірювані показники) для цих дій/результатів, спираючись на
наявну на вашому підприємстві статистику і
плани продажів (такими нормативами можуть
бути кількість дзвінків, призначених і проведених зустрічей, заявок, підписаних договорів, середня сума заявки тощо);
— розбийте ці нормативи за днями/тижнями
(наприклад, не менше 30 дзвінків/10 відвідувань торгівельних точок на день, два нові договори на тиждень тощо). Корисно і самі плани
продажів розбити за днями й тижнями — це
буде орієнтиром для оперативного (щоденного/
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щотижневого) контролю. Зрозуміло, що ці показники потрібно довести до відома персоналу.
На підставі вищенаведених критеріїв проміжних результатів, можна розробити для працівників відділу збуту бланки щоденних звітів (у паперовому або електронному вигляді). Звісно, при
цьому слід враховувати, яким саме чином працівник має виконувати свої обов’язки — адже
зрозуміло, що звіт «продажника», який працює в
офісі, телефонуючи потенційним клієнтам, буде
значно відрізняться від звіту, наприклад, торговельного представника, який виконує функції,
об’їжджаючи торгові точки. Для прикладу наведемо можливий шаблон щоденного звіту для
працівника «на телефоні» (див. Зразок).
Зразок

№
з/п

Назва підприємства
(або ПІБ фізичної особи, якщо
вона є безпосереднім клієнтом)

Контактна особа
(ПІБ, посада)

Бажано, аби начальник відділу збуту (чи його
заступник) встановив певний час для надання
працівниками звітів про виконану роботу. У
будь-якому разі працівники мають заповнювати
звіти щоденно, а подавати — залежно від рішення
керівника (в ідеалі — також щоденно наприкінці
робочого дня час (наприклад, останні півгодини),
але якщо часу в усіх бракує, то хоча б щотижня
(приміром, в останню робочу годину п’ятниці)).
Зрозуміло, що такі звіти слід обов’язково перевіряти, а також належним чином реагувати на
них — хвалити за позитивні результати й розбирати помилки в роботі, які призвели до негативних. Зверніть увагу, що реакція на звіти має бути
обов’язковою і регулярною — інакше працівники
почнуть думати, що їхні звіти ніхто не перевіряє
і дані можна просто вигадувати.
Алгоритм розгляду звіту може бути наступним:
1. Порівняння планових нормативів з наведеним у звіті й фактично виконаним працівником
обсягом робіт (продажів) за поточний день чи
тиждень.
2. Проведення вибіркового опитування працівника на підставі звіту (приміром, уточнюючі
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Вид запропонованих
товарів чи послуг

Результат
дзвінка

Причини відмови
від пропозиції

запитання про клієнтів відносно яких цілі на
поточний день чи тиждень не були досягнуті),
і витребування пояснень щодо негативних результатів роботи (наприклад, виявлення обставин, які завадили працівникові виконати нормативи з кількості дзвінків; визначення аргументів,
які клієнт наводив, відмовившись від пропозиції купівлі товару чи замовлення послуги,
тощо).
3. Встановлення разом із працівником (на
підставі отриманих відповідей під час його вибіркового опитування по звіту) цілей та аргументів для наступних контактів з клієнтами.
4. Оцінка повноти й коректності заповнення
звіту (не можна допускати формальних «відписок» — у разі виявлення неповної або некоректної інформації до працівника слід застосувати
прийняті на вашому підприємстві заходи дисциплінарного впливу (якщо це трапилося вперше,
то можна обмежитися зауваженням, а наступного разу вже й оголосити догану чи позбавити
премії).
5. Підсумок проведеної працівником роботи за день чи тиждень (заохочення (може бути
як моральним (похвала), так і матеріальним
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(премія за сумлінну роботу) за позитивний результат або, за потреби, висловлення конструктивної критики за негативний).
6. Залежно від поточного виконання працівником персональних нормативів, а також загального рівня виконання планів відділом збуту, слід
скоригувати персональні завдання працівника
на наступний робочий день чи тиждень. Наприклад, якщо хтось із працівників не вийшов на роботу у зв’язку зі звільненням/хворобою, аргументовано доведіть іншим, що потрібно заповнити
прогалину в продажах, напружитися і спробувати продати більше ніж звичайно, щоб у цілому
відділ міг виконати місячний план продажів.

Система мотивації

Проблема мотивації персоналу на сьогоднішній день є основною при побудові системи управління продажами, оскільки правильно мотивований персонал може не тільки підтримувати
заданий рівень продажів, але і збільшувати його.
Питання про зміну системи мотивації виникає у керівників, як правило, при наявності таких проблем:
— зниження продуктивності праці: падіння обсягів продажів, невиконання виробничих
планів;
— зниження якості роботи: скарги з боку
клієнтів на якість обслуговування, недотримання технічних норм;
— порушення часових параметрів: уповільнення темпів роботи, зрив планових термінів,
підвищений відсоток позапланової роботи;
— порушення трудової дисципліни: прогули
і запізнення, недостатня старанність, конфлікти
всередині колективу;
— організаційна поведінка: схильність співробітників до виконання більш простої та
приємної роботи, уникнення роботи шляхом
її ускладнення, порушення норм ділового етикету, плинність кадрів тощо.
З позиції працівників проблеми, які сигналізують про необхідність перегляду системи
мотивації, можуть бути наступними:
— низький розмір грошової винагороди (заробітна плата є відчутно нижчою порівняно з
конкуруючими підприємствами);
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— несправедлива система оплати праці:
рівна оплата при різних показниках ефективності співробітників, завищені оклади у частині
співробітників, відсутність зв’язку між рівнем
оплати і принесеним співробітником прибутком, ігнорування складності роботи;
— примітивність системи мотивації: відсутність соціального пакета, ігнорування необхідності навчання і професійного зростання
співробітників, авторитарний стиль керівництва
тощо.
Таким чином, можна зробити висновок про
те, що перераховані проблеми, пов’язані з системою мотивації, виникають у двох випадках: при
нездійсненні працівником необхідної організаційної поведінки і при ненаданні з боку роботодавця необхідної винагороди.
Формування або зміна системи мотивації —
досить складний процес, який потребує врахування безлічі факторів і знання певних методик.
На багатьох підприємствах система мотивації
будується на постійній частині заробітної плати
і преміальної, яка встановлюється залежно від
підсумків роботи за місяць або квартал. Для відділу збуту розробляється шкала обсягів продажів, від якої розраховується премія кожному
співробітнику. Крім цієї шкали, може бути введена також індивідуальна премія, розмір якої
залежить від рішення начальника відділу збуту.
До недоліків технології організації продажів, які впливають на мотивацію, можна віднести наступні фактори:
— не фіксується індивідуальна ефективність
працівників;
— відсутні індивідуальні плани робіт;
— не ведеться планування показників роботи
відділу збуту;
— немає постійного зв’язку отримуваної працівником матеріальної винагороди з досягнутими за місяць (квартал) кількісними показниками;
— відсутність формальної закріпленості категоризації співробітників відділу збуту.
Змінна частина грошової винагороди повинна залежати від ефективності діяльності відділу
збуту в цілому, а також від індивідуального вкладу кожного співробітника. Для розробки методу
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розрахунку змінної частини заробітної плати
необхідно визначити механізм залежності змінної частини від економічної ефективності роботи відділу збуту, а також розробити показники
ефективності, які й будуть основою розрахунків.
Індивідуальна результативність співробітника
може бути визначена як відношення фактичного
значення показника ефективності роботи до
його нормативного значення:
Результативність = Факт / Норматив
Дана формула розрахунку результативності
дозволяє вибудувати і розробити ефективну модель преміальної частини оплати праці.
Важливою умовою для введення даної системи є те, що будь-який співробітник відділу збуту
повинен бути ознайомлений з нормативними
показниками і на підставі цього міг би самостійно розрахувати свою результативність.
Впровадження нової системи мотивації (або
її трансформація) вимагає, перш за все, забезпечення довіри співробітників до процесу зміни
розрахунку грошової винагороди. Будь-яка зміна викликає певну настороженість, а зміни в
системі мотивації і зовсім можуть розглядатися
як посилення експлуатації. У зв’язку з цим інформування і навчання працівників новим методам вимірювання оплати праці повинні бути
внесені в план заходів щодо впровадження нової
системи мотивації. Інформування співробітників повинно проводитися в три етапи:
1) письмове та усне інформування персоналу;
2) спеціальні навчальні програми, що моделюють різні ситуації;
3) постійна консультативна допомога і підтримка працівників.
При модернізації системи мотивації важливо
також оцінити можливості підприємства виплачувати премії, обіцяні персоналу за новою системою.
Окремою проблемою є моніторинг ефективності нової системи мотивації. Частина премій
може бути розроблена на основі квартальних і
річних підсумків діяльності працівника, а система винагороди повинна спрацювати неодноразово, перш ніж працівник почне усвідомлювати
механізм її дії та направляти свої зусилля в заплановане русло. Відповідно, крім вимірювання
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показників продуктивності праці співробітників, необхідно також періодично оцінювати їх
задоволеність новою системою, для чого можна
використовувати анкетування та опитування.
Таким чином, кожне підприємство залежно
від своїх специфічних особливостей розробляє
власну систему мотивації персоналу, в якій відображаються її цілі і управлінська ідеологія.
У зв’язку з цим не існує універсальних рекомендацій по розробці системи мотивації.

Призначення керівника
відділу збуту «зі своїх»

Звісно, надзвичайно важливе значення для
роботи відділу збуту має його керівник. Але наразі ми не будемо розбирати кваліфікаційні вимоги щодо цієї посади чи бажані особистісні
якості для такого працівника, оскільки це досить
широка тема для окремого матеріалу, а зупинимося на конкретному випадку, коли на підприємстві з’являється вакансія «начальника відділу збуту» і керівництво має намір призначити
на цю посаду когось з працівників відділу (як
правило, того, хто частіше за інших виконує
плани продажів і до якого нема особливих претензій).
З одного боку така логіка зрозуміла, оскільки
людина, яка давно працює на підприємстві, добре обізнана з товарами та послугами, що виробляє чи надає підприємство, знає усі їх переваги
й недоліки, має вже налагоджені стосунки з усіма працівниками як відділу збуту, так й інших
структурних підрозділів підприємства. Але з іншого боку пам’ятайте — таке підвищення
пов’язане зі зміною характеру виконуваних
обов’язків, і за однакових (або схожих) результатів діяльності, досягати їх необхідно різними
способами. А вміти продавати товар самому
й вміти організувати продажі іншими працівниками — це не одне й те саме. Тому аби уникнути
досить типової ситуації, коли новий керівник
відділу збуту буде продовжувати займатися
прямими продажами, витягуючи на собі плани,
що стоять перед усією командою, слід під час
прийняття рішення щодо обрання кандидата
на посаду начальника відділу збуту окрім формальних результатів і досягнень у продажах,
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враховувати наявність у нього потенціалу для
якісного виконання нових обов’язків — насамперед, здібності до управлінської роботи, що,
зазвичай, властиво людині від народження і не
коригується зовнішніми вказівками або навчанням. Якщо ж такі здібності у працівника є, то
його можна призначати на посаду керівника —
можлива відсутність спеціальних знань/умінь
(тобто кваліфікації) в кандидата на підвищення
не є перешкодою, оскільки цей дефіцит легко
ліквідується шляхом короткострокового навчання (знову ж таки за умови, що працівник апріорі
володіє необхідним потенціалом для виконання
цієї роботи). До речі, за таких обставин фахівці
з управління персоналом наполегливо рекомендують тимчасово ізолювати «новоспеченого»
керівника від колективу, з яким він ще вчора був
«на рівних» — наприклад, відправити його на
навчання в інше місто хоча б на тиждень. Це
необхідно для того, аби безпосереднім підлеглим було психологічно легше прийняти свого
колегу в новій авторитетній ролі.
І не забувайте, що, передаючи працівникові
певну відповідальність і вимагаючи від нього
виконання завдань, що стоять перед відділом,
надзвичайно важливо передати йому і відповідні повноваження (інакше він просто не зможе виконувати свою роботу) — перш за все, ці
повноваження стосуються ухвалення рішень
про прийняття і звільнення працівників відділу збуту, їх заохочення, застосування стягнень
та повного контролю над роботою підлеглих.
А при будь-якій спробі з боку працівників відділу збуту вирішити певні питання з вищим
керівництвом (наприклад, з директором підприємства чи його заступником) їм одразу
слід нагадати, що в них є безпосередній керівник і всі питання потрібно вирішувати
саме через нього. Це є одним з правил субординації — якщо одному зі вчорашніх «звичайних» працівників відділу збуту довірено право управляти цим відділом, то його підлеглі
не можуть погоджувати свої дії з вищим керівництвом, «перестрибуючи через голову» безпосереднього керівника. Така поведінка може
підірвати авторитет нового керівника і в результаті призведе до ігнорування колективом
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будь-яких його розпоряджень. Те саме стосується і будь-якого обміну інформацією —
краще, якщо всі інформаційні потоки проходитимуть через новопризначеного керівника
відділу: як від колективу до вищого керівництва підприємства, так і у зворотньому напрямку.
Наприкінці зауважимо, що з точки зору теорії
менеджменту (яка здебільшого відображає накопичений практичний досвід кращих як вітчизняних, так зарубіжних компаній) у кожного
підприємства має бути вироблена стратегія розвитку, яка, у свою чергу, визначає послідовність
необхідних кроків для досягнення довгострокових і короткострокових цілей підприємства на
ринку. Стратегія розвитку є відправною точкою
для розробки стратегії маркетингу, яка визначає, що саме підприємство буде виробляти, кому
і яким чином продавати і яка буде вартість продуктів. І вже на основі стратегії маркетингу виробляється стратегія збуту, яка безпосередньо
визначає, яким чином повинна бути організована робота з потенціальними клієнтами підприємства, аби вони стали реальними покупцями.
Зверніть увагу на те, що стратегія збуту повинна являти собою написаний і затверджений документ. Якщо відповіді на всі вищевказані питання є лише усно узгодженими, то можна
вважати, що на підприємстві нема затвердженої
стратегії збуту. Багато керівників часто не надають значення цій «формальності» і в результаті самі створюють собі істотні проблеми в
майбутньому, коли приходить час контролю досягнення цілей у сфері продажів. Без чітко зафіксованої стратегії керівнику відділу збуту буде
набагато складніше вирішувати, наприклад, питання фінансування роботи свого відділу (наймання додаткових працівників, додаткові робочі
місця, обладнання тощо), а керівнику підприємства — контролювати досягнення цілей, оскільки усні домовленості завжди мають значно більше різноманітних тлумачень, ніж зафіксовані
письмово.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом
№ 14 (146), 17 липня 2017
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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 звільнити працівника за угодою сторін у період
його тимчасової непрацездатності?
Так, можна.
У ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) міститься заборона щодо
звільнення тимчасово непрацездатних працівників, згідно з якою не допускається розірвання
трудового договору з ініціативи роботодавця в
період тимчасової непрацездатності працівника
(крім звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП), а також у
період перебування працівника у відпустці (незалежно від її виду).
Водночас, жодних інших норм, що обмежують звільнення тимчасово непрацездатних

працівників, законодавство не містить — тобто
якщо працівник звільняється за власним бажанням, угодою сторін, внаслідок закінчення
строку трудового договору тощо, його перебування на лікарняному чи у відпустці не є перешкодою для звільнення.
Отже, трудові відносини у всіх ситуаціях,
що не належать до випадків розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця,
можуть припинятися у період тимчасової непрацездатності працівника або перебування
його у відпустці.

Працівникові було видано листок непрацездатності 12 липня 2017 р., а наступного дня, 13 липня 2017 р., його звільнено з роботи за власним бажанням (на
підставі заяви працівника, поданої за два тижні, та наказу роботодавця). Цей
лікарняний потрібно оплачувати повністю або до дня звільнення та чи включати
період хвороби працівника до стажу для щорічної відпустки (аби видати грошову
компенсацію за неї)?
Листок непрацездатності слід оплатити повністю, але до стажу для щорічної відпустки
включити тільки час перебування на лікарняному до дня звільнення.
Якщо працівник подав заяву про звільнення
за власним бажанням і не відкликав її, то, незважаючи на тимчасову непрацездатність працівника, роботодавець зобов’язаний у визначений строк (максимум — через два тижні після
подання заяви, якщо тільки в ній самій не вказано більш тривалий термін) видати наказ про
звільнення відповідного працівника (оскільки
перебування на лікарняному не є перешкодою
для звільнення за власним бажанням).
Листок непрацездатності підлягає оплаті повністю, але лише за умови, якщо його було видано ще під час перебування працівника у трудових відносинах з роботодавцем (включаючи і
день звільнення). Таким чином, у Вашому випадку лікарняний працівникові необхідно повністю оплатити (так само, як і у випадку, якщо
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б листок непрацездатності було видано не за
день до звільнення, а саме в цей день — тобто в
останній робочий день). А от якби лікарняний
було видано наступного дня після звільнення
працівника, то його оплачувати вже було б непотрібно.
Стаж для щорічної відпустки підраховується
відповідно до ст. 9 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504). У п. 3 ч. 1 ст. 9 Закону № 504 зазначено, що до стажу роботи, який дає право на
щорічну основну відпустку, зараховується час,
коли працівник фактично не працював, але за
ним зберігалося місце роботи (посада) і йому
виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню. Звісно, місце роботи за працівником, звільненим з роботи, не зберігається,
навіть якщо в цей час він перебуває на лікарняному. Крім того, у ст. 2 Закону № 504 передбачено,
що право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з
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підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також працюють
за трудовим договором у фізичної особи.
Отже, працівник, який перебуває на лікарняному з 12 липня 2017 р., а звільнений з роботи

13 липня 2017 р., має право на відпустку лише за
період перебування у трудових відносинах (тобто
по 13 липня 2017 р. включно), і тільки цей час
зараховується до стажу роботи, що дає право на
щорічну відпустку.

Чи можна звільнити одиноку матір за систематичні прогули?

Ні, не можна.
Звільнення одинокої матері, в якої є дитина
віком до 14 років або дитина-інвалід (далі —
одинока матір), за ініціативою роботодавця не
допускається. Це передбачено у ст. 184 Кодексу
законів про працю України, згідно з якою звільнення одиноких матерів за ініціативою роботодавця можливе лише у разі повної ліквідації підприємства, установи, організації. Та
навіть у такому випадку звільнення такої категорії працівників має відбуватися з обов’язко-

вим працевлаштуванням. Також обов’язкове
працевлаштування одиноких матерів здійснюється й у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період
працевлаштування за ними зберігається середня
заробітна плата, але не більше трьох місяців з
дня закінчення строкового трудового договору.
Таким чином, наразі роботодавець може застосувати за систематичні прогули до працівниці, яка є одинокою матір’ю, лише такий вид дисциплінарного стягнення як догана.

Збираємося звільнити працівника за постійне нехтування своїми обов’язками
(зокрема, його регулярну відсутність на роботі по кілька годин у робочий час) —
чи потрібна у такому випадку згода профспілки на звільнення і якщо так, то яким
чином її отримати?
Так, потрібна.
Насамперед, Вам необхідно визначитися з
підставою, за якою Ви збираєтеся звільнити
працівника: це може бути або п. 3 ст. 40 Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП) —
систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього
трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку (але це можливо
лише у разі, якщо до працівника раніше протягом року вже застосовувалися дисциплінарні
стягнення за порушення трудової дисципліни),
або п. 4 ст. 40 КЗпП — прогул без поважних причин (але пам’ятайте, що прогулом визнається
відсутність працівника на роботі більше трьох
годин (безперервно чи сумарно) протягом одного робочого дня).
Звісно, будь-який факт порушення працівником трудової дисципліни має бути зафіксований — наприклад, для підтвердження система46

тичного невиконання працівником його трудових обов’язків це може бути доповідна записка його безпосереднього керівника, а для
підтвердження вчинення працівником прогулу — акт про відсутність працівника на роботі
(покрокові рекомендації щодо розірвання трудового договору з працівником внаслідок вчинення
ним прогулу ви можете знайти у матеріалі
«Звільняємо працівника за прогул: поетапні дії
кадровика», який було опубліковано у № 13 (145)
газети «Консультант Кадровика»).
Утім, відповідно до ст. 43 КЗпП попередню
згоду профспілки на звільнення працівника
необхідно отримати як у разі його звільнення за
п. 3 ст. 40 КЗпП, так і в разі звільнення за п. 4
ст. 40 КЗпП. Для цього роботодавець повинен
підготувати й внести до виборного органу профспілкової організації, членом якої є працівник,
обґрунтоване письмове подання з проханням
про надання згоди на розірвання трудового до№ 14 (146), 17 липня 2017
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говору з працівником (див. Зразок). Отримавши
таке подання, профспілковий орган має розглянути його у п’ятнадцятиденний строк у присутності працівника, щодо якого воно було внесено
(розгляд подання у відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою) й
протягом трьох днів письмово повідомити роботодавця про прийняте з цього питання рішення
(детальну інформацію щодо процедури отримання згоди профспілки на звільнення працівни-

ка за ініціативою роботодавця ви можете знайти у статті «Погоджуємо звільнення з профспілковим органом», яка була надрукована у
№ 13 (145) газети «Консультант Кадровика»).
Зверніть увагу, що згідно зі ст. 431 КЗпП у разі,
коли працівник не є членом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві,
або ж на підприємстві взагалі немає профспілкової організації, звільнення проводиться без
згоди профспілки.
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРКІНГ»
15.07.2017 р. № 123

Голові профспілкового комітету
ТОВ «Паркінг»
Іванчуку С. М.
директора ТОВ «Паркінг»
Михайленка Василя Андрійовича
ПОДАННЯ
Охоронник ТОВ «Паркінг» Безлюдний Віталій Іванович був відсутній на роботі 14 липня
2017 р. з 14:00 до 18:00. Будь-які пояснення щодо його відсутності на роботі Безлюдний В. І.
надавати відмовився. Прошу надати згоду на звільнення охоронника ТОВ «Паркінг» Безлюдного В. І. на підставі п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю України (прогул (у т. ч. відсутність
на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин).
Додатки: 1. Копія акта про відсутність на роботі Безлюдного В. І. від 14.07.2017 р..
2. Копія акта про відмову Безлюдного В. І. від надання пояснень щодо його відсутності на роботі від 15.07.2017 р..
Директор

Михайленко

В. А. Михайленко

Якщо встановлений на підприємстві день виплати заробітної плати припадає
на неділю, заробітну плату слід виплачувати у п’ятницю чи в понеділок?
У п’ятницю.
Відповідно до ст. 115 Кодексу законів про працю України та ст. 24 Закону України «Про оплату
праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі —
Закон № 108) заробітна плата виплачується
працівникам регулярно в робочі дні у строки,
встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації
чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності
таких органів — представниками, обраними і
уповноваженими трудовим колективом), але не
№ 14 (146), 17 липня 2017

рідше двох разів на місяць через проміжок часу,
що не перевищує шістнадцяти календарних днів,
та не пізніше семи днів після закінчення періоду,
за який здійснюється виплата.
У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим
днем, заробітна плата виплачується напередодні.
Зверніть увагу, що у ст. 36 Закону № 108 встановлено, що за порушення законодавства про
оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та
кримінальної відповідальності згідно з законодавством.
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Дієприслівник: використовуємо
правильно і доречно
Історично так склалося, що дієприслівники та звороти з ними більш притаманні
російській мові. Але наразі вони широко застосовуються й в українській мові,
особливо в офіційно-діловому стилі. У радянські часи намагалися якомога більше наблизити дві мови, щоб поступово стерти між ними межу. Це робилося і
шляхом «стирання» нюансів використання тієї чи іншої частини мови. Тому тепер
так важко позбутися цього «спадку» у мовленні, адже «кальковані» звороти стали
звичними для нашого сприйняття і вважаються правильними більшістю мовців.
Дізнайтеся, як їх можна замінити або перефразувати, а коли їх вживання є доцільним.

Застосування дієприслівників

По суті дієприслівник позначає якусь другорядну дію, яка супроводжує основну. Наприклад, «Пишучи статтю, він користувався словником». Досить легко відрізнити дієприслівник
від інших частин мови, знаючи, що він завжди
закінчується на «-и»: йдучи, граючи, читаючи,
принісши, подавши, затвердивши.
У дієприслівниках, утворених від дієслова
на -ся (-сь) після твірних суфіксів майже завжди
вживається суфікс -сь (суфікс -ся трапляється
лише у віршованих текстах): керуючись, змагаючись, звертаючись.
Обов’язковою умовою застосування дієприслівника є приналежність двох дій одному суб’єкту. Наприклад, «Закінчивши університет,
чоловік вирішив працювати винятково на закордонних роботодавців». Тут обидві дії стосуються саме чоловіка. Порушення цього принципу призводить до помилок. Наприклад,
«Готуючи звіт, мою увагу привернули помилки
бухгалтерії». Тут дієслово і дієприслівник стосуються різних суб’єктів, правильно було б сказати так: «Готуючи звіт, я звернула увагу на
помилки бухгалтерії».
Помилки найчастіше трапляються у безособових реченнях: «Закінчивши роботу, працівнику захотілося відпочити». Правильна форма: «Закінчивши роботу, працівник захотів
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відпочити» або «Коли працівник закінчив роботу, йому захотілось відпочити».
Тому не варто приєднувати дієприслівниковий зворот до безособової конструкції: «Переглядаючи подану звітність, було виявлено
декілька критичних помилок». Синтаксична
конструкція неправильна, немає суб’єкта — виконавця дії. Отже, слід ввести особу: «Переглядаючи подану звітність, інспектор виявив декілька критичних помилок».
Хоча винятком із цього правила є дієприслівники, які відносяться до інфінітива, що виражає
дію іншої особи: «Кабінет наповнився людьми,
готовими підтримати будь-який привід до вечірки, поділяючи гучні, а іноді й буйні звеселяння». Тут дія дієприслівника відноситься до
додатку людьми і граматично залежить від інфінітива підтримати. Але такі звороти, звичайно більш притаманні літературній мові.
Допускається і використання дієприслівників
у тих безособових реченнях, які включають інфінітив. Наприклад, «Складаючи звіт, потрібно
керуватися нормативно-правовими актами».
Також «небезпечними» є пасивні конструкції.
«Звіт складений вірно, вивчивши докладні інструкції». Правильно було б сказати «Звіт складений правильно після вивчення докладних інструкцій» або «Звіт склали правильно, вивчивши
докладні інструкції».
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«Визначивши міру покарання, залишається
нез’ясованим питання відшкодування збитків».
У наведеному прикладі суб’єкт-підмет — питання. Отже, питання залишається нез’ясованим
і питання визначає міру покарання. Речення
побудоване неправильно. Немає суб’єкта — виконавця дії. Доречно перефразувати так: «Визначивши міру покарання, суд не з’ясував питання відшкодування збитків».
Не рекомендується вживання дієприслівників у реченнях, де дієслово-присудок стоїть у
формі майбутнього часу: «Приїхавши до міста,
я обов’язково зателефоную керівникові». Краще
сказати: «Коли я приїду до міста, я обов’язково
зателефоную керівникові».

Особливості перекладу
з російської мови

Складнощі перекладу часто спричиняють
усталені конструкції. Наведемо декілька прикладів українських аналогів російських дієприслівникових зворотів. Тут, як і в інших випадках,
варто намагатися запам’ятати українські відповідники або користуватися словником сталих
виразів.
Російська мова
Опустив взгляд
Сцепив зубы

Українська мова
Потупивши погляд
Зчепивши зуби

Варто пам’ятати, що в українській мові, на відміну від російської, від деяких дієслів не можна
утворювати дієприслівники. Це так звані «непродуктивні» слова: їхати, в’язати, лизати, мазати, низати, танцювати, здаватися, дерти, кликати, брехати, чекати, чесати, співати, шукати,
берегти, палити тощо. Тому речення: «Доїхавши
до міста, він раптом вирішив повернутися» краще перефразувати так: «Коли він доїхав до міста, раптово вирішив повернутися».
В одному реченні бажано використовувати
дієприслівники одного виду: «Відповівши мені
негативно і помічаючи моє незадоволення,
керівник відвернувся». Слід використати дієприслівник доконаного виду: «Відповівши мені
негативно і помітивши моє незадоволення, керівник відвернувся».
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Надзвичайно поширеною формою в наукових
і ділових текстах є російськомовна конструкція
«исходя из этого». Українською її зазвичай дослівно перекладають «виходячи з цього». Але це
є банальним калькуванням. Щоб якнайкраще
перекласти суть цього вислову, можна скористатися конструкцією «з огляду на». «Виходячи з
перерахованих пунктів, застосування норми є
недоречним» — «З огляду на перераховані пункти застосування норми є недоречним».
Науковому стилю української мови відповідає вживання дієприслівникових зворотів чи
підрядних речень замість багатьох російських
прийменникових конструкцій з віддієслівними
іменниками:
Російська мова
без вычисления
для пояснения
для обеспечения
для описания
для доказательства
за неимением (из-за
отсутствия) данных
по получении
по подписании
по рассмотрении
по истечении срока

Українська мова
не обчисливши (не
обчислюючи)
щоб з’ясувати
щоб забезпечити
щоб описати
щоб довести
не мавши (не маючи) даних
одержавши
підписавши
розглянувши
коли закінчився термін

Застосовуємо доречно

Дієприслівники недоконаного виду з суфіксами -а,-я (пишучи, читаючи) і досконалого вигляду типу дізнавшись, прочитавши широко використовуються в діловому мовленні, на відміну
від форм доконаного виду з суфіксами -вши, -ши
(довідавшись, прочитавши), що виділяються
розмовно-просторічним стилістичним забарвленням. Винятком з цього правила є дієслова,
які не вживаються без постфікса -ся: посміхнувшись, озирнувшись, — вони нейтральні).
Дієприслівники допомагають нам яскравіше
змалювати дію, додати їй нових рис, уникнути
лінійності мовлення. Порівняйте дві фрази: «Читаючи протокол, голова зборів уважно стежив
за реакцією людей» і «Голова читав протокол і
стежив за реакцією людей».
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Дієприслівниковий зворот — це майже безпрограшний спосіб позбутися таких нав’язливих
калькованих конструкції з «при»: «при дослідженні цього питання вони забули найголовніше» — «досліджуючи це питання, вони забули
найголовніше». Такий варіант побудови фрази
більш точно передає думку, а також є стилістично доречним.

Синтаксичні помилки

Якщо в реченні наявні дві дієслівні форми,
яким дієприслівниковий зворот може синтаксично підпорядковуватись дуже часто виникають
синтаксичні помилки. Наприклад: Складання звітів має багато підводних каменів, які не завжди
можна передбачити, викликаючи запитання у
перевіряючих органів. У наведеному складному реченні є два присудки: у головному реченні — має,
у підрядному — можна передбачити.
Автором передбачався зв’язок дієприслівникового звороту з присудком головного речення: Складання звітів має багато підводних каменів, викликаючи запитання у перевіряючих
органів. Але дієприслівник також можна пов’язати з головним членом підрядного речення,
оскільки воно стоїть безпосередньо перед зворотом: не завжди можна передбачити, що саме викличе запитання у перевіряючих органів. У результаті виходить, що запитання викликають не
звіти, а ті, хто їх складає.
Синтаксичні помилки спричиняють і порушення логіки викладу, тому до них слід ставитися особливо уважно. Наприклад: «Увагу директора привернула заява працівника, переглядаючи
особову справу, яка лежала на столі». Конструкція неправильна, оскільки підмет — заява —
привернула увагу і переглядала особову справу.
Слід із додатка (директора) утворити суб’єктпідмет — директор. Правильне речення: «Переглядаючи особову справу, яка лежала на столі,
директор звернув увагу на заяву працівника».

Коли дієприслівник стає у нагоді

Дієприслівник допомагає правильно перекласти більшість російськомовних конструкцій,
виражених іншими частинами мови. Наприклад, поширеними в російській мові є дієприк50

метники, які не варто дослівно перекладати. Їх
краще замінити дієприслівником чи дієприслівниковим зворотом: замість «бажаючі взяти
участь у проведенні мітингу, ...», — «бажаючи
взяти участь у проведенні мітингу, ...»; «робітник, виконуючий план, ...» краще перефразувати «робітник, виконуючи план, ...».

Завдання для самоконтролю

Перекладіть українською:
1. Тут мы видим игнорирование нескольких
норм без соблюдения законодательства.
2. Выполнив все вычисления самостоятельно,
он претендовал на премию.
3. Они достигли ошеломляющих результатов,
выполнив моделирование поведения групп.
4. Занимаясь анализом данных, легко проверить все информационные поводы.
5. Они стремились, прежде всего, доказать
пользу совместной работы для роста творческого потенциала, занимаясь исследованием разговоров между сотрудниками.
Відповіді на завдання з № 12
1. Екологічні малярні фарби: інтер’єрні, фасадні, ґрунтівки, а також металопластикові вікна та броньовані двері.
2. Мучні вироби: крупи, макарони, крім того,
молочна продукція: сири, масло, а також консервовані овочі, кондитерські вироби.
3. Автошини вітчизняні та імпортні, зокрема, російські.
4. Пакети поліетиленові: рекламні з ручками,
фасувальні, а також скотч, стрічка малярна.
5. Приватний лікар надає консультації, проводить обстеження, контролює лікування.
6. ТзОВ «Фонд МЖК» пропонує в кредит квартири з поквартирним опаленням.
7. Фармацевтична фірма запрошує провізорів, фармацевтів і працівників з медичною освітою на роботу в офісі та аптечному складі.
8. Хочете побачити азіатські екзотичні країни, зокрема Індію?
9. Правильно формулюйте ділові документи:
заяви й автобіографії.
10. Екскурсії Україною, зокрема Львовом і різноманітними замками.
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!

Бухгалтер вперше читає п’ятирічній донечці казку
про Попелюшку. Дівчинці дуже сподобалася історія,
особливо та частина, де гарбуз перетворюється на золоту карету. Раптово вона запитує:
— Тату, а ось коли гарбуз перетворюється на золоту карету, це класифікується як прибуток чи як
збільшення вартості майна?
***
У розпал робочого дня до офісу вриваються парубки у камуфляжах і в масках з криками: «Лежати, це
пограбування!». Головний бухгалтер, опускаючись на
підлогу, каже колезі:
— От, налякали, дурні, я-то подумав — перевіряючі...
***
Молода дівчина влаштовується на роботу бухгалтером. Головний бухгалтер дає їй завдання, після чого каже:
— Аби не помилитися, краще перерахувати підсумкову суму двічі.
Через деякий час дівчина підходить до головного
бухгалтера й говорить:
— Я ретельно попрацювала над Вашим завдання й
перерахувала суму аж десять разів!
— Молодець! Люблю старанних працівників.
— Ось тут записано всі десять підсумків...
***
Початкуючий підприємець звертається до продавця
у книжковому магазині:
— Чи не порадити Ви мені якусь книжку про те,
яким чином можна сплачувати менше податків?
— Навряд чи — Кримінальний кодекс вже давно
розкупили. Ну хіба що пошукайте щось на цій поличці,
серед фантастики.
***
На вечірці приятель директора підприємства звертається до нього:
— Петре, а ти знаєш, що бреше про тебе твій власний головний бухгалтер?
— Це неважливо! Головне — аби не говорив правди.
***
Бухгалтер перевіряє рахунки, які працівник надає
після відрядження.
— А це що за астрономічна сума?
— Рахунок за готель…
— Ви що — з глузду з’їхали? Хто Вас уповноважив
купувати готель?!
***
Повідомлення від розробників бухгалтерських програм: «Шановні користувачі! У зв’язку з численними
зверненнями, у програмних продуктах незабаром буде
розширено панель інструментів — окрім стандартної
кнопки «Перерахувати» будуть додані додаткові кнопки «Перерахувати як я хочу», «Перерахувати як хоче
ДФС» і «Перерахувати правильно».
***
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Бухгалтер розповідає секретарці, яка незабаром
має народити:
— Коли в мене народився син, шеф підвищив мені
зарплату за те, що я назвав свого сина його іменем.
В тебе ж теж буде хлопчик — може зробиш так само,
гроші будуть ой як потрібні…
— Та я вже з директором по-іншому домовилася —
він обіцяв не просто підвищити мені зарплату, а збільшити її вдвічі за те, що я своєму синові не дам його
прізвища…
***
Заходить чолов’яга до бухгалтерії великого підприємства й запитує:
— Дівчата, тож сьогодні зарплату видаєте?
— Так, сьогодні, кажіть Ваше прізвище.
Чоловік заглядає через плече бухгалтера до відомості й трохи замислившись каже:
— Я оце так подумав, здається, моє прізвище «Разом».
***
Директор:
— Де гроші?
Головний бухгалтер:
— Іване Петровичу, дозвольте я поясню…
Директор:
— Пояснити я й сам можу! Гроші де?!
***
Лікар запитує під час медогляду:
— Ви палите?
— Hі.
— Вживаєте алкогольні напої?
— Hі.
— Вас турбує підвищений чи знижений тиск?
— Ні.
— А головний біль є?
— Ні.
— Ось тільки не треба так радісно усміхатися, я ж
все одно що-небудь знайду — в мене дружина працює
у фіскальній службі!
***
Бухгалтерія. Усі сидять за комп’ютерами, періодично щось підраховуючи на калькуляторах. На стіні під
склом висить старенька рахівниця. А під склом молоток та підпис: «В екстреному випадку розбити скло»...
***

Бухгалтерські прикмети

Якщо післязавтра передостанній день робочого
тижня, то сьогодні вівторок.
Якщо результат не залежить від способу вирішення —
це математика, а якщо залежить — бухгалтерія.
Помічник бухгалтера відповідає своїй посаді, якщо
може з’їсти будь-яку документацію у будь-якій кількості.
Усі знають собі ціну, але вона завжди вище їхньої
зарплати.
Якщо о третій ранку замовляють таксі до офісу
й усі тверезі — це точно бухгалтери.
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Важливі дати липня

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

Серпень-2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
7
14
21
28

1

2

3

4

5

6

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

13
20
27

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1
(24 — День незалежності України)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 9
Кількість робочих днів — 22
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (23)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 175 годин
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1 — День архітектури України (встановлено Указом Президента
України від 17 червня 1995 р. № 456/95).
2 — День Військово-Морських Сил Збройних Сил України (щорічно відзначається у першу неділю липня згідно з Указом Президента України від 12 червня 2015 р. № 331/2015);
— День працівників морського та річкового флоту (щорічно
відзначається у першу неділю липня згідно з Указом Президента
України від 12 червня 2015 р. № 332/2015);
— Міжнародний день спортивного журналіста (неофіційне
професійне свято, яке традиційно відзначається ще з 1924 року,
коли у Парижі була утворена Міжнародна асоціація спортивної преси, яка сьогодні об’єднує майже півтори сотні національних спілок).
4 — День судового експерта (встановлено Указом Президента
України від 10 червня 2009 р. № 424/2009).
7 — останній день подання до органу державної статистики:
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за червень 2017 року
(за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р.
№ 90);
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (квартальна) за II квартал
2017 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90);
— День працівника природно-заповідної справи (встановлено
Указом Президента України від 18 серпня 2009 р. № 629/2009).
8 — День родини (встановлено Указом Президента України від
30 грудня 2011 р. № 1209/2011) — не забудьте привітати своїх рідних
та скористайтеся нагодою організувати сімейне свято.
9 — День рибалки (щорічно відзначається у другу неділю липня
згідно з Указом Президента України від 22 червня 1995 р. № 464/95).
11 — Всесвітній день народонаселення (запроваджено Організацією Об’єднаних Націй, коли у 1987 році за розрахунками її демографів чисельність населення Землі перевищила 5 мільярдів осіб). До
речі, на сьогодні чисельність населення Землі становить вже понад
7,5 мільярдів осіб.
15 — День українських миротворців (встановлено постановою
Верховної Ради України від 21 травня 2013 р. № 292-VII).
16 — День бухгалтера (встановлено Указом Президента України
від 18 червня 2004 р. № 662/2004). До речі, дата свята обрана не випадково — саме цього дня у 1999 році був прийнятий Закон України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
— День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості (щорічно відзначається у третю неділю липня згідно з
Указом Президента України від 3 червня 1993 р. № 187/93).
20 — День шахів (встановлено постановою Верховної Ради України від 1 листопада 2011 р. № 3985-VI).
28 — День хрещення Київської Русі – України (встановлено Указом Президента України від 25 липня 2008 р. № 668/2008);
— День системного адміністратора (наразі це свято офіційно
ще не встановлено у жодній країні світу, але безліч компаній його
традиційно відзначають в останню п’ятницю липня вже понад 15 років).
29 — День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
(встановлено Указом Президента України від 26 липня 2016 р. № 311/
2016).
30 — День працівників торгівлі (щорічно відзначається в останню
неділю липня згідно з Указом Президента України від 5 червня 1995 р.
№ 427/95).

Професійна газета
(виходить 2 рази на місяць)
Наклад 7 300 прим.
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89050
Друк — ТОВ «РІДЖИ»
вул. Старокиївська, 26-а,
м. Київ, 04116, Україна
Свідоцтво про внесення
суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру
видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої
продукції: серія ДК, № 3790
від 26.05.2010 р.

Підписано до друку
10 липня 2017 р.
Замовлення
№ 383 від 5 липня 2017 р.

Видається з липня 2011
Газета розповсюджується тільки за передплатою,
яку можна оформити в редакції, відділеннях
зв’язку «Укрпошти» та передплатних агентствах.
Відповідальність за достовірність інформації,
наведеної у статтях, несуть їх автори, а рекламних
матеріалів — рекламодавці. Позиція редакції
не завжди збігається з думкою автора. Відтворення
матеріалів газети «Консультант Кадровика»
можливе лише з письмового дозволу редакції.

