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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Чи зараховується до стажу роботи,
що дає право на щорічну відпустку,
період перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох років?
Чи може на приватному підприємстві бухгалтер працювати за суміщенням касиром, але не постійно, а
замість тимчасово відсутнього працівника?
На підприємстві є два менеджера з
постачання й один з них просить на
кілька місяців перевести його на 0,5
ставки, а другий протягом цього часу
згоден додатково виконувати його
обов’язки, але за умови, що робочий час
при цьому не збільшиться. Яким чином
це можна оформити?
Працівник працює за трудовим договором, а роботодавець хоче укласти з ним контракт — потрібно звільняти
працівника за таких обставин чи можна
одразу укласти контракт?
Як правильно оформити трудові відносини з працівником, який провадить викладацьку діяльність в обсязі
до 240 годин на рік?
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Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника
податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку
або відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми повідомлення про наявність порушень»
від 19 травня 2017 р. № 514
Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Порядку організації
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних
закладах за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби»
від 19 квітня 2017 р. № 86
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Печатка вже не є обов’язковим
реквізитом документа
19 липня 2017 р. набув чинності Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо використання печаток юридичними
особами та фізичними особами – підприємцями»
від 23 березня 2017 р. № 1982-VIII, яким передбачено
скасування вимог щодо обов’язкового використання печаток у бізнесі.
Очікується, що впровадження цього Закону допоможе Україні піднятися на два пункти у рейтингу Світового банку Doing Business (результат щорічного дослідження, що оцінює сприятливість умов для ведення
підприємницької діяльності на базі 10 індикаторів у
189 країнах).
Нагадаємо, що три роки тому було впроваджено
перехід від обов’язкового до добровільного використання печаток у бізнесі, але не в усіх законодавчих
актах замінили норму про обов’язковість використан-

ня печатки, а іноді й прописували обов’язкове використання печатки, якщо вона є. Внаслідок цього, було
складно зрозуміти, коли печатка потрібна, а коли —
ні, що й спонукало посадових осіб органів державної
влади чи місцевого самоврядування вимагати документи саме з відбитком печатки.
Наразі ж внесено зміни у низку законодавчих актів,
які вилучають згадки про обов’язкове використання
печатки — відтепер документи вважатимуться достовірними за умови підпису уповноваженої на це
особи.
Окрім того, передбачено штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі
це від 850 до 1 700 грн) за вимагання посадовцем
документа із відбитком печатки чи відмову у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки.

Посвідчення інспекторів праці можна
перевірити на сайті Держпраці
Державна служба України з питань праці розмістила на своєму сайті інформацію щодо виданих посвідчень інспекторам праці — тож відтепер ви можете перевірити не лише наявність в інспектора праці
службового посвідчення, а й звірити усі наведені у ньому дані, аби впевнитися, що посвідчення є справжнім.
Усі дані щодо посвідчень інспекторів праці на сайті
Держпраці сформовані в розрізі областей: http://dsp.
gov.ua/informatsiia-pro-sluzhbovi-posvidchenniainspektoriv-pratsi. Обираючи потрібну вам область, ви
маєте змогу завантажити файл у форматі exel, в якому
наведено номер посвідчення, прізвище, ім’я, по батькові

та посаду інспектора праці, а також надано його фото.
Нагадаємо, що відповідно до п. 9 і п. 14 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою
Уряду від 26 квітня 2017 р. № 295, під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці
повинен пред’явити об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі своє службове посвідчення й ви вправі перевіряти наявність такого
посвідчення, а у разі його відсутності — не допускати особу до проведення інспекційного відвідування.

Роботодавцям частково компенсують
витрати на нові робочі місця
Роботодавцям, які створюють нові робочі місця, частково компенсують витрати, пов’язані зі
сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
Відповідну постанову «Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2017 рік» № 531
Уряд прийняв на засіданні 19 липня 2017 р., якою розподілено видатки Державного бюджету України на
2017 рік у сумі 1 млн 400 тис. грн шляхом делегування
Мінсоцполітики України Пенсійному фонду повнова-
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жень на виконання бюджетної програми «Компенсація роботодавцеві частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою ЄСВ», збільшивши на зазначену суму
дохідну та видаткову частини бюджету Пенсійного
фонду. Це дозволить забезпечити виплату роботодавцям
компенсації фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою
ЄСВ, у розмірі 50% суми нарахованого єдиного внеску за
кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце,
відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про зайнятість
населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI.
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 11 травня 2017 р. № 1398/0/101-17

Щодо обчислення середньої зарплати в центрах СССДМ
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист та повідомляє.
Із прийняттям Закону України «Про державну службу» відбулось скасування статусу посадових осіб
органу місцевого самоврядування для працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(далі — Центр).
Відповідно до частини третьої статті 36 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) у разі реорганізації підприємства, установи, організації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.
У такому випадку до трудових книжок працівників вносять лише запис щодо реорганізації підприємства,
установи, організації (п. 2.15. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої
наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29 липня 1993 р. № 58).
Оскільки відповідно до частини третьої статті 36 КЗпП у разі реорганізації дія трудового договору продовжується, то обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток у цьому випадку проводиться з урахуванням пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою
КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок), а саме виходячи із нарахованої працівникам заробітної
плати за 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.
Якщо працівниками відпрацьовано менше 12 календарних місяців, то обчислення середньої заробітної
плати провадиться виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення до першого числа місяця, в якому надається відпустка.
Що стосується застосування абзаців сьомого та восьмого пункту 2 Порядку, то зазначеними абзацами
чітко визначено, що вони застосовується у випадках зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування
відповідно до актів законодавства.
Щодо застосування пункту 10 Порядку, то ним визначено, що у випадках підвищення тарифних ставок і
посадових окладів в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за
працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на
коефіцієнт їх підвищення.
Основними умовами для проведення коригування в установах, організаціях бюджетної сфери та органах
виконавчої влади та місцевого самоврядування є підвищення окладів відповідно до актів законодавства.
Коефіцієнт, на який необхідно прокоригувати виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, розраховується шляхом ділення окладу (тарифної ставки), встановленого після підвищення,
на оклад (тарифну ставку) до підвищення.
У разі зміни посадового окладу (тарифної ставки) працівникові у зв’язку з переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо коригування середньої заробітної плати не провадиться.
Враховуючи зазначене, коригування середньої заробітної плати проводиться у зв’язку з підвищенням
окладів відповідно до актів законодавства і при умові, що працівник займає одну і ту ж посаду до підвищення окладів та після їх підвищення.
Крім того, слід враховувати, що положення зазначеного пункту спрямовані на недопущення зниження
середнього заробітку у порівнянні із нарахованою за новими умовами оплати праці заробітною платою
працівників, а не на необґрунтоване завищення середньої заробітної плати.
Враховуючи, що у працівників Центрів нові умови оплати праці введенні у зв’язку із зміною статусу
працівників (скасування статусу посадових осіб органу місцевого самоврядування), зміною структури заробітної плати, вважаємо, що коригування у зазначених працівників не проводиться.
Директор Департаменту
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Переведення/переміщення
та оплата праці
У ході провадження господарської діяльності на підприємстві інколи виникає потреба щоб працівники, які працюють в певному цеху, магазині, кіоску тощо, тимчасово чи постійно працювали в іншому, що може бути пов’язано з закриттям чи
відкриттям нових місць роботи, а то й з ротацією персоналу. Якщо виробничі потужності розташовані в різних регіонах країни, інколи виникає термінова потреба в
забезпеченні їх кадрами з числа вже працюючих співробітників на період добору
постійних працівників з місцевих жителів. Або працівник змінює місце проживання
та просить про зміну місця роботи з одного регіону до іншого. Жінки в останні місяці вагітності можуть потребувати легшої роботи тощо. В усіх цих випадках доводиться мати справу з переведеннями та переміщеннями працівників. З’ясуйте,
чим переведення відрізняється від переміщення, які існують види переведень, а
також які форми надання компенсацій працівникам законодавство передбачає для
кожного з таких випадків.

Різниця між переведенням
та переміщенням

Поняття переведення та переміщення працівників регулюється насамперед статтями 32 та
33 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП). Ці статті дають розуміння того, чим переведення та переміщення відрізняються між
собою. А вже «похідними» від них можна вважати спеціальні випадки переведення та переміщення працівників як то переведення на легшу
роботу за станом здоров’я, переведення вагітних жінок тощо.
Статтею 32 КЗпП встановлено, що переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в
установі, організації (далі — підприємство),
а також переведення на роботу на інше підприємство або в іншу місцевість, хоча б разом
з підприємством допускається тільки за згодою
працівника, за винятком випадків, передбачених у ст. 33 КЗпП та в інших випадках, передбачених законодавством.
Не вважається переведенням на іншу роботу і
не потребує згоди працівника переміщення його
на тому ж підприємстві на інше робоче місце, в
6

інший структурний підрозділ у тій же місцевості,
доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Роботодавець не має права переміщати працівника на
роботу, протипоказану йому за станом здоров’я.
Статтею 33 КЗпП визначено, що тимчасове
переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише
за його згодою. Роботодавець має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу
роботу, не обумовлену трудовим договором, без
його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення
або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій,
епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей.
Отже, переведення це:
— доручення працівнику виконання на тому
ж підприємстві іншої роботи, ніж та, що була
обумовлена трудовим договором. При цьому
в п. 31 постанови Пленуму Верховного Суду
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вих спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 уточнено, що переведенням на іншу роботу вважається
доручення працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором;
— переведення на роботу на інше підприємство. У даному випадку не уточнюється, це така
ж робота чи інша. Оскільки ініціатива переведення на інше підприємство може належати як
працівнику, так і роботодавцю, то тут цілком
можлива й зміна роботи на іншу. Але зауважимо, що у будь-якому випадку переведення на
інше підприємство є підставою для припинення
трудового договору за п. 5 ст. 36 КЗпП;
— переведення на роботу в іншу місцевість,
у т. ч. з підприємством. Очевидно, що в такому
випадку йдеться про роботу за цією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначеними
трудовим договором. Якщо одночасно з переведенням на роботу в іншу місцевість зміниться
і характер роботи, то тут слід вести мову і про
переведення, і про зміну істотних умов праці.
Відтак, при переміщенні працівник продовжує виконувати ту ж роботу, на тому самому
підприємстві і в тій же місцевості, однак на іншому робочому місці (цеху, відділі тощо), на іншому механізмі або агрегаті, але у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої
трудовим договором.
Не може розглядатися як переведення на іншу
роботу, хоч виконання іншої роботи і доручається
працівникові, суміщення, яке трактується як виконання на одному і тому ж підприємстві разом
з основною роботою, що обумовлена трудовим
договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звіль-нення
від основної роботи.

Види переведення

Зі статей 32 і 33 КЗпП бачимо, що переведення можливе лише за згодою працівника або ж за
ініціативою працівника, хоча в КЗпП про це прямо не зазначено. Але тимчасове переведення до
одного місяця для відвернення аварійних чи інших несприятливих ситуацій можливе без згоди
працівника.
№ 15 (147), 1 серпня 2017

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Переведення буває:
 за часом:
— постійне;
— тимчасове (при цьому на який саме строк
переведення слід вважати тимчасовим КЗпП
не визначає, крім як для відвернення аварій —
до одного місяця);
 за місцем:
— на тому ж підприємстві;
— на іншому підприємстві, що має наслідком
припинення трудового договору;
— у тій же місцевості;
— в іншу місцевість (у даному випадку під
місцевістю слід розуміти населений пункт, в
якому розташоване місце роботи, що погоджувалося при прийомі на роботу).
Цікавою з точки зору ст. 32 КЗпП є ситуація,
коли працівник приймається на роботу із зазначенням місця роботи в трудовому договорі,
а потім виникає потреба перемістити його на
інше місце роботи.
На підтвердження того, що може вказуватися
конкретне місце роботи працівника, можна навести п. 2.14. Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та Міністерства
соціального захисту населення України від
29 липня 1993 р. № 58, згідно з яким у графі 3
пишеться: «Прийнятий або призначений до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво із зазначенням їх конкретного найменування, а також роботи, професії або посади
і присвоєного розряду».
Наприклад, працівника прийнято на роботу в
поштове відділення № 2. Оскільки це поштове
відділення має стале місцезнаходження (будинок, вулиця, район міста тощо), переміщення
працівника у поштове відділення № 3, яке має
інше місцезнаходження, потребуватиме згоди
працівника та попередження за два місяці, бо
матиме місце зміна істотних умов праці.

Оплата праці при переміщенні

При переміщенні працівника характер його
роботи принципових змін не зазнає, крім випадків, коли працівнику доручено виконання
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роботи на іншому механізмі або агрегаті. Тому тут
заробітна плата працівника не мала би змінюватися. Але ч. 2 ст. 114 КЗпП передбачає, що у тих
випадках, коли в результаті переміщення працівника (ч. 2 ст. 32 КЗпП) зменшується заробіток
від не залежних від нього причин, провадиться
доплата до попереднього середнього заробітку
протягом двох місяців з дня переміщення.
Звертаємо увагу, що мова йде не про порівняння тарифних ставок (окладів) або відносних
складових заробітної плати (відсоток доплати,
премії тощо), а про порівняння фактичного заробітку на новому місці роботи та середнього
заробітку на попередньому. І якщо фактичний
заробіток виявиться нижчим за середній на попередньому місці роботи, проводиться доплата
до середнього заробітку. Тобто маємо справу не
із збереженням середнього заробітку, а про нарахування заробітку відповідно до умов роботи
на новому місці та про доплату, в разі потреби.
Як проводити порівняння заробітку, якщо на
новому місці працівник не з власної вини отримав менший заробіток?
Пунктом 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100), встановлено,
що в усіх інших випадках збереження середньої
заробітної плати, крім як для оплати відпускних,
середньомісячна заробітна плата обчислюється
виходячи з виплат за останні два календарні
місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата.
Отже, середній заробіток переміщеного
працівника слід рахувати за два попередні місяці, що передують переміщенню.
Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці
роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/годин, а у випадках, передбачених
чинним законодавством, календарних днів, які
мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично
відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих
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днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, — на число календарних
днів за цей період (абз. 1 п. 8 Порядку № 100).
Проте у випадку застосування ч. 2 ст. 114
КЗпП не йдеться про оплату «днів, які мають
бути оплачені за середнім заробітком», тому порівняння середньої зарплати з фактичною і викликає деякі труднощі.
Один із варіантів застосування цієї норми передбачає визначення фактичного середнього
денного заробітку на зразок як при оплаті днів
відрядження. До денного (годинного) заробітку
працівника, який повинен порівнюватися з середньоденним (середньогодинним) заробітком
у випадках, передбачених ст. 114 КЗпП, включаються всі елементи заробітної плати, які працівник отримує відповідно до умов трудового,
колективного договору на новому місці роботи:
оклад, доплати, надбавки, премії, індексація
тощо. Він визначається діленням фактичного
заробітку на фактичні дні роботи. Потім цей
денний заробіток порівнюється із середньоденним обчисленим за два попередні місяці. І якщо
середньоденний виявиться більшим за денний,
різниця множиться на кількість днів, за які нараховано фактичний заробіток.

Приклад
Посадовий оклад працівника становить
3 400 грн. У травні ним відпрацьовано
20 робочих днів, а в червні — 19.
Середньоденна зарплата становить:
(3 400 + 3 230) ÷ (20 + 19) = 170,00 грн.
У липні працівник відпрацював 19 робочих днів, а два дні не працював з вини роботодавця, які були оплачені з розрахунку
2/3 окладу як простій. Всього зарплата за
липень місяць становитиме:
(3 400 ÷ 21  19) + (3 400 ÷ 21 
 2/3  2) = 3 291,96 грн.
Середня денна зарплата у липні:
3 291,96 ÷ 21 = 156,76 грн.
Оскільки середньоденна зарплата вища
за денну, працівнику слід доплатити:
(170,00 – 156,76)  21 = 278,04 грн.
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Нескладні розрахунки показують, що у вищенаведеному прикладі через простій працівник
втратив лише по 1/3 окладу за кожен день простою або 107,94 грн (3 400 ÷ 21  1/3  2).
Це вказує на те, що такий спосіб порівняння
фактичної зарплати та середньої недосконалий. Крім того, порядок визначення денного
заробітку жодним нормативним актом не врегульовано, що створює труднощі в його обчисленні. Якщо оплата праці працівника передбачає лише оплату за окладом (розцінками,
годинними ставками тощо) без премій, доплат
та надбавок, то середню денну зарплату обчислювати просто: нараховану за місяць суму ділять на кількість відпрацьованих днів. Але
якщо працівник отримує премії та винагороди
за результатами роботи за рік, квартальні премії тощо, то як їх враховувати — тут виникають
питання.
З одного боку середньоденну зарплату з денною слід порівнювати в співставних умовах (наприклад, враховувати 1/3 квартальної премії,
оскільки за Порядком № 100 у розрахунковому
періоді квартальні премії враховуються пропорційно кількості місяців розрахункового періоду), а з другого — чи не зведеться в такому разі
обчислення денної зарплати до середньоденної
і такі розрахунки втрачають тоді сенс.
Тому, на думку автора, в даному випадку доцільніше скористатися абзацами 2 – 3 п. 8 Порядку № 100. Ними встановлено, що у разі коли
середня місячна заробітна плата визначена
законодавством як розрахункова величина для
нарахування виплати допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.
Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих
робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, — на число календарних днів за цей період.
Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа робочих
днів за останні два календарні місяці згідно з
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графіком роботи підприємства встановленим
з дотриманням вимог законодавства.
Якщо застосувати ці норми, то в такому разі
середня зарплата працівника становитиме:
3 400 грн (170,00 – ((20 + 20) ÷ 2)). Відтак працівникові слід доплатити 3 400 – 3 291,96 =
= 108,04 грн, що ближче до отриманого нами
результату, визначеного розрахунковим шляхом — 107,94 грн.

Оплата праці при переведенні

Порядок оплати праці при переведенні визначають за статями 33 та 114 КЗпП. Встановлено, що при переведенні:
— на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його попередній
середній заробіток протягом двох тижнів з дня
переведення (ст. 114);
— строком до одного місяця на іншу роботу
оплата праці за виконану роботу проводиться
не нижче, ніж середній заробіток за попередньою роботою (ст. 33).
Як бачимо, жодна зі статей не регулює питання оплати праці:
— при тимчасовому переведенні на іншу нижчеоплачувану роботу за ініціативою роботодавця чи працівника;
— при переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за його бажанням;
— при переведенні працівника за його бажанням на іншу постійну чи тимчасову роботу навіть
не нижчеоплачувану, але якщо з незалежних від
нього обставин його зарплата на новому місці
роботи нижча ніж на попередньому місці роботи
(на зразок переведення до одного місяця).
Тож спробуємо надалі з’ясувати, як же оплачувати працю у кожному з можливих варіантів переведення.
1. Переведення на постійну роботу.
Норму ч. 1 ст. 114 КЗпП про збереження за
працівником попереднього середнього заробітку протягом двох тижнів з дня переведення на
іншу постійну нижчеоплачувану роботу слід розуміти так, що працівнику слід виплачувати
фактичну зарплату і якщо вона виявиться нижчою, то слід проводити доплату.
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Це питання так роз’яснюється у науковопрактичних коментарях до КЗпП різних редакцій та видавців. І в цьому є певний сенс, адже
якщо працівнику платити два тижні середню
зарплату, то він не буде зацікавлений в результатах праці.
Аналогічним чином його 14 жовтня 2000 р.
роз’яснило і Міністерство праці та соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики) — доплати, передбачені ст. 114 КЗпП, провадяться
протягом двох тижнів із дня переведення з таким розрахунком, аби разом із заробітком на
новій роботі працівник одержував оплату праці
у розмірі, рівному середньому заробітку на попередній роботі. Тому ч. 1 ст. 114 КЗпП сформульована у вигляді обов’язку роботодавця забезпечити працівнику збереження середнього
заробітку протягом зазначеного періоду.
У цьому ж роз’ясненні Мінсоцполітики зазначає, що для забезпечення оплати праці
у зазначених випадках не має значення підстава для переведення. Воно може провадитися
на прохання працівника, за висновком медичної установи, за ініціативою роботодавця, зокрема у порядку працевлаштування, як це передбачено ч. 2 ст. 40 КЗпП. Підтвердження
цьому знаходимо й у п. 18 постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату
праці» від 24 грудня 1999 р. № 13 (далі — Постанова № 13), в якій сказано, що положення
ст. 114 КЗпП про збереження середнього заробітку за працівником, переведеним на нижчеоплачувану роботу, протягом двох тижнів
з дня переведення застосовується, якщо інше
не передбачено законодавством, і в тому разі,
коли переведення мало місце з ініціативи самого працівника.
Таким чином, з роз’яснення довідуємося, що
і при переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за ініціативою працівника за ним
зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення.
Хоча здається, що раз працівник сам проситься
працювати за меншу платню, то у роботодавця
нема обов’язку платити вище. Але слід дотримуватися таких рекомендацій.
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У той же час у листі Міністерства соціальної
політики від 14 жовтня 2000 р. зазначається,
що закон не дає права провадити оплату праці
працівника відповідно до ч. 1 ст. 114 КЗпП у разі
істотних змін умов праці працівників при продовженні роботи за попереднім фахом і кваліфікацією (посадою). У такому випадку оплата праці проводиться відповідно до нових змінених
істотних умов праці без доплат.
2. Переведення до місяця.
Роботодавець має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не
обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові
за станом здоров’я, лише для відвернення або
ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій,
епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під
загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не
нижчою, ніж середній заробіток за попередньою
роботою (ст. 33 КЗпП).
У даному випадку діє такий самий підхід до
оплати праці, що й при постійному переведенні — працівнику виплачується фактична зарплата і якщо вона нижча за середню, проводиться
доплата до середньої.
3. Тимчасове переведення.
У листах Мінсоцполітики можна знайти роз’яснення, що і при тимчасовому переведенні на
іншу нижчеоплачувану роботу за працівником
зберігається середній заробіток, хоча жодна
стаття КЗпП це питання прямо не регулює.
Тому формально підприємство має право не доплачувати до середньої зарплати при тимчасовому переведенні на іншу нижчеоплачувану
роботу. Але краще не ризикувати і також доплачувати протягом двох тижнів до середнього заробітку.
Річ у тім, що п. 1 Порядку № 100 визначено,
що цей Порядок обчислення середньої заробітної плати застосовується, зокрема, у випадку
тимчасового переведення працівника у разі виробничої потреби на іншу нижчеоплачувану роботу. Оскільки Порядок № 100 слід вважати
складовою трудового законодавства, то недотримання цієї норми можна розцінювати як
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недотримання мінімальних державних гарантій
в оплаті праці.
Нагадаємо, ст. 265 КЗпП передбачено, що
юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу, зокрема, в разі недотримання мінімальних державних гарантій
в оплаті праці — у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на момент виявлення порушення, за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення (на
сьогодні — 32 000 грн).
У роз’ясненні від 14 жовтня 2000 р. Мінсоцполітики звернуло увагу, що випадки збереження
середнього заробітку у зв’язку зі зниженням
фактичного заробітку не обмежуються викладеним. Вони можуть бути передбачені колективним трудовим договором при переведенні працівника за його згодою на іншу роботу у зв’язку
з простоєм. Тривалість часу, за який при цьому
зберігається середня заробітна плата або тарифна ставка, може обмежуватись у колективному
договорі лише часом, на який працівник переведений на іншу роботу. І тут дійсно заслуговує
уваги питання строків.
При постійному переведенні середній заробіток зберігається протягом двох тижнів; при переведенні до місяця — за весь час переведення.
А судячи з п. 1 Порядку № 100, при тимчасовому
переведенні його слід зберігати протягом всього часу переведення.
4. Оплата, якщо питання не врегульовано.
З наведеного вище можна зробити висновок, що якщо порядок оплати праці у разі переведення працівника статтями 32, 33, 114 КЗпП
прямо не врегульовано, то оплату праці працівника на новому місці роботи слід здійснювати
з фактичного заробітку, але не нижче ніж середній, обчислений за два попередні місяці.
Одним з таких випадків слід вважати наступний.
Припустимо, роботодавець вирішив перевести працівника за його згодою тимчасово — на
два місяці — на іншу роботу. Пропрацювавши
належний строк, працівник виявив бажання
працювати на новому місці роботи постійно.
Як оплачувати його роботу?
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Як зазначалося вище, порядок оплати праці
при тимчасовому переведенні КЗпП прямо не
врегульовано, але слід брати до уваги п. 1 Порядку № 100 і оплачувати його роботу з фактичного заробітку, але не нижче середнього заробітку.
Відтак, якщо працівник вирішив залишитися
працювати на новій роботі постійно, то тут
«вступає в дію» п. 18 Постанови № 13 — положення ст. 114 КЗпП про збереження середнього
заробітку за працівником, переведеним на нижчеоплачувану роботу, протягом двох тижнів з
дня переведення застосовується, якщо інше не
передбачено законодавством, і в тому разі, коли
переведення мало місце з ініціативи самого працівника.
Таким чином, у даному випадку не нижче середнього заробітку буде оплачено весь час тимчасового переведення та два тижні постійної
роботи на новому місці за ініціативою працівника.

Середня зарплата
та доплати

Отже, в разі переведення працівника на іншу роботу, йому, як правило, платиться фактичний заробіток, а якщо він нижче середнього — проводиться доплата до середнього. Чи
враховуються ці виплати для оплати часу відпусток, відряджень та тимчасової непрацездатності?
Відповідно до п. 4 Порядку № 100 виплати за
час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника, не враховуються при обчисленні середньої зарплати за останні два місяці, а одноразові виплати — в усіх випадках її
збереження. Оскільки переведеному працівникові платимо фактичну зарплату, то її для оплати часу відпусток і відряджень враховуємо, а
доплату — ні, бо вона є одноразовою виплатою.
Для оплати часу тимчасової непрацездатності
враховуємо всі виплати, які оподатковуються
ЄСВ, у т. ч. фактичну зарплату та доплату.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу «Зароботная плата»
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Лікарняні виплати:
відповіді на типові запитання
У будь-який період протягом року кожна людина може захворіти. Хвороба може
бути незначною, що не вимагає госпіталізації, а може трапитися так, коли необхідно або лікуватися вдома, або на стаціонарі в лікарні. У такому випадку працівникові, який перебуває у трудових відносинах, необхідно оформлювати листок непрацездатності, який є своєрідним доказом «поважності» причини відсутності на
роботі. Крім того, листок непрацездатності також є підставою для отримання працівниками відповідних соціальних виплат у зв’язку з неможливістю отримати свою
«звичайну» заробітну плату внаслідок відсутності на роботі під час хвороби. Порядок оформлення листків непрацездатності, а також розрахунок і виплати на їх
підставі так званих «лікарняних» (допомоги по тимчасовій непрацездатності) регулюються певними нормативно-правовими актами, які варто добре знати не лише
бухгалтерам, що на практиці забезпечують відповідні розрахунки та виплати, але і
кадровикам, бо саме до них, як своєрідних посередників між працівниками і роботодавцем, часто звертаються з різними запитаннями у випадку якихось непорозумінь з лікарняними листками. Отож, наразі розглянемо можливі відповіді кадровика на найбільш типові запитання працівників.

Якими нормативними актами
регулюються питання матеріального
забезпечення у разі хвороби?

Перш за все зауважимо, що відповідно до
ст. 2 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП) серед основних прав працівника передбачено і його право на матеріальне забезпечення у разі хвороби. Більш детально питання
матеріального забезпечення у випадку хвороби,
а також порядок оформлення відповідних документів розглядаються в:
— Основах законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. № 16/98-ВР;
— Законі України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
— Інструкції про порядок видачі документів,
що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян, затвердженій наказом Міністерства
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охорони здоров’я України (далі — МОЗ) від
13 листопада 2001 р. № 455 (далі — Інструкція
№ 455);
— Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженій спільним
наказом МОЗ, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України від 3 листопада 2004 р.
№ 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція
№ 532);
— Порядку обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 26 вересня 2001 р. № 1266
(далі — Порядок № 1266);
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— Положенні про реєстр застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженому постановою правління Пенсійного фонду
України від 18 червня 2014 р. № 10-1.
Крім того, в окремих випадках передбачені й
деякі особливості регулювання порядку виплат
матеріального забезпечення у разі хвороби для
певних категорій працівників (населення), зокрема відповідно до п. 2 постанови КМУ «Про
особливості реалізації прав деяких категорій
осіб на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 1 жовтня 2014 р. № 531 та
прийнятій на її основі постанові правління Фонду соціального страхування України (далі —
Фонд) від 24 січня 2017 р. № 8, якою було затверджено Порядок надання матеріального
забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України деяким категоріям
застрахованих осіб, в якому визначено специфічні умови оплати лікарняних й вагітності та
пологів переселенцям із зони антитерористичної операції.

Хто і коли має право на допомогу
по тимчасовій непрацездатності?

Згідно зі ст. 18 Закону № 1105 особи, які
працюють на умовах трудового договору
(контракту) на підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємство) незалежно від форм власності та господарювання, у т. ч. в іноземних дипломатичних та
консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також
обрані на виборні посади в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування та
в інших органах підлягають страхуванню
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Зазначені застраховані особи відповідно до
ст. 19 Закону № 1105 мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, яке виникає з настанням
страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення),
якщо інше не передбачено законом.
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Зокрема, згідно зі ст. 20 Закону № 1105 за
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (тобто у разі хвороби,
травми) надаються такі види матеріального
забезпечення та соціальних послуг:
— допомога по тимчасовій непрацездатності
(включаючи догляд за хворою дитиною);
— допомога по вагітності та пологах;
— оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.
Відповідно до ст. 22 Закону № 1105 допомога
по тимчасовій непрацездатності надається
застрахованій особі у формі матеріального
забезпечення, яке повністю або частково
компенсує втрату заробітної плати (доходу),
у разі настання в неї одного з таких страхових
випадків:
1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві;
2) необхідності догляду за хворою дитиною;
3) необхідності догляду за хворим членом
сім’ї;
4) догляду за дитиною віком до трьох років
або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі
хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за
цією дитиною;
5) карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;
6) тимчасового переведення застрахованої
особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;
7) протезування з поміщенням у стаціонар
протезно-ортопедичного підприємства;
8) перебування в реабілітаційних відділеннях
санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Що таке страховий випадок?

Якщо застрахований працівник захворів або
отримав травму, яка не пов’язана з нещасним
випадком на виробництві, то така подія згідно
зі ст. 1 Закону № 1105 називається «страховим
випадком» і є подією, з настанням якої виникає
право застрахованої особи, членів її сім’ї або
іншої особи на отримання відповідно до Закону
13
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№ 1105 матеріального забезпечення або соціальних послуг.
Зазначений страховий випадок слід відрізняти від страхового випадку в системі соціального
страхування від нещасних випадків, де таким
страховим випадком буде нещасний випадок
на виробництві або професійне захворювання
(у т. ч. встановлене чи виявлене в період, коли
потерпілий не перебував у трудових відносинах
з підприємством, на якому він захворів), що
спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму; нещасний
випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок порушення застрахованим нормативних актів про охорону праці. За таких обставин потерпілий працівник також отримує
право на певні страхові виплати, але порядок їх
нарахування і виплати відрізняється від порядку
у разі «звичайного» захворювання (ця тема наразі виходить за межі нашого розгляду).

Що таке страховий стаж
і навіщо він потрібен?

Як зазначено в абз. 1 ч. 1 ст. 21 Закону № 1105,
страховий стаж — це період (строк), протягом
якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та за який
щомісяця сплачено нею та роботодавцем або
нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 21 Закону № 1105.
Своєю чергою в абз. 2 ч. 1 ст. 21 Закону № 1105
зазначено, що до страхового стажу включається
також період відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, отримання
виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії
по інвалідності), як період, за який сплачено
страхові внески, виходячи з розміру мінімального страхового внеску.
Розмір страхового стажу обчислюється у місяцях за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.
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Залежно від страхового стажу згідно зі
ст. 24 Закону № 1105 визначається і розмір
допомоги по тимчасовій непрацездатності
застрахованим особам, а саме:
— 50 відсотків середньої заробітної плати
(доходу) — особам, які мають страховий стаж до
трьох років;
— 60 відсотків середньої заробітної плати
(доходу) — особам, які мають страховий стаж
від трьох до п’яти років;
— 70 відсотків середньої заробітної плати
(доходу) — особам, які мають страховий стаж
від п’яти до восьми років;
— 100 відсотків середньої заробітної плати
(доходу) — особам, які мають страховий стаж
понад вісім років;
— 100 відсотків середньої заробітної плати
(доходу) — особам, віднесеним до 1 – 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що
їх замінює та доглядає хвору дитину віком до
14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-ХІІ; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23 березня
2000 р. № 1584-ІІІ; донорам, які мають право на
пільгу, передбачену ст. 10 Закону України «Про
донорство крові та її компонентів» від 23 червня
1995 р. № 239/95-ВР.
Від редакції.
До 1 січня 2015 року до категорій громадян, лікарняні яким оплачуються в розмірі 100% незалежно від
страхового стажу, належали й «чорнобильці» 4 категорії. Проте внаслідок змін, які було внесено наприкінці
2014 року до Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-XII
(далі — Закон № 796), а саме виключення з нього
ст. 23, «чорнобильців» 4 категорії було позбавлено
будь-яких пільг і компенсацій, у т. ч. й пільги щодо збереження 100% заробітку в разі хвороби незалежно від
стажу. І хоча у Законі № 1105 й досі зазначено, що до
№ 15 (147), 1 серпня 2017
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числа пільговиків входять застраховані особи, віднесені до 1 – 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок
аварії на ЧАЕС (п. 5 ч. 1 ст. 24), насправді «чорнобильці» 4 категорії втратили право на оплату листка непрацездатності в розмірі 100% незалежно від страхового
стажу — адже для отримання пільги застрахована особа повинна пред’явити посвідчення чорнобильця, де
вказано, що пред’явник має право на пільги, встановлені Законом № 796, а в ньому ніяких пільг для 4 категорії вже немає.

Хто приймає рішення про виплату
матеріальної допомоги по тимчасовій непрацездатності та коли
вона не надається?

Згідно з ч. 3 ст. 30 Закону № 1105, рішення
про призначення застрахованим особам
матеріального забезпечення та надання соціальних послуг (у т. ч. й допомоги по вагітності та пологах) приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що
створюється (обирається) на підприємстві,
до складу якої входять представники:
— адміністрації підприємства;
— застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб).
Таким чином, ані керівник підприємства, ані
інша посадова особа не мають права приймати
рішення щодо відмови в призначенні допомоги
по вагітності та пологах.
Відповідно до ст. 23 Закону № 1105 допомога
по тимчасовій непрацездатності не надається:
— у разі одержання застрахованою особою
травм або її захворювання при вчиненні нею
злочину;
— у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;
— за час перебування під арештом і за час
проведення судово-медичної експертизи;
— за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;
— у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися
внаслідок алкогольного, наркотичного, токсич№ 15 (147), 1 серпня 2017
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ного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким
сп’янінням;
— за період перебування застрахованої особи
у відпустці без збереження заробітної плати,
творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку
з навчанням;
— у разі порушення застрахованою особою в
період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності режиму, встановленого для них
лікарем, або її нез’явлення без поважних причин
у призначений строк на медичний огляд, у т. ч.
на лікарсько-консультативну комісію (далі —
ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію
(далі — МСЕК), з дня допущення порушення
на строк, що встановлюється рішенням органу,
який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Що є підставою для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності?

Підставою для призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності відповідно до
ч. 1 ст. 31 Закону № 1105 є виданий у встановленому порядку (згідно з Інструкцією № 455) листок непрацездатності, а в разі роботи за
сумісництвом — копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи, який має
бути заповнений відповідно до Інструкції № 532.
Також, якщо працівник має певні пільги
щодо призначення йому допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% від середньої заробітної плати незалежно від його страхового стажу (п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону № 1105),
він має подати і копії відповідних посвідчень
або інших документів, які підтверджують право
на пільгу.

Як оформлюється
листок непрацездатності?

Порядок оформлення та видачі листків непрацездатності встановлено в Інструкціях
№ 455 і № 532. Зокрема, при першому зверненні хворого до лікувально-профілактичного закладу, йому видається листок непрацездатності, який називається «Первинний», а кожен
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наступний — «Продовження» листка, про що
свідчить відповідна відмітка на бланку листка
непрацездатності. У паспортній частині листка
непрацездатності обов’язково вказується назва
і місцезнаходження медичного закладу, який
його видав. Також у листку вказується дата його
видачі, назва та адреса підприємства, з яким непрацездатний перебуває у трудових відносинах
(без скорочень), прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного (без скорочень), число повних
років (цифрами), відомості про його стать тощо.
Крім того, у листку непрацездатності передбачено кілька граф:
— «Діагноз первинний»;
— «Звільнення від роботи»;
— «Причина непрацездатності»;
— «Діагноз заключний»;
— «Стати до роботи».
Відомості, які вказуються у відповідних графах, завіряються лікарем (із зазначенням його
прізвища та посади) власним підписом і печаткою. Крім того, відповідні відомості у листку
підтверджуються (завіряються) штампом та
печаткою медичного закладу «Для листків непрацездатності».
Якщо листок буде заповнений неправильно
(наприклад, виявиться помилка в назві підприємства, прізвищі працівника, або ж будуть
відсутні окремі відомості), він не може бути
оплачений, а тому в разі виявлення помилки
при заповненні листка непрацездатності, слід
вжити заходів щодо виправлення відповідних
помилок (отримання працівником правильно
заповненого листка). Зокрема, згідно з п. 4.5.
Інструкції № 532, у разі помилок у тексті листка
непрацездатності здійснюється виправлення
тексту, що підтверджується записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків
непрацездатності».
Таким чином, у зазначеному випадку комісія
(уповноважений) із соціального страхування
підприємства має прийняти рішення про повернення неправильно заповненого листка непрацездатності працівнику, щоб він міг звернутися
до відповідного закладу охорони здоров’я, який
видав неправильно заповнений лікарняний, з
16

вимогою належним чином виправити його відповідно до Інструкції № 532.
При цьому слід також враховувати, що згідно
з абз. 2 п. 4.5. Інструкції № 532 на бланку листка непрацездатності дозволяється не більше
двох виправлень (за наявності вже трьох і більше виправлень має бути видано дублікат лікарняного).
Після отримання належним чином виправленого листка непрацездатності (дубліката) працівник надає лікарняний комісії, яка й на його
підставі приймає рішення щодо призначення
допомоги з тимчасової непрацездатності.

Коли має надаватися
листок непрацездатності
на підприємство?

Чинним законодавством не передбачено граничного терміну надання працівником листка
непрацездатності на підприємство. Як правило,
працівник надає лікарняний за місцем роботи в
перший день виходу на роботу після закінчення
тимчасової непрацездатності, адже інакше на
підприємстві можуть виникнути питання щодо
поважності причин відсутності працівника на
роботі та визначення цієї відсутності прогулом
без поважних причин. Разом з тим у деяких випадках з певних поважних причин працівник
може надати листок непрацездатності пізніше
і це не може бути підставою для відмови у виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності, у т. ч. оплати роботодавцем перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності.

Як розраховується розмір
допомоги по тимчасовій
непрацездатності?

Допомога по тимчасовій непрацездатності
надається відповідно до Закону № 1105, а детальний механізм обчислення її розміру визначено Порядком № 1266, у якому, зокрема, зазначено, що:
— сума страхових виплат застрахованій особі та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця
обчислюється шляхом множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у від№ 15 (147), 1 серпня 2017
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сотках середньоденної заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена законодавством, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті. При цьому
сума допомоги по тимчасовій непрацездатності
(враховуючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування єдиного внеску;
— середньоденна заробітна плата (дохід,
грошове забезпечення) обчислюється шляхом
ділення нарахованої за розрахунковий період
(12 календарних місяців) заробітної плати, на
яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на
кількість календарних днів зайнятості (період
перебування у трудових відносинах) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів,
не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з
вагітністю та пологами, відпустка по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку та
шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі —
поважні причини).
Зазначене можна представити у такому формульному вигляді:
середньоденна заробітна плата = заробітна плата за розрахунковий період, 12 міс. ÷
÷ (кількість календарних днів у розрахунковому періоді, 12 міс. — календарні дні у розрахунковому періоді, не відпрацьовані з поважних причин);
сума денної виплати = середньоденна заробітна плата  певний відсоток залежно від
страхового стажу (згідно зі ст. 24 Закону
№ 1105);
сума виплат по лікарняному = сума денної
виплати кількість календарних днів лікарняного.
Для обчислення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності особливу увагу також
слід приділяти згаданому «розрахунковому періоду», який у деяких випадках може відрізнятися
від «базового» у 12 місяців. Зокрема, у Порядку
№ 1266 також зазначається, що розрахунковим
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періодом, за який обчислюється середня заробітна плата, є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах (з першого до
першого числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок. Якщо застрахована особа перебувала
у трудових відносинах:
— менше 12 календарних місяців за останнім
основним місцем роботи, розрахунковий період
визначається за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа);
— менше ніж календарний місяць за останнім основним місцем роботи, розрахунковий
період визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку.
Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з
поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи (для
розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, у т. ч. внаслідок захворювання або
травми, що пов’язані з нещасним випадком на
виробництві та професійним захворюванням),
середня заробітна плата визначається виходячи
з тарифної ставки (посадового окладу) або її
частини, встановленої на день настання страхового випадку.
Якщо тарифна ставка (посадовий оклад) не
встановлюється, розрахунок проводиться виходячи з розміру мінімальної заробітної плати
(або її частини), встановленого законом на день
настання страхового випадку.
Крім того, у Порядку № 1266 передбачені
й певні особливості розрахунку розміру допомоги, якщо працівник має страховий стаж менше 6 місяців. Зокрема у п. 29 Порядку № 1266
зазначено, що якщо протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування
застрахована особа має страховий стаж менше
шести місяців, середня заробітна плата визначається для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності (крім тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або
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травми, що пов’язані з нещасним випадком на
виробництві та професійним захворюванням),
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої
сплачуються страхові внески, але в розрахунку
на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.
Також згідно з ч. 4 ст. 19 Закону № 1105, застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за
даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування
мають страховий стаж менше шести місяців,
мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності, виходячи з нарахованої заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески, але в
розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом
у місяці настання страхового випадку.

Приклад
Працівник, якого було прийнято на роботу перший раз (до цього не працював)
1 березня 2017 р., був на лікарняному з 25
травня 2017 р. по 3 липня 2017 р.. Щомісячна заробітна плата працівника становить 4 000 грн. Страховий стаж — 2 місяці
(тобто менше 6 місяців), жодних пільг не
має. Мінімальна заробітна плата на момент страхового випадку (початок хвороби) становила 3 200 грн.
Розмір допомоги цього працівника по
тимчасової непрацездатності можна
розрахувати таким чином:
1. Визначаємо розмір допомоги залежно
від страхового стажу. Оскільки страховий
стаж менше трьох років, то згідно зі ст. 24
Закону № 1105 допомога надається у розмірі 50%.
2. Визначаємо середньоденний заробіток з фактичного заробітку працівника
за фактично відпрацьовані повні місяці
(з 1 березня 2017 р. до 1 травня 2017 р. =
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= 2 місяці) шляхом ділення заробітку на
кількість календарних днів таких місяців з
урахуванням визначеного відсотка у залежності від страхового стажу (50%):
(4 000 грн + 4 000 грн) ÷ (31+30)  50% =
= 65,57 грн.
3. Оскільки страховий стаж за 12 місяців до страхового випадку менше 6 місяців, визначаємо середньоденний заробіток з урахуванням вимог п. 29 Порядку
№ 1266, тобто з мінімальної заробітної
плати, який має бути обмеженням для розміру середньоденного заробітку, визначеного у п. 2 вище: 3 200 грн ÷ 30,44 дн. (середньомісячна кількість календарних
днів) = 105,12 грн.
4. Порівнюємо результати з пунктів 2
і 3 вище і обираємо менший результат,
тобто 65,57 грн, оскільки цей розмір менше 105,19 грн (якщо б результат у п. 2
вище був більше 105,19 грн, наприклад,
110 грн, то тоді для розміру середньоденного заробітку слід було обрати 105,12
грн).
5. Визначаємо розмір допомоги по тимчасової непрацездатності:
65,57 грн  7 дн. травня = 458,99 грн;
65,57 грн  30 дн. червня = 1 967,1 грн;
65,57 грн  3 дн. липня = 196,71 грн.
Разом (сума складових за окремі місяці):
2 622,8 грн.
Примітка. Якщо б, наприклад, результат у п. 2 був 110 грн, і для відповідного
розрахунку було взято 105,12 грн згідно з
п. 29 Порядку № 1266, і у певному місяці в
п. 5 був би 31 день, то тоді складова розрахунку розміру допомоги за цей місяць
була б:
105,12 грн  31 дн. (відповідного місяця)=
= 3 258,72 грн, тобто більше мінімальної
заробітної плати 3 200 грн, і тоді у цьому
випадку згідно з ч. 4 ст. 19 Закону № 1105
складова для цього місяця при розрахунку розміру допомоги мала би бути не
3 258,72 грн, а 3 200 грн.
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За чий рахунок оплачуються
лікарняні листки?

Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону № 1105:
— перші п’ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не
пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються за рахунок коштів роботодавця;
— починаючи з шостого дня хвороби, виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок Фонду. Для цього Фонд має
відповідні кошти, які відповідно до ст. 12 Закону
№ 1105 надходять до нього від сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (розмір і порядок сплати
зазначеного внеску регулюється Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI.

Чи оплачуються дні
хвороби у вихідні дні?

Починаючи з 4 липня 2015 року тимчасова
непрацездатність обчислюється у календарних днях. Відповідно, якщо працівник захворів
і на період його хвороби припадають вихідні
або святкові дні (у т. ч. дні, які стали вихідними
в результаті перенесення у встановленому порядку вихідних днів), то усі ці дні також оплачуються. При цьому якщо відбулося перенесення вихідних днів наказом підприємства на день,
який припадає на період хвороби, то після одужання (закриття лікарняного листка) працівник має вийти на роботу в перший фактичний
робочий день на підприємстві.

Приклад
Працівник хворів у 2017 році 8 календарних днів з 5 по 12 травня включно, при
цьому наказом по підприємству було перенесено робочий день з понеділка, 8 травня,
на суботу, 13 травня. Працівнику мають
бути оплачені усі 8 днів тимчасової непрацездатності і на роботу він має вийти у
суботу 13 травня.
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Чи оплачується час
хвороби у відрядженні?

Згідно з п. 1.10. Інструкції № 455 особам,
в яких тимчасова непрацездатність настала
поза постійним місцем проживання та роботи, зокрема, відрядження, санаторно-курортного лікування, відпустки тощо, листок непрацездатності видається за місцем їх тимчасового
перебування на число днів непрацездатності.
Між тим у цьому випадку для отримання лікарняного поза місцем постійного проживання та
роботи слід одержати дозвіл головного лікаря
відповідного лікувально-профілактичного закладу.
Після повернення із відрядження, відповідний працівник надає зазначений листок непрацездатності комісії із соціального страхування
на своєму підприємстві, яка, на підставі цього
лікарняного, і приймає рішення про виплату
допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Який період хвороби компенсується
працівнику в разі звільнення?

Згідно з чинним законодавством, звільнення
працівника з ініціативи роботодавця у період
його тимчасової непрацездатності не допускається. Між тим з інших підстав таке звільнення можливо, але при цьому оплачується весь
період хвороби, у т. ч. й той, коли працівник вже
не вважався працівником підприємства. Оскільки відповідно до ст. 18 Закону № 1105 протягом
усього періоду перебування у трудових відносинах (включаючи і день звільнення) працівник є
застрахованою особою, то при настанні страхового випадку в зазначений період він має право
на допомогу по тимчасовій непрацездатності на
увесь період своєї хвороби.
Також, як зазначалося вище, оплата перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з
нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця, а починаючи з шостого дня — за рахунок Фонду.
При цьому у ч. 2 ст. 22 Закону № 1105, також вказано, що зазначена допомога за рахунок Фонду
виплачується ним, починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення
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працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), незалежно від звільнення застрахованої
особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Приклад
У працівника закінчується строк трудового договору 30 червня, але 29 червня
він захворів і був на лікарняному 8 днів по
6 липня включно. 30 липня цього працівника звільнили за п. 2 ст. 36 КЗпП, але після закінчення хвороби і надання листка
непрацездатності йому має бути виплачена відповідна допомога по тимчасової непрацездатності незважаючи на звільнення
працівника, у т. ч. 5 днів за рахунок підприємства і 3 дні — за рахунок Фонду.

Чи можливе одночасне нарахування
допомоги і зарплати за один день?

Інколи бувають випадки, коли працівник відпрацював робочий день і після його закінчення

раптом захворів та звернувся до медичного закладу, де отримав листок непрацездатності, починаючи з дня звернення (тобто у свій фактичний робочий день). У зв’язку з цим і виникає
питання, чи можливе нарахування за цей день
одночасно і заробітної плати, і допомоги по
тимчасовій непрацездатності. Зауважимо, що
законодавством не передбачена на цей час
можливість нарахування за один день такої «подвійної» виплати, а тому комісія (уповноважений) із соціального страхування, як правило,
приймає рішення про те, що перший день непрацездатності не підлягає оплаті, якщо працівник відпрацював у цей день і за нього йому було
нараховану заробітну плату.
Для уникнення таких ситуацій у п. 2.6. Інструкції № 455 передбачено, що особам, які
звернулися за медичною допомогою та визнані
непрацездатними по завершенні робочого дня,
листок непрацездатності може видаватись, за
їхньою згодою, з наступного календарного дня.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
РЕКЛАМА
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від 19 травня 2017 р. № 514

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 червня 2017 р. за № 693/30561

Видавник:
Міністерство
фінансів України

Набув чинності:
30 червня 2017 року

Остання редакція:
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Найсуттєвіше:
Цим Наказом 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,
а також форму Повідомлення про наявність порушень
застосування податкової соціальної пільги, позбавлення
платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу.

Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку
про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення
платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу
а форми повідомлення про наявність порушень
Відповідно до підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Податкового кодексу
України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його
права на податкову соціальну пільгу;
форму Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги,
позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від
27 січня 2014 року № 86 «Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника
податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення
платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми
Повідомлення про наявність порушень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
13 лютого 2014 року за № 289/25066.
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому законодавством порядку забезпечити:
подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови
Державної фіскальної служби України Продана М. В.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Президент Спілки
орендарів і підприємців України
Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок
Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні
В. о. Голови Державної
фіскальної служби України
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В. Хмільовський
О. Шубін
Р. Іллічов
М. Продан
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
19 травня 2017 р. № 514
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 червня 2017 р. за № 693/30561

ПОРЯДОК
інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової
соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову
соціальну пільгу
1. Цей Порядок, розроблений відповідно до підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України (далі — Кодекс), визначає процедуру інформування центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, роботодавців платника податку (далі —
роботодавці) про наявність порушень ним норм підпункту 169.2.1 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу,
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.
2. Положення цього Порядку поширюються на роботодавців, працівники яких допустили порушення застосування податкової соціальної пільги.
3. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Кодексі.
4. Контролюючий орган, що здійснює аналіз показників податкової звітності, повідомляє роботодавця про
наявність виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок порушень платником
податку – працівником такого роботодавця застосування податкової соціальної пільги, про позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу відповідно до норм підпунктів 169.2.1,
169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу.
5. У випадках, зазначених у пункті 4 цього Порядку, структурний підрозділ контролюючого органу, до функцій якого належить аналіз даних податкової звітності чи проведення документальних перевірок, складає Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку
або відновлення його права на податкову соціальну пільгу (далі — Повідомлення про порушення) за формою,
затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2017 року № 514, якщо платник податку
отримував її більше ніж за одним місцем нарахування (виплати) доходу або у разі отримання доходів, зазначених у підпункті 169.2.3 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу.
Структурний підрозділ контролюючого органу Державної фіскальної служби (далі — ДФС), до функцій
якого належить аналіз показників податкової звітності чи проведення документальних перевірок, у Повідомленні про порушення також зазначає про відновлення права працівника на податкову соціальну пільгу
платника податку на доходи фізичних осіб, яка починає застосовуватись з податкового місяця, що настає
за місяцем, в якому суми недоплати податку на доходи фізичних осіб та штраф у розмірі 100 відсотків
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.
6. Структурний підрозділ контролюючого органу України, який склав Повідомлення про порушення, вносить
його до Реєстру повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення
платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу (далі — Реєстр) за формою згідно з додатком до цього Порядку.
7. Відповідальним за достовірність інформації щодо Повідомлення про порушення у Реєстрі є структурний
підрозділ контролюючого органу, який склав таке Повідомлення про порушення.
8. При складанні Повідомлення про порушення йому присвоюється порядковий номер. До Реєстру вносяться
такі дані:
графа 1 — унікальний номер;
графа 2 — дата складання Повідомлення про порушення;
графа 3 — дата листа про відкликання Повідомлення про порушення;
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графа 4 — код структурного підрозділу контролюючого органу, що склав Повідомлення про порушення;
графа 5 — номер акта документальної перевірки;
графа 6 — дата отримання Повідомлення про порушення роботодавцем платника податку (дата, вказана
поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення);
графа 7 — податковий номер або серія та/або номер паспорта роботодавця (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
графа 8 — прізвище, ім’я, по батькові платника податків;
графа 9 — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у
паспорті).
9. Після складання та підписання керівником (заступником керівника) контролюючого органу Повідомлення про порушення передається структурному підрозділу, до функцій якого належить реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції, для надсилання (вручення) роботодавцю листом з повідомленням про
вручення.
10. Повідомлення про порушення вважається надісланим (врученим) роботодавцю – юридичній особі, якщо
його передано посадовій особі такої юридичної особи під підпис або надіслано листом з повідомленням про
вручення. Повідомлення про порушення вважається надісланим (врученим) роботодавцю – самозайнятій особі, якщо його вручено їй особисто чи її законному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про вручення.
11. Дата відправлення (вручення) проставляється на копії Повідомлення про порушення:
1) платником податку у разі вручення Повідомлення про порушення під підпис;
2) працівником структурного підрозділу контролюючого органу ДФС, до функцій якого належить реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції, у разі надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до копії Повідомлення про порушення.
12. Раніше надіслане Повідомлення про порушення може бути відкликане листом контролюючого органу ДФС.
13. Структурний підрозділ контролюючого органу ДФС, який склав Повідомлення про порушення, що відкликається, підшиває другий примірник уточненої інформації від роботодавця до справи роботодавця разом
із копією Повідомлення про порушення, що відкликається, а також повідомляє роботодавця листом про те, що
раніше надіслане Повідомлення про порушення вважається відкликаним, або складає нове Повідомлення про
порушення згідно з цим Порядком та вносить дату відправлення листа або реквізити нового Повідомлення про
порушення до Реєстру.
14. Після вручення (отримання інформації про вручення) Повідомлення про порушення роботодавцю або
після отримання від поштової служби повідомлення про вручення із зазначенням причин невручення роботодавцю структурний підрозділ контролюючого органу ДФС, до функцій якого належить реєстрація вхідної та
вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником контролюючого органу ДФС для виконання таких функцій, передає копію такого Повідомлення про порушення (у разі його направлення листом з
повідомленням про вручення - разом з повідомленням про вручення поштового відправлення з відміткою про
вручення роботодавцю або повідомленням про вручення поштового відправлення із зазначенням причин
невручення роботодавцю) структурному підрозділу контролюючого органу ДФС, який склав це Повідомлення
про порушення.
15. Структурний підрозділ контролюючого органу ДФС, який склав таке Повідомлення про порушення, у
день отримання копії цього Повідомлення про порушення з датою вручення або повідомлення про вручення із
зазначенням причин невручення вносить відповідні дані до Реєстру та долучає отримані документи до справи
роботодавця.
В. о. директора Департаменту
податкової політики
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Додаток до Порядку інформування роботодавців платника
податку про наявність порушень застосування податкової
соціальної пільги, позбавлення платника податку або про
відновлення його права на податкову соціальну пільгу
(пункт 6)

Реєстр
повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку
або відновлення його права на податкову соціальну пільгу
Номер повідомлення про
порушення

складання
повідомлення про
порушення

листа про відкликання
повідомлення про
порушення

Код структурного
підрозділу, що склав
повідомлення про
порушення

Номер акта документальної
перевірки

Дата отримання
повідомлення про
порушення роботодавцем
платника податку (дата,
вказана поштовою
службою в повідомленні
про вручення із
зазначенням причин
невручення)

Податковий номер або
серія та/або номер
паспорта роботодавця*

Прізвище, ім’я, по батькові
платника податків

Реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та/або
номер паспорта*

Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

____________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
19 травня 2017 р. № 514
Форма ФП
ПОВІДОМЛЕННЯ
про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку
або відновлення його права на податкову соціальну пільгу
від «___» ___________ 20__ року № __________
Роботодавець __________________________________________________________________________________________________
(повне найменування або прізвище, ім’я, по батькові)

1. ____________________________________________________________________________________________________________
(податковий номер або серія та/або номер паспорта*)

2. ____________________________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження або місце проживання)

3. ____________________________________________________________________________________________________________
(найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)

відповідно до Податкового кодексу України (далі — Кодекс) інформує Вас про наявність порушень норм підпункту 169.2.1
пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу платником (платниками) податку на доходи фізичних осіб:

№
з/п

24

Реєстраційний номер облікової
картки платника податків або Прізвище, ім’я, по батькові
серія та/або номер паспорта *

Дата (місяць, рік) виявлених на підставі даних
податкової звітності чи документальних перевірок
випадків порушень порядку отримання податкової
соціальної пільги
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4. У зв’язку з цим на підставі положень підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу, починаючи з
(назва місяця)

20____ року, платник(и) втрачає(ють) право на отримання податкової соціальної пільги

за всіма місцями отримання доходу.
5. Для відновлення права на застосування податкової соціальної пільги платнику податку необхідно подати всім роботодавцям заяву про відмову від пільги із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, для нарахування і утримання кожним
роботодавцем суми недоплати податку на доходи фізичних осіб та штрафу.
Відповідно до підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу повідомляємо про відновлення права на податкову соціальну пільгу платника (платників) податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з повним погашенням ним (ними) суми
недоплати податку на доходи фізичних осіб та штрафу на підставі поданої річної податкової декларації такого платника у разі,
якщо такі суми не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку.

№
з/п

Реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія Прізвище, ім’я, по батькові
та/або номер паспорта *

Дата (місяць, рік) подачі річної податкової
декларації платником податку, у разі якщо такі
суми не були утримані податковим агентом за
рахунок доходу платника податку

Виконавець (тел.) __________________________________________________________
Керівник (заступник керівника)
контролюючого органу ДФС
_______________________________________________ ______________________ _____________________________________
(найменування органу виконавчої влади)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

М. П.
____________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

В. о. директора Департаменту
податкової політики
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НАКАЗ

від 19 квітня 2017 р. № 86

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 травня 2017 р. за № 832/30700
Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним
замовленням Національного агентства України з питань державної служби
Відповідно до підпункту 4 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня
2014 року № 500 (із змінами), Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року № 564 (із змінами), та з метою належної організації підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням
Національного агентства України з питань державної служби, що додається.
2. Відділу організації професійного навчання Національного агентства України з питань
державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань
державної служби від 27 березня 2014 року № 40 «Про затвердження Порядку організації
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
6 травня 2014 року за № 475/25252.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови НАДС відповідно
до розподілу функціональних повноважень.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Міністр освіти і науки України
Міністр внутрішніх справ України
Ректор Національної
академії внутрішніх справ
генерал поліції другого рангу
Президент Національної
академії державного управління
при Президентові України
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Видавник:
Національне агентство
України з питань державної
служби

Набув чинності:
28 липня 2017 року

Остання редакція:
19 квітня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
новий Порядок організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за
державним замовленням Національного агентства України
з питань державної служби.

К. О. Ващенко
Л. М. Гриневич
А. Б. Аваков
В. В. Чернєй
В. С. Куйбіда
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України
з питань державної служби
19 квітня 2017 р. № 86
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 липня 2017 р. за № 832/30700

Порядок
організації підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним
замовленням Національного агентства України з питань державної служби
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає норми та вимоги щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за
державним замовленням НАДС.
2. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування — навчання з метою оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та обов’язки, необхідні для провадження професійної діяльності на державній
службі та на службі в органах місцевого самоврядування.
3. Організація підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування за державним замовленням здійснюється НАДС в межах повноважень у
Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування, інших навчальних закладах.
4. Науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування здійснює Національна академія державного управління при Президентові України (далі — Національна академія).
5. НАДС разом з органами, на які поширюється дія законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування» і до сфери управління яких належать
відповідні навчальні заклади, у межах їх повноважень здійснюють управління системою підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.
6. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням НАДС проводиться відповідно до:
постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року № 674 «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» (із змінами);
розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 року № 642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань
запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого
самоврядування» (із змінами);
постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року № 564 «Про затвердження
Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» (із змінами);
постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1262 «Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил» (із змінами);
наказу НАДС від 30 березня 2015 року № 65 «Про затвердження Вимог до структури і
змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових
осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 16 квітня 2015 року за № 422/26867 (із змінами).
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II. Строки та форми організації підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування
1. Підвищення кваліфікації проводиться не рідше одного разу на три роки.
2. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється за такими видами:
навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;
тематичні постійно діючі семінари;
тематичні короткострокові семінари, зокрема тренінги;
щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» (для державних
службовців).
3. Підвищення кваліфікації за професійними програмами здійснюється протягом першого
року роботи для вперше прийнятих на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування або обраних та призначених на відповідні посади, а також у разі потреби перед оцінюванням або за результатами оцінювання службової діяльності, але не рідше ніж один раз на три роки.
4. Строк та форма підвищення кваліфікації визначаються органом, у якому працює державний службовець чи посадова особа місцевого самоврядування, залежно від сфери його
(її) діяльності. При цьому строк підвищення кваліфікації з відривом від служби і збереженням
заробітної плати (грошового забезпечення) не повинен перевищувати чотирьох тижнів (як
виняток, — двох місяців за погодженням з Кабінетом Міністрів України), без відриву від
служби — шести місяців.
III. Вимоги до програм підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування та умови їх реалізації
1. Підвищення кваліфікації за професійними програмами спрямовується на фахове удосконалення та оновлення знань, набуття умінь, навичок державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування.
2. Професійна програма передбачає навчання:
за загальною складовою частиною — удосконалення та оновлення знань і набуття умінь,
навичок у вирішенні правових, економічних, політологічних, управлінських, соціально-гуманітарних та інших питань професійної діяльності державного службовця і посадової особи
місцевого самоврядування;
за функціональною складовою частиною — здобуття додаткових знань і набуття умінь,
навичок відповідно до вимог Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341, зокрема вимог до професійної
компетентності осіб, що обіймають посади державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування;
за галузевою складовою частиною — здобуття додаткових знань з новітніх досягнень у
певній галузі чи сфері діяльності.
3. Професійні програми розробляються відповідними навчальними закладами згідно з
Вимогами до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженими наказом НАДС від 30 березня 2015 року № 65, зареєстрованими в Міністерстві юстиції
України 16 квітня 2015 року за № 422/26867.
Орієнтовний розподіл навчального часу на проведення аудиторних занять і самостійної
навчальної роботи здійснюється із зазначенням кількості кредитів (враховуючи, що обсяг
одного кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі — ЄКТС)
становить 30 годин).
4. Професійні програми погоджуються з державними замовниками навчання (Національна
академія — з НАДС; інші навчальні заклади — з НАДС та органами, на які поширюється дія
законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування»).
Обсяг часу професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування становить 3,6 кредиту ЄКТС (108 годин) з урахуванням
аудиторних занять і самостійної роботи, з них 2,4 кредиту ЄКТС (72 години) аудиторних занять.
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У разі потреби навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації може здійснюватись у декілька етапів, при цьому загальний обсяг часу на підвищення кваліфікації має становити 3,6 кредиту ЄКТС (108 годин) з урахуванням аудиторних занять, самостійної роботи, дистанційного та інших інтерактивних технологій навчання.
За результатами навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування видається документ про
підвищення кваліфікації.
5. Тематичні постійно діючі семінари та тренінги проводяться за програмами та планами,
що розробляються відповідними навчальними закладами і затверджуються органами, на які
поширюється дія законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого
самоврядування», відповідно до рекомендацій, підготовлених Національною академією та
затверджених НАДС.
У разі потреби проводяться тематичні короткострокові семінари з вивчення актуальних
проблем публічного управління та адміністрування, нових актів законодавства, передового
вітчизняного та зарубіжного досвіду провадження управлінської діяльності.
Обсяг навчання за програмами тематичних постійно діючих семінарів та тематичних короткострокових семінарів, тренінгів становить від 10 академічних годин (аудиторних занять
та самостійної роботи) (0,33 кредиту) до 72 академічних годин (2,4 кредиту) з урахуванням
аудиторних занять та самостійної роботи.
Навчання за програмами тематичних постійно діючих семінарів, тематичних короткострокових семінарів, тренінгів передбачає отримання документа про підвищення кваліфікації,
зразок якого затверджується засновником (засновниками) навчального закладу або уповноваженим ним (ними) органом.
IV. Вимоги до організації навчального процесу підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
1. Навчальний процес з підвищення кваліфікації — система організаційних і методичних
заходів, спрямованих на формування у слухачів професійних компетентностей.
2. Тривалість навчання визначається програмами підвищення кваліфікації.
3. Загальна тривалість навчання за програмами підвищення кваліфікації визначається в
кредитах та академічних годинах і включає час для проведення навчальних занять під керівництвом викладачів, самостійної навчальної роботи слухачів і проведення підсумкового
контролю.
Одна академічна година становить 45 хвилин, дві академічні години утворюють пару академічних годин, які без перерви становлять 1 годину 20 хвилин.
Тривалість аудиторної і самостійної навчальної роботи не повинна перевищувати 10 академічних годин на день.
4. Організація навчання здійснюється за такими формами:
1) очна (денна, вечірня);
2) заочна (дистанційна).
Форми навчання можуть поєднуватися.
Основною формою підвищення кваліфікації слухачів з відривом від виробництва є денна
форма навчання, без відриву від виробництва - дистанційна.
Форми організації навчання визначаються відповідно до програм підвищення кваліфікації.
5. Реалізація програми навчання слухача закінчується підсумковим контролем (крім навчання за програмами, обсяг яких становить до 30 академічних годин (1 кредит)).
6. Самостійна робота слухачів є основною формою оволодіння навчальним матеріалом
у виділений програмою підвищення кваліфікації час, вільний від обов’язкових навчальних
занять.
Зміст самостійної роботи слухача визначається програмою підвищення кваліфікації.
Навчальний матеріал, визначений програмою підвищення кваліфікації для засвоєння слухачем у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль.
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7. До основних видів навчальних занять за програмами підвищення кваліфікації належать:
1) лекція, що є системним та послідовним викладом викладачем навчального матеріалу із
застосуванням інтерактивних методів навчання, у тому числі методів критичного мислення.
За формою організації лекція може бути:
інформаційна;
проблемна;
лекція-дискусія;
консультація;
бесіда;
презентація.
Лекції проводяться у лекційній залі або в аудиторіях для однієї чи більше навчальних
груп. На проведення лекцій передбачається не більше 30 % обсягу навчального часу на проведення аудиторних занять;
2) тематична дискусія (у тому числі круглий стіл, конференція) — заняття у формі колективного обговорення проблемних питань, що виникли в суспільстві та є актуальними для
обговорення слухачами в процесі навчання, пошуку шляхів їх вирішення;
3) практичне заняття, призначене для формування конкретних умінь та навичок на основі вирішення навчальних завдань.
Формами практичного заняття можуть бути тренінги, кейс-стаді, мозковий штурм, ситуаційний аналіз, ситуаційне завдання, дебати, ділова гра тощо, спрямовані на розвиток особистісних, професійних та громадянських компетентностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
4) семінарське заняття, що є комплексною формою й завершальною ланкою у вивченні
теоретичного матеріалу навчального модуля та складової програми, передбачених навчальним планом;
5) консультація проводиться з метою надання допомоги слухачам у самостійному вивченні навчального матеріалу.
Під час консультації слухач отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або
пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.
8. Норми часу для планування й обліку навчального процесу підвищення кваліфікації
визначено у додатку до цього Порядку.
V. Вимоги до навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового
та інформаційного абезпечення підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування
1. Навчально-методичне забезпечення включає:
програми підвищення кваліфікації;
навчальні плани, розклади занять;
навчальні, навчально-методичні та дидактичні посібники, методичні матеріали.
2. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування забезпечують висококваліфіковані фахівці (далі — викладачі), зокрема викладачі,
що мають науковий ступінь доктора наук, доктора філософії/кандидата наук та вчене звання доцент/професор, та провідні фахівці-практики органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в тому числі іноземні фахівці та громадські діячі.
3. Реалізація програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування має забезпечувати вільний доступ кожного слухача до міжнародних інформаційних систем, електронних баз даних, бібліотечних фондів (у тому числі спеціалізованих фондів бібліотек), комп’ютерних технологій, навчально-методичної і наукової
літератури.
VI. Забезпечення якості підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування
1. Система забезпечення якості підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування складається із:
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1) системи забезпечення освітніми установами якості освітньої діяльності з підвищення
кваліфікації (система внутрішнього забезпечення якості);
2) системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності з підвищення кваліфікації.
2. Система внутрішнього забезпечення якості передбачає здійснення таких процедур і
заходів:
моніторинг рівня знань слухачів;
моніторинг та періодичний перегляд програм підвищення кваліфікації;
поточне оцінювання якості викладання викладачів, які забезпечують підвищення кваліфікації, шляхом анкетування;
забезпечення підвищення кваліфікації викладачів;
забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому
числі самостійної роботи студентів, за кожною програмою підвищення кваліфікації;
забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім
процесом;
забезпечення публічності інформації про програми підвищення кваліфікації;
інші процедури і заходи.
3. Моніторинг рівня знань слухачів передбачає вхідний, поточний та підсумковий контроль:
1) вхідний контроль передбачає проведення анкетування з метою здійснення аналізу
кількісного і якісного складу слухачів та тестування для виявлення рівня їх знань перед початком навчання;
2) поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості слухачів до виконання конкретного завдання, роботи.
Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання
рівня знань слухачів визначаються програмою підвищення кваліфікації;
3) підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання слухачів
шляхом використання банку засобів оцінювання.
Банк засобів оцінювання — сукупність контрольних заходів і засобів, що використовуються для перевірки компетентностей, здобутих слухачами під час опанування програми
підвищення кваліфікації.
До банку засобів оцінювання входять тестування, анкетування, інтерв’ювання, співбесіда,
колоквіум, залік, контрольні завдання, ситуаційні завдання, кейс-стаді, виступ, презентація,
формування кластера тощо.
Навчальні заклади здійснюють облік навчальних занять слухачів та виданих їм відповідних документів про підвищення кваліфікації.
4. Зовнішній контроль за наданням освітніх послуг з підвищення кваліфікації здійснюється
НАДС в межах повноважень шляхом погодження відповідних програм, планів-графіків навчальних закладів та моніторингу якості освітньої діяльності з підвищення кваліфікації.
5. З метою моніторингу якості наданих освітніх послуг з підвищення кваліфікації НАДС
готує аналітичний звіт про результати здійснення зовнішнього контролю та за потреби використовує пропозиції щодо удосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності навчальних закладів з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування.
6. У разі виявлення недоліків в організації та змісті навчального процесу НАДС інформує
про це навчальний заклад та надає пропозиції щодо їх виправлення.
7. Звітна інформація про результати зовнішнього контролю у поточному році розміщується на офіційному веб-сайті НАДС.
Начальник Відділу організації
професійного навчання НАДС
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Додаток
до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби
(пункт 8 розділу IV)
Норми часу для планування й обліку навчального процесу підвищення кваліфікації
№
з/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

32

Вид навчальної роботи
Читання лекцій

Норма часу
(в академічних годинах)
1 година за одну академічну годину

Примітка

Один викладач на одну
академічну групу
Проведення практичних занять
1 година на академічну групу за одну Один викладач на одну
академічну годину
академічну групу
Проведення семінарських занять
1 година на академічну групу за одну Один викладач на одну
академічну годину
академічну групу
Контрольні випробування за результатами 2 години на академічну групу, а також Час проведення та екзаменатори
визначаються розкладом занять
засвоєння програми навчальної дисципліни 0,33 години на перевірку роботи
(тестування, розв’язання конкретних
(підсумкового звіту) або презентацію
ситуацій, захист чи презентація попередньо роботи (звіту)
перевірених творчих робіт)
Проведення тестів поточного контролю у
1 академічна година на групу (від 5 до Час проведення та екзаменатори
дистанційному режимі;
20 осіб) на тест;
визначаються розкладом занять
аналіз тестів поточного контролю
0,25 години на одного слухача на
один тест
Перевірка тестів слухачів
0,25 години на кожного слухача
Час проведення та екзаменатори
визначаються розкладом занять
Інтерактивні види занять (виїзні заняття,
1 година за одну академічну годину
Кількість викладачів
ділові ігри, круглі столи, тематичні зустрічі, для кожного викладача
передбачається розкладом
тренінги, практичні заняття, аналіз
занять (не більше трьох осіб)
професійних ситуацій, кейс-стаді, дискусії,
дебати, мозковий штурм тощо)
Проведення консультацій (консультативних Від загального обсягу навчального
форумів) з навчальних модулів для
часу, відведеного на вивчення
слухачів заочно-дистанційного навчання
навчального модуля на академічну
групу,
12 відсотків для заочно-дистанційної
форми навчання
Проведення практичних занять, перевірка 2 години на академічну групу;
Роботу перевіряє і приймає один
індивідуальних (групових) завдань,
0,25 години на одну роботу
викладач
контрольних робіт, у тому числі практичних
завдань, що виконуються у дистанційному
режимі
Проведення в дистанційному режимі тестів 1 академічна година на групу
Здійснюється за тижневим
поточного контролю;
(підгрупу);
розкладом
аналіз результатів тесту
0,25 години на кожного слухача
Проведення семінарських занять у
2 години на академічну групу
1 викладач на одну групу
дистанційному режимі (інтернет-форум)
Проведення тематичної дискусії, науково- 1 академічна година на одного
Кількість викладачів —
практичної конференції
викладача
не більше трьох осіб
Керівництво, консультування, рецензування До 10 годин на одного слухача, у
Кількість викладачів —
та проведення захисту випускних робіт
тому числі по 0,33 години голові та
не більше трьох осіб
слухачів
кожному членові комісії, по 2 години
рецензенту
Рецензування рефератів слухачів
3 години на реферат
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Порушення роботодавця
у порядку винесення догани
Час від часу працівники кадрової служби отримують від керівника завдання оголосити працівнику догану. Якою б неприємною не була ця процедура, виконати її
потрібно все ж вчасно і правильно, адже в іншому випадку для самого роботодавця може настати відповідальність за порушення трудового законодавства.
Щоб уникнути помилок під час винесення догани, розглянемо типові порушення
роботодавців у порядку винесення догани.

Д

ля початку розглянемо визначення поняття догана — це один з двох заходів
стягнення, який допускається Кодексом
законів про працю України (далі — КЗпП) за порушення працівником трудової дисципліни.
Інший вид стягнення — звільнення — застосовується за більш серйозні проступки, чітко визначені КЗпП (йдеться про пункти 3, 4, 7, 8
ст. 40 та п. 1 ст. 41 КЗпП). Між тим у випадку
звільнення за п. 3 ст. 40 КЗпП, тобто у випадку
систематичного невиконання працівником трудових обов’язків, застосування догани є передумовою майбутнього звільнення працівника.
Законодавством, статутами і положеннями
про дисципліну можуть бути передбачені для
окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.
КЗпП не тільки допускає обмежену кількість
видів стягнення, але і чітко регулює процес їх
застосування. Так, законом визначаються такі
умови, як суть проступку, за який накладається
стягнення, порядок і строк його застосування,
органи, які можуть його застосовувати та інше.
Саме цих умов стосуються численні порушення,
які на практиці допускаються роботодавцями.

Винесення догани за дії працівника,
які не є порушенням трудової
дисципліни

Навіть за умови дотримання усіх процесуальних вимог стягнення буде незаконним, якщо
воно накладається за дії працівника, які не є порушенням трудової дисципліни.
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Отже, що входить в поняття «трудова дисципліна»? Як не дивно, але прямого визначення
КЗпП не містить. Відповідно ж до ст. 139 КЗпП
працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця, дотримуватися трудової
та технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися
до майна власника, з яким укладено трудовий
договір.
За ст. 21 КЗпП, вступаючи у трудові відносини з роботодавцем, працівник зобов’язується
виконувати роботу, визначену трудовим договором, з підляганням внутрішньому трудовому
розпорядкові.
Роботодавець у свою чергу має забезпечити
необхідні умови праці, виплачувати своєчасно і
в повному обсязі заробітну плату. А от вимагати
виконання роботи, що не входить до трудових
обов’язків працівника, роботодавець не має права (ст. 31 КЗпП). Отже, не будь-які вказівки або
розпорядження роботодавця зобов’язаний виконувати працівник, а тільки ті, які належать до
сфери його обов’язків, визначених трудовим договором та правилами внутрішнього трудового
розпорядку (далі — ПВТР).
Узагальнюючи викладене вище, можна стверджувати, що поняття «трудова дисципліна»
включає в себе:
— виконання посадових (робочих) обов’язків,
передбачених трудовим договором. При цьому
важливо, щоб ці обов’язки були десь зафіксовані: у посадовій (робочій) інструкції працівника
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та в трудовому договорі, якщо він укладається у
письмовій формі. У випадку усного укладення
трудового договору наявність посадової або робочої інструкції є критично важливою, адже
факт невиконання працівником своїх обов’язків
буде складно довести, якщо ці обов’язки жодним чином не задокументовані;
— дотримання вимог колективного договору
та ПВТР.
Отже, тільки за порушення трудової дисципліни може бути оголошена догана.
Якщо ПВТР передбачено, що робочий день
працівника закінчується о 18 годині, буде неправомірним винесення догани за те, що працівник не затримався на роботі на прохання керівника.
На практиці поширеною помилкою є винесення догани за недосягнення певних показників в роботі, наприклад, невиконання плану
продажу. Однак не можна плутати трудову
функцію працівника і норми праці. Адже навіть
для таких посад, як фахівці з продажу, обов’язками яких є досягнення конкретного результату роботи, трудовим договором і посадовою
інструкцією визначається саме процес виконання роботи. Це не означає, що роботодавець
не повинен впливати на працівника, який не
впорався з роботою. Це можна і навіть потрібно робити, але іншими засобами, наприклад, за
допомогою грамотно підібраної системи оплати праці, яка включатиме винагороду за конкретні показники роботи. А от догани в даному
випадку і не допоможуть, і будуть неправомірними.

Винесення догани за проступки,
вчинені у неробочий час

Ще однією важливою умовою для правомірності винесення догани є вчинення працівником проступку у робочий час. Тому, наприклад,
проступок, вчинений на корпоративній вечірці,
яка відбувається у неробочий час, або навіть відмова працівника взяти участь у корпоративному заході, не можуть бути підставою для оголошення догани.
Отже, роботодавець може оголосити догану за:
34

— невиконання або неналежне виконання
працівником трудових обов’язків, передбачених
трудовим договором і закріплених у посадовій/
робочій інструкції;
— невиконання вказівок і розпоряджень роботодавця, за винятком тих випадків, коли вимагається виконання роботи, не передбаченої
трудовим договором;
— порушення вимог колективного договору
та ПВТР, наприклад, таких як запізнення на роботу, відсутність на робочому місці без поважних причин, передчасне залишення роботи
тощо.
Зверніть увагу, що роботодавець може оголосити догану і за ті проступки, які відповідно до
КЗпП є підставами для звільнення: прогул, поява на роботі в нетверезому стані тощо. Згідно зі
ст. 149 КЗпП при обранні виду стягнення роботодавець повинен враховувати ступінь тяжкості
вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок і попередню роботу працівника.
Не можуть бути підставами для оголошення догани:
— невиконання трудових обов’язків та недотримання трудової дисципліни у неробочий час;
— відмова працівника виконувати роботу, не
передбачену трудовим договором;
— недосягнення очікуваних від працівника
показників роботи, якщо воно не є наслідком
невиконання або неналежного виконання працівником своїх обов’язків.

Недотримання вимоги зажадати
від працівника письмових пояснень

Відповідно до ст. 149 КЗпП до того, як застосувати дисциплінарне стягнення до працівника,
роботодавець повинен зажадати від порушника
трудової дисципліни письмових пояснень. Зверніть увагу, що вимагається не отримати пояснення, а лише зажадати їх. Тобто у разі відмови
працівника надати такі пояснення, роботодавець все ж може притягнути його до відповідальності.
Законом не визначено в якій формі має бути
здійснена така вимога, однак зрозуміло, що
для того, аби не допустити в подальшому тру№ 15 (147), 1 серпня 2017
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дових спорів, краще оформити її у письмовому
вигляді. З іншого боку, якщо працівник не відмовляється надати письмові пояснення, то
його пояснювальна записка буде достатнім доказом того, що такі пояснення від нього вимагалися.
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Якщо ж працівник відмовляється від пояснень, потрібно задокументувати і вимогу роботодавця щодо їх надання, і відмову працівника.
На практиці в такому випадку оформлюється
акт про відмову від надання пояснень (див.
Зразок).
Зразок

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЛИНА»

12.06.2017 р.

АКТ

м. Одеса

Про відмову
від надання письмових пояснень
Нами, начальником відділу кадрів Швидченко Оленою Вікторівною, менеджером з персоналу Корецькою Світланою Сергіївною, головним бухгалтером Морозовою Віталіною Федорівною і табельником Сердюком Андрієм Антоновичем складений акт про таке:
12 червня 2017 р. Крамаренку Дмитру Костянтиновичу, фахівцю відділу продажів, було
усно запропоновано надати письмові пояснення щодо причини його відсутності на робочому
місці 9 червня 2017 р. протягом усього робочого дня з 9:00 до 18:00.
Крамаренко Д. К. у присутності всіх вищезазначених працівників відмовився надати письмові пояснення.
Начальник відділу кадрів
Менеджер з персоналу
Головний бухгалтер
Табельник

Винесення догани
не уповноваженою на це особою

Відповідно до ст. 1471 КЗпП дисциплінарні
стягнення можуть застосовуватися органом,
якому надано право прийняття на роботу даного працівника. Як правило, такі повноваження є
у керівника підприємства, іноді ними наділені
керівники структурних підрозділів або директор з персоналу. А от начальник відділу зазвичай не має таких повноважень, а отже, він і не
може накладати на своїх підлеглих дисциплінарні стягнення.
Стягнення оформлюється наказом керівника
підприємства, тому в будь-якому випадку службова записка безпосереднього керівника чи
будь-який інший документ не будуть означати,
що працівнику оголошено догану.
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Швидченко
Корецька
Морозова
Сердюк

О. В. Швидченко
С. С. Корецька
В. Ф. Морозова
А. А. Сердюк

Порушення строків
винесення догани

Для винесення догани законодавством передбачено певні обмеження щодо строку, і у разі їх
порушення покарати працівника за порушення
трудової дисципліни стане неможливим.
Так, ст. 148 КЗпП передбачено, що дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо після виявлення проступку, але не
пізніше:
— одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або
перебування його у відпустці;
— шести місяців з дня вчинення проступку.
Розглянемо зазначені строки на прикладах.
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Приклад 1
Працівник А. 7 лютого 2017 р. запізнився на роботу на 45 хвилин, але керівництву
стало про це відомо лише через 3 місяці,
15 травня 2017 р., коли були отримані дані
з електронно-пропускної системи. У цей
час працівник був у відпустці, яка була
йому надана з 10 травня на 24 календарних дні. Так як час перебування працівника у відпустці не включається до строку,
який обчислюється з дня виявлення проступку, фактично цей строк починається в
день виходу працівника на роботу після закінчення відпустки, тобто 3 червня 2017 р..
Оскільки шестимісячний строк з дня вчинення працівником проступку ще не закінчився, працівнику можна оголосити догану до 3 липня 2017 р. включно.

Приклад 2
Працівник Б. 14 грудня 2016 р. не подав
звіт до вищестоячої організації. Подання зазначеного звіту входить в обов’язки працівника Б. і включено до його посадової
інструкції. Керівництву стало відомо про
те, що звіт не подано, 15 червня 2017 р.
У квітні 2017 р. працівник Б. був у відпустці
з 03.04.2017 р. по 19.04.2017 р., а у лютому
він був відсутній у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю протягом тижня. Оскільки
законом не передбачено виключення днів
тимчасової непрацездатності та перебування працівника у відпустці під час обчислення строку з дня вчинення працівником проступку, цей строк закінчився 14 червня
2017 р. і не може бути продовжений. Отже,
роботодавець вже не може оголосити працівнику Б. догану за вчинений ним проступок.

Приклад 3
Працівник В. був відсутній на робочому
місці 31 березня 2017 р.. Про це стало відомо
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3 квітня 2017 р., коли від працівника було
отримано письмових пояснень. Однак наказ про оголошення догани не було видано. 8 травня 2017 р. керівник підприємства, згадавши про проступок працівника
В. доручив відділу кадрів підготувати наказ про винесення йому догани. Однак у
цьому випадку строк, коли це можна було
зробити, закінчився 3 травня 2017 р..

Невиплата премії, яка
є частиною заробітної плати

Відповідно до ст. 151 КЗпП протягом строку
дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Одним із
видів заохочення працівників є премії та інші
заохочувальні і компенсаційні виплати.
Однак не всі премії є заходами заохочення.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про оплату
праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР заробітна плата складається з таких складових:
— основна заробітна плата;
— додаткова заробітна плата;
— інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
З основною заробітною платою все зрозуміло — це посадовий оклад, який виплачується
щомісяця незалежно від наявності дисциплінарних стягнень.
До додаткової заробітної плати входять доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні
виплати, передбачені чинним законодавством,
а також премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Додаткова заробітна
плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість,
за особливі умови праці.
До інших заохочувальних і компенсаційних
виплат належать виплати у формі винагород за
підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати у межах
грантів, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад
встановлені зазначеними актами норми.
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Отже, якщо премія входить до складу додаткової заробітної плати, вона не є тим заходом
заохочення, який не розповсюджується на працівників під час дії дисциплінарного стягнення, — тому її невиплата є порушенням законодавства.

Вікторія ГАЛКІНА,
консультант з кадрового
адміністрування

реклама

Приклад 4
Працівник Д. отримує заробітну плату у
вигляді посадового окладу та премії, яка
виплачується у разі виконання плану продажів. Премія входить до складу заробітної
плати, тому у випадку виконання плану,
вона має бути виплачена, навіть якщо на
працівника накладено дисциплінарне
стягнення.

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Темперамент ваших
співробітників і психологія
управління
Управління персоналом — це управління людьми, а щоб правильно вибудувати
відносини зі своїми працівниками, необхідно розуміти психологічну основу їх
характеру. Всі взаємини людей визначаються, насамперед, їхнім темпераментом,
який має значну роль і при прийнятті складних управлінських рішень. Дізнайтеся,
як визначити тип темпераменту кожного з ваших працівників, а також кандидатів
на вакантні посади, що допоможе вам правильно обрати способи психологічного
управління під час роботи з персоналом та об’єднати працівників у структурних
підрозділах.

Типи темпераменту

Найдавніший опис темпераментів належить
«батькові» медицини Гіппократу. Він вважав,
що темперамент людини визначається тим, яка
з чотирьох рідин організму переважає: якщо переважає кров (лат. «сангвіс»), то темперамент
буде сангвінічний, тобто енергійний, швидкий,
життєрадісний та товариський, що легко переносить життєві труднощі і невдачі; якщо переважає жовч (лат. «холі»), то людина буде холериком — дратівлива, збудлива, нестримана,
дуже рухлива особа зі швидкою зміною настрою;
якщо переважає слиз (лат. «флегма»), то темперамент флегматичний — спокійний, повільний,
врівноважений, важко переключається з одного
виду діяльності на інший, погано пристосовується до нових умов; якщо переважає чорна
жовч (лат. «мелана-холі»), то виходить меланхолік — сором’язлива і вразлива людина, яка
швидко стомлюється, схильна до смутку, боязкості, замкнутості, надмірно чутлива до незгод.
Зазначений первинний підхід до аналізу темпераменту називається гуморальної теорією темпераменту.
Наразі темперамент в психології визначається
як сукупність індивідуально-психологічних характеристик та поєднанням таких властивостей
як: сила – слабкість нервової системи, її рухли38

вість – інертність, врівноваженість – неврівноваженість.
Залежно від співвідношення сили, рухливості
і врівноваженості процесів збудження і гальмування, виділено чотири типи нервової системи, які відповідають чотирьом темпераментам:
1. Сангвінік — сильний, рухливий, врівноважений.
2. Флегматик — сильний, малорухливий
(інертний), врівноважений.
3. Холерик — сильний, рухливий, але неврівноважений, зі слабкими в порівнянні з іншими
типами гальмівними процесами.
4. Меланхолік — слабкий, малорухливий
(інертний), неврівноважений, зі слабкими процесами збудження.
Перш ніж розглянути різні типи темпераменту, слід зазначити, що немає кращих чи гірших
темпераментів, кожен з них має свої як позитивні, так і негативні сторони, тому головні зусилля
повинні бути спрямовані не на переробку темпераменту (що неможливо внаслідок отримання темпераменту при народженні), а на розумне
використання його переваг та нівелювання
його недоліків.
Темперамент і характер особистості грають
надзвичайно важливу роль у тому, як будуть на№ 15 (147), 1 серпня 2017
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Характерні особистісні властивості, притаманні кожному з темпераментів, наведено у Таблиці.

типи

сангвінік

флегматик

холерик

властивості

лагоджуватися його відносини з оточуючими, у
т. ч. з колегами, клієнтами, партнерами тощо.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

жвавість, товариськість,
контактність, балакучість,
чуйність, невимушеність,
життєрадісність, схильність
до лідерства

пасивність, обачність,
розсудливість,
розважливість,
доброзичливість,
миролюбність, керованість,
надійність, спокій

чутливість, занепокоєння,
агресивність, збудливість,
мінливість, імпульсивність,
активність, оптимістичність.

1. Сангвінічний темперамент.
Сангвінік — це людина з сильною, врівноваженою, рухливою нервовою системою, вчинки
сангвініка обмірковані, хоча реакція на події
швидка, життєрадісний, завдяки чому його характеризує високий опір труднощам життя. Рухливість нервової системи обумовлює схильність
сангвініка до мінливості почуттів, уподобань
інтересів, поглядів, високу пристосовуваність до
нових умов. Надзвичайно товариській, легко
йде на контакт з новими людьми, тому в нього
широке коло знайомств, хоча він і не відзначається постійністю у спілкуванні. Це продуктивний діяч, але лише тоді, коли багато цікавих
справ, тобто при постійному русі — в іншому
випадку він стає нудним, млявим, постійно відволікається. У стресовій ситуації виявляє «реакцію лева», тобто активно, обдумано захищає
себе, бореться за нормалізацію обстановки. Для
сангвініка характерна стабільна самооцінка,
яка може бути адекватною або злегка завищеною. Також сангвініки, зазвичай, мають хороші
організаторські здібності.
2. Флегматичний темперамент.
Флегматик — людина з сильною, врівноваженою, але інертною нервовою системою, внаслідок чого на події реагує повільно, неговіркий,
емоції виявляє уповільнено (його важко розсердити чи розвеселити), має високу працездатність. Добре чинить опір сильним і тривалим
подразникам, труднощам, але не здатний швидко реагувати в несподіваних нових ситуаціях.
Легко запам’ятовує все засвоєне, не здатний відмовитися від вироблених навичок і стереотипів,
не любить змінювати звички, розпорядок життя, роботу, друзів, важко й уповільнено присто№ 15 (147), 1 серпня 2017

меланхолік
тривожність,
песимістичність,
стриманість, замкнутість,
ригідність, засмученість,
схильність до міркувань

совується до нових умов. Настрій стабільний,
рівний — навіть при серйозних неприємностях
флегматик залишається зовні спокійним. Для
нього важлива звична і спокійна обстановка,
порядок у всьому, він дуже втомлюється від суєти і форс-мажорів. Флегматик постійний у своїх
інтересах і стосунках, вміє доводити усе почате
до кінця, хоча включатися в роботу може досить
довго.
3. Холеричний темперамент.
Холерик — це людина, нервова система якої
визначається значною перевагою збудження
над гальмуванням, внаслідок чого реагує на події дуже швидко і, як правило, необдумано, не
встигає загальмувати, стримати емоції, постійно виявляє нетерпіння, поривчастість, різкість
рухів, запальність, неприборканість. Холерик
відчуває азарт, зустрічаючись з труднощами —
він любить ризик і активне проведення часу.
Зазвичай, схильний переоцінювати свої можливості. Неврівноваженість нервової системи
визначає циклічність у зміні його активності та
бадьорості: захопившись якою-небудь справою, холерик пристрасно, з повною віддачею
працює, але сил йому вистачає ненадовго, і, як
тільки вони виснажуються, в нього з’являється
роздратований стан, поганий настрій, занепад
сил і млявість (немов «все падає з рук»). У холерика дуже широке коло спілкування і контактів, але відносини з більшою частиною оточення досить поверхневі. У компаніях холерик
часто грає роль лідера. Мова холерика відрізняється швидкістю, іноді плутана, завжди емоційно забарвлена, підкріплюється яскравою
жестикуляцією та мімікою. Холерик прагне до
нового і швидко втомлюється від одноманітної
39
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діяльності, непосидючий. Працездатність сильно залежить від настрою, який взагалі часто
змінюється.
4. Меланхолійний темперамент.
Меланхоліки люблять працювати на самоті.
Ці люди дуже емоційні й чутливі, а тому легко
вловлюють тонкощі в поведінці оточуючих людей. Підвищена чутливість призводить до швидкого стомлення і зниження працездатності (потрібен більш тривалий відпочинок). Незначний
привід може викликати образу. Настрій дуже
мінливий, але, як правило, меланхолік намагається приховати, не виявляти зовні свої почуття, хоча дуже схильний віддаватися переживанням, часто нудний, пригнічений, невпевнений у собі, тривожний, у нього можуть виникнути
невротичні розлади. Однак, володіючи високою
чутливістю нервової системи, меланхолік часто
має виражені творчі, у т. ч. художні й музичні
здібності.
Зазначимо, що ці чотири типи темпераменту,
зазвичай, не бувають представлені в «чистому»
вигляді — люди, як правило, володіють змішаними темпераментами, але той чи інший тип є
провідним. Питання ж, ким краще бути — сангвініком, флегматиком, холериком чи меланхоліком, — не має сенсу, оскільки кожен тип психіки
більше підходить для одних справ та професій і
менше для інших.

Професійна придатність

Отже, немає хороших чи поганих темпераментів, так само як немає хороших чи поганих
професій — просто кожна людина зі своїм темпераментом більше підійде до певної професії.
Темперамент є вродженим, і, на відміну від
характеру, його практично не можна змінити.
Однак знаючи свій темперамент, так само як і
темперамент своїх працівників, можна вдало
для кожної окремої життєвої ситуації нівелювати мінуси, зробивши акцент на плюсах.
Також слід зазначити, що у людини задіяні всі
чотири типи темпераменту, але лише один з них
є домінуючим — звідси випливає, що обираючи
кандидата на вакантну посаду або переводячи
на іншу посаду працівника, потрібно виявити
всі сторони особистості комплексно, а не тільки
40

домінуючий, на ваш погляд, тип темпераменту.
Утім, розглянемо типи темпераменту в розрізі
їхнього впливу на професійну придатність людини.
Сангвініки.
Сангвінік — чудовий стратег і «душевний» керівник. Для сангвініків можна рекомендувати
яскраві, «живі» професії, що потребують спілкування з іншими людьми, відкриття нових горизонтів і прояву креативності. Натомість монотонна і конвеєрна робота, яка буде вимагати
постійної уваги, явно не для сангвініків, тому
деякі професії можна відразу виключити.
Рекомендовані професії: менеджер, офіціант, лікар, вчитель, психолог, організатор, вихователь, продавець, інженер-технолог.
Протипоказані професії: ткач, діловод, бухгалтер, годинникар, радіомонтажник, бібліограф, архіваріус, реставратор.
Флегматики.
З першого погляду здається, що повільна людина — це не плюс для майбутньої професії.
Проте, відсутність поспіху для флегматика є
саме його сильною стороною — аналізувати
будь-яку ситуацію, не панікуючи, а знаходячи
спосіб вирішення складних питань, здатний
тільки флегматик. Люди цього типу найбільш
продуктивні в монотонній, одноманітній роботі
та точних науках. Водночас, флегматичний темперамент і вибір професії, яка вимагає яскравого, суспільного життя — помилкова комбінація,
яка врешті-решт просто виснажить розміреного
флегматика.
Рекомендовані професії: механік, працівник
сільського господарства, електрик, інженер,
лікар-терапевт, агроном, водій, економіст, ботанік, фізик, астроном, математик.
Протипоказані професії: хірург, менеджер,
артист, телерепортер, диригент, бізнесмен.
Холерики.
Холерик може досить вдало побудувати свою
кар’єру на підприємстві, де потрібні енергійні
працівники, які здатні виявляти стійкість до
стресів. Холерику підійдуть ті професії, які вимагають «кипучої» енергії і короткочасної підвищеної концентрації уваги. Натомість холерик
не здатний виконувати монотонну роботу —
№ 15 (147), 1 серпня 2017
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холеричний темперамент і професія, яка вимагає одноманітності, несумісні.
Рекомендовані професії: телерепортер, артист, товарознавець, дипломат, постачальник,
журналіст, підприємець, пілот, хірург, диспетчер, тренер, водій, менеджер, режисер, будівельник, кухар, геолог, слідчий, електрик.
Протипоказані професії: бібліотекар, бухгалтер, флорист, архіваріус, обліковець.
Меланхоліки.
Меланхоліку складно працювати з людьми —
його виснажує постійне спілкування, для нього
краще проводити час з такими мовчазними
предметами як комп’ютер. Меланхолікам потрібно вибирати професії, які забезпечать їм спокійне і безпечне середовище, що не вимагає від
них частої зміни діяльності або швидкої реакції.
Водночас, меланхолічний темперамент для професії, що вимагає постійного спілкування з людьми чи концентрації уваги, буде помилковим варіантом.
Рекомендовані професії: художник, модельєр, дизайнер, композитор, письменник, геолог, ветеринар, агроном, зоотехнік, бухгалтер,
токар, слюсар, радіомеханік.
Протипоказані професії: лікар (особливо хірург), водій, рятувальник, пілот, диспетчер.
Зверніть увагу, що меланхолічний тип темпераменту єдиний, для кого обрання протипоказаних професій, у т. ч. й вищезазначених,
призведе не просто до його внутрішнього
дискомфорту чи непродуктивності, а буде небезпечним для життя (як самого меланхоліка, так і оточуючих) — справа у тому, що меланхолік, незважаючи на жодні обставини, може
у будь-який момент задуматися і втратити концентрацію уваги (це не залежить від нього, а відбувається підсвідомо). Зрозуміло, що якщо це
трапиться під час його роботи, приміром, водієм
автобуса, то призведе до аварії, під час хірургічної операції — до помилкових дій, що можуть
стати причиною смерті пацієнта, тощо.

Психологічні аспекти управління

Нерідко флегматику, не кажучи вже про меланхоліка, важко ужитися з холериком — його
дратує непосидючість, зайва запальність, ме№ 15 (147), 1 серпня 2017
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тушливість холерика, а той, у свою чергу, іноді
важко виносить повільність флегматика або ж
зайву чутливість меланхоліка.

Приклад
Керівник підприємства є холериком за
темпераментом і на початку робочого дня
каже своєму заступнику (флегматику),
що сьогодні їм обом необхідно їхати на
вже давно заплановану ділову зустріч з
потенційними партнерами. Натомість
заступник керівника підприємства, який
про заплановану ділову зустріч нічого не
знав, вже налаштувався сьогоднішній день
присвятити перевірці звітів відділу збуту,
оцінити продуктивність його роботи у минулому місяці та здійснити ринкове прогнозування обсягів збуту в майбутньому.
Звісно, флегматику важко і неприємно
швидко змінювати свої плани. Але керівник підприємства, який не знається на
особливостях темпераменту свого заступника, може не зрозуміти, чому той засмутився і відмовляється їхати з ним на ділову
зустріч. У підсумку через дрібницю виникають непорозуміння, конфлікти, образи,
яких можна було б уникнути, якби керівник підприємства заздалегідь повідомив
своєму заступнику про плани щодо зустрічі з потенційними партнерами.

Завжди потрібно намагатися враховувати
тип нервової системи людини і не пробувати
грубо ламати ті особливості поведінки, які визначаються темпераментом.
З «бар’єром» певних типів темпераменту досить часто доводиться стикатися на роботі. Наприклад, у холерика постійно відбуваються зіткнення з людьми на кшталт миттєвої емоційної розрядки. У таких випадках розмова починається без думки про сварку, але раптово у відповідь на якусь дрібницю у нього виникає спалах обурення. А якщо у співрозмовника слабкий
тип нервової системи (меланхолічний), то він
надовго занурюється в образу, водночас як сам
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холерик вже через 20 – 30 хвилин забуває про
цей випадок.
Інший приклад, коли керівний працівник
(особливо — організатор виробництва) має
темперамент флегматика. Він подекуди зазнає
значних труднощів під час виконання своїх
обов’язків, оскільки не може одночасно вирішувати кілька завдань та швидко переключатися з одного питання на інше. Напружена ситуація, яка постійно змінюється, та побоювання
не впоратися з дорученою справою виснажують нервову систему флегматика. У нього
з’являється запальність, невмотивована жорсткість наказів на кшталт «Я сказав — і крапка,
щоб через годину все було зроблено!». Потім
приєднуються головний біль, загальне нездужання, безсоння, а в підсумку розвивається неврастенія. І вона не зникне, поки не усунеться
першопричина цього стану — невідповідність
можливостей нервової системи довколишньому середовищу.
Який зв’язок темпераменту з характером? Характер людини — це поєднання вроджених
властивостей нервової системи з набутими протягом життя індивідуальними рисами. Правдивими, добрими, тактовними або, навпаки,
брехливими, злими, грубими бувають люди з
будь-яким типом темпераменту. Однак при певному темпераменті одні риси набуваються легше, інші — важче. Наприклад, організованість
та дисциплінованість легше з усіх темпераментів розвити флегматику, доброту та чуйність —
меланхолікові, а бути хорошим організатором
та товариською людиною простіше сангвініку і
холерику. Водночас, такі негативні риси як запальність та грубість легше вкорінюються у холерика, байдужість — у флегматика, образливість та песимізм — у меланхоліка, надмірна
балакучість — у сангвініка.

Ступінь згуртованості
працівників за темпераментом

Згуртованість колективу, задоволеність людей своїм перебуванням у ньому багато в чому
залежить від психологічної сумісності працівників (її основу складає відповідність темпераментів членів колективу) та соціальної сумісності
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працівників (відповідність їхніх професійних і
моральних якостей).
Психологічна сумісність працівників — це сукупність індивідуальних якостей членів групи,
які забезпечують злагодженість і ефективність
їх діяльності. Ця сумісність включає, зокрема,
низку таких якостей як:
— розбіжності темпераментів і біологічних
потреб;
— характер та мотиви поведінки;
— інтереси і рольові очікування.
Доведено, що психологічна сумісність позитивно впливає на продуктивність праці та якість
роботи. Одним з вихідних моментів забезпечення психологічної сумісності є врахування особливостей темпераменту членів групи.
Холерики являють собою нестабільних, а сангвініки — стабільних екстравертів, натомість як
меланхоліки є нестабільними, а флегматики —
стабільними інтровертами.
Екстраверсія означає психологічну орієнтацію людини на зовнішнє середовище, спілкування з іншими людьми, відкритість і активність. Екстраверти, як правило, є відмінними
організаторами і лідерами в колективі. У системі управління для них оптимальними є ролі керівників нижчого і середнього рівнів, в яких
значна частина часу йде на спілкування з підлеглими.
Інтроверсія — прямо протилежний тип, який
передбачає спрямованість уваги особистості на
власний внутрішній світ та інтереси, підвищену
рефлексивність, зосередженість на внутрішніх
переживаннях у поєднанні із зовнішньою пасивністю та замкнутістю. Інтроверти є акуратними, педантичними, обачними, вони мають
вищий за екстравертів рівень інтелекту і
за умови стабільного типу поведінки (тобто
флегматики, а не меланхоліки) являють собою
ідеальних менеджерів вищого рангу, головна
сила яких полягає в умінні аналізувати і стратегічно мислити. При нестабільній поведінці
можливості інтровертів, які інтелектуально перевищують своє оточення, не можуть адекватно реалізуватися у кар’єрі, тому вони найчастіше знаходяться на підприємстві в ролі рядових
виконавців.
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Знання і врахування особливостей темпераменту — важлива умова забезпечення групової
сумісності та ефективності діяльності, а також
оптимального розподілу завдань між працівниками.
У групі негативні риси одного темпераменту
можна врівноважити позитивними рисами іншого, наприклад, песимізм і замкнутість меланхоліка — оптимізмом і товариськістю сангвініка. Легкість зміни настроїв і захоплень холерика
добре доповнюють спокій, логічність і стійка
цілеспрямованість флегматика.
Однак не всі типи темпераментів можуть
бути доповнені взаємно. До найбільш складних, негативних типів, як правило, відносять
нестабільних інтровертів — внутрішньо орієнтованих людей з твердою асоціальною установкою.
Найкраще застосування індивідуальних і
ділових якостей працівників може бути забезпечене за допомогою різних механізмів
психологічної сумісності:
— схожість і взаємодоповнення (компліментарність) якостей взаємодіючих працівників. Схожість якостей необхідна, наприклад, при
формуванні екіпажів літаків або суден, при роботі на конвеєрі із заданим темпом; компліментарність — при розробці проектів (фантазія,
креативність, широта мислення одних доповнюється тверезістю, врівноваженістю і прагматизмом оцінок інших);
— контрастність властивостей і якостей працівників. Цей механізм сумісності
зустрічається досить рідко і виявляється, в основному, лише тоді, коли у всіх працівників спостерігається яскраво виражена спрямованість
до загальної колективної мети. У цьому випадку
працівники з контрастними якостями повніше
відображають і сприймають реальність, наприклад, надмірний оптимізм одних працівників у
можливостях реалізації мети знижують песимісти, які готують групу до гіршого варіанту
розвитку подій;
— саморегулювання системи, яка забезпечує підтримку рівноваги за допомогою обміну
інформацією, перерозподіл ролей і функцій, метою якого є стійкість та ефективність групової
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діяльності. Це явище найбільш яскраво спостерігається у високомотивованих, згуртованих колективах і виявляється, зокрема, в тому, що група під впливом вимог ситуації гнучко реагує на
неї, сама перерозподіляє функції її членів, виконує роботу відсутніх (наприклад, хворих), вишукує заховані резерви.
Сумісність — одна з найважливіших умов
групової згуртованості та ефективності. У загальному плані групова згуртованість залежить
і від таких параметрів, як: вік, рівень освіти,
тривалість роботи на підприємстві, спільність
соціальних ціннісних орієнтацій, політичних
і релігійних поглядів, широта групових комунікацій, особистість і стиль керівника тощо.
Важливість визначення та врахування різних
типів темпераменту в кадровій роботі обумовлюється особливостями освоєння професій працівниками, їх поведінки, а також індивідуального стилю діяльності.
У вузькому сенсі слова індивідуальний стиль
діяльності — це обумовлена типологічними особливостями стійка система способів, що складається у людини, яка прагне до найкращого виконання покладених на неї обов’язків.
Наприклад, на основі інертності сама собою
виникає схильність не відриватися від початої
справи, діяти стереотипними способами реалізації завдань, бути пунктуальним, дотримуватися існуючого порядку. А на основі рухливості стихійно складаються протилежні риси.
Таким чином, особи, які тяжіють до різноманітної роботи, характеризуються найчастіше
рухливістю нервових процесів, а ті, хто віддає
перевагу кропіткій роботі, що вимагає терпіння, — їх інертністю.
Монотонну роботу обирають люди зі слабкою нервовою системою, інертністю нервових
процесів з переважанням «зовнішнього» гальмування.
Особи з типологічним комплексом боягузтва
(слабка нервова система, рухливість гальмування і переважання «зовнішнього» збудження)
уникають занять, пов’язаних з ризиком і небезпекою.
Схильність до певного виду діяльності має напівусвідомлений, подібний за потягом характер
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флегматиків, а там, де переважають монотонні процеси, краще зарекомендують себе меланхоліки. Холериків найкраще призначати на
роботи, що вимагають негайного виконання,
а також ставити на чолі формувань, які виконують тимчасові завдання надзвичайної важливості.
Формування бригад, ланок, ділянок на виробництві, а також груп, секторів, бюро в управлінських підрозділах слід здійснювати на основі
підбору представників різних темпераментів і
різних здібностей, але з переважанням в них
тих, чиї типологічні особливості більшою мірою
відповідають поставленим завданням.
Психологи впевнені, що маючи певний психотип, можна виконувати одну роботу краще за
всіх, натомість як на іншій роботі буде все валитися з рук. Шкода, що багато випускників не беруть до уваги особливості свого темпераменту,
зіставляючи його з майбутнім вибором професії, й потім увесь робочий час для них стає
справжньою мукою, а не мрією, що збулася. Тож
не допускайте подібних ситуацій на вашому підприємстві й під час прийняття на роботу нового
працівника чи переведенні на іншу посаду свого
співробітника завжди враховуйте не лише його
професійні якості та здобутий досвід, а й тип
темпераменту, що домінує.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом

реклама

і відображає несвідоме прагнення людини отримати задоволення у певному виді активності.
Вплив властивостей нервової системи (сили, рухливості, врівноваженості) і пов’язаних з
ними типологічних особливостей особистості
на мотивацію діяльності проявляється в тому, що у людей з певним темпераментом виявляється перевага до певного виду професійної
діяльності.
Темперамент працівників грає найважливішу
роль під час їхньої взаємодії і сумісності в процесі праці. Наприклад, коли управлінський колектив, що складається на половину з холериків, на чверть з флегматиків і на стільки ж з
меланхоліків, повинен швидко приймати рішення і діяти, в його функціонуванні дуже часто можуть виникати напружені моменти.
Найбільша сумісність між людьми на виробництві досягається при поєднанні людей з протилежними темпераментами.
При підборі й розстановці кадрів, зарахування їх до резерву для висунення на ключові посади, організації навчання необхідно знати і
враховувати типологічні особливості працівників, аби обґрунтовано прогнозувати успішність
оволодіння ними посадовими обов’язками, новими знаннями, вміннями і навичками.
Комплектування управлінських і виробничих колективів повинно передбачати специфіку завдань, що стоять перед ними. Якщо вони
пов’язані з інтенсивними процесами, доцільно
включати до складу таких груп сангвініків і
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Чи зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку,
період перебування працівниці у відпустці по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного чи шестирічного (за медичним висновком) віку?
Ні, не зараховується.
Згідно зі ст. 9 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) до стажу роботи, що дає право на
щорічну основну відпустку, зараховуються:
— час фактичної роботи (у т. ч. на умовах неповного робочого часу) протягом робочого
року, за який надається відпустка;
— час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата
повністю або частково (у т. ч. час оплаченого
вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу). Це, зокрема, час: виконання державних і
громадських обов’язків (наприклад, перебування військовозобов’язаних на військових зборах,
виконання депутатом місцевої ради обов’язків
депутата і т. ін.), відсторонення від роботи зі
збереженням заробітної плати, період щорічних
основної та додаткових відпусток, відпустки у
зв’язку з навчанням тощо;
— час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню, за винятком
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
— час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (по-

сада) і йому не виплачувалася заробітна плата
у порядку, визначеному статтями 25 і 26 Закону
№ 504 (відпустки без збереження заробітної
плати), за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною
до досягнення нею шестирічного віку, а в
разі якщо дитина хвора на цукровий діабет
І типу (інсулінозалежний), — до досягнення дитиною 16-річного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» —
до досягнення дитиною вісімнадцятирічного
віку;
— час навчання з відривом від виробництва
тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів;
— час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв’язку зі змінами в
організації виробництва та праці, у т. ч. з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням
підприємства, скороченням чисельності або
штату працівників;
— інші періоди роботи, передбачені законодавством.
Таким чином, як вбачається з вищенаведеного переліку, періоди перебування працівниці
у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного чи шестирічного віку,
не зараховуються до стажу роботи, який дає
право на щорічну основну відпустку.

Чи може на приватному підприємстві бухгалтер працювати за суміщенням
касиром (але не постійно, а замість тимчасово відсутнього касира)? Якщо може,
то як в такій ситуації оформити трудові відносини і проводити табелювання, а
також якою має бути оплата додаткової праці?
Працювати може, але не за суміщенням, а
виконуючи обов’язки тимчасово відсутнього
працівника.
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тимчасово відсутнього працівника схожі між собою (в обох випадках працівник поряд зі своєю
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основною роботою виконує додаткову роботу за
іншою професією (посадою) на одному і тому ж
підприємстві протягом встановленої тривалості
робочого дня), але різниця між ними полягає у
тому, що для встановлення суміщення посада
має бути вакантною, а для виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — навпаки. Оскільки ж у Вашому випадку на підприємстві є касир, але він тимчасово відсутній, то
і оформлювати виконання бухгалтером роботи
касира потрібно не як суміщення (бо посада не
вакантна), а як виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника (із самої назви зрозуміло,
що таке виконання обов’язків встановлюється
саме в разі тимчасової відсутності працівника —
наприклад, на час його відпустки чи тимчасової
непрацездатності).
Як і у випадку суміщення, на час виконання
обов’язків тимчасово відсутнього колеги працівник не звільняється від обов’язків за своєю
основною посадою й тривалість робочого часу
працівника при цьому не збільшується (він виконує свої основні обов’язки та обов’язки тимчасово відсутнього працівника паралельно протягом робочого дня). Тому і в табелі обліку
робочого часу виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника жодним чином
не позначається, оскільки такі обов’язки ви-

конуються тільки в межах робочого дня за
основною посадою.
Оформлюється покладення на працівника виконання обов’язків іншого (тимчасово відсутнього) працівника наказом (розпорядженням) роботодавця (див. Зразок). У цьому ж наказі має бути
зазначена і доплата, яку отримуватиме працівник за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника (її розмір, відповідно до ст. 105
Кодексу законів про працю України, встановлюється на умовах, передбачених у колективному договорі — як правило, це певний відсоток від
посадового окладу за основною посадою працівника). Також зважайте на те, що роботодавець не
вправі вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, тому
доручити виконувати обов’язки відсутнього колеги працівникові можна лише за його згодою.
Оскільки виконання обов’язків встановлюється завжди на обмежений строк, який триває протягом відсутності працівника, обов’язки
якого покладаються на іншого, то окремий наказ (розпорядження) про припинення виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
видавати не потрібно — виконання таких
обов’язків іншим працівником автоматично
припиняється з дня виходу на роботу працівника, обов’язки якого виконувалися.
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТУРБО»
НАКАЗ
04.08.2017 р.

м. Київ

№ 283-п

Про виконання Андрієвським І. П.
обов’язків тимчасово відсутнього
касира Кириленка М. О.
НАКАЗУЮ:
1. Покласти на АНДРІЄВСЬКОГО Івана Петровича, бухгалтера, за його згодою, виконання
обов’язків касира разом зі своєю основною роботою, на час щорічної відпустки касира Кириленка М. О. з 7 серпня 2017 р. по 31 серпня 2017 р..
2. Встановити Андрієвському І. П. доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника в розмірі 25% посадового окладу бухгалтера.
Підстава: доповідна записка головного бухгалтера Миронченко В. Г. від 02.08.2017 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
04.08.2017 р.
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На підприємстві є два менеджера з постачання й один з них, у зв’язку з сімейними обставинами, просить на декілька місяців перевести його на півставки.
Другий же протягом цього часу згоден додатково виконувати його обов’язки,
тобто працювати на 1,5 ставки, але за умови, що робочий час при цьому не
збільшиться. Яким чином можна оформити переведення на півставки першого
працівника та додаткову роботу другого?
«Першому» працівникові встановити на певний
строк неповний робочий час, а «другому» збільшити на цей строк обсяг виконуваних робіт (за
умови, що робота обох працівників ідентична).
Робота «першого» менеджера з постачання на
«півставки» передбачає роботу працівника на
умовах неповного робочого часу, який, відповідно до ст. 56 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП), може бути встановлений за угодою між працівником і роботодавцем як під час
прийняття на роботу, так і згодом. Для цього по-

трібна заява працівника (Зразок 1) та виданий
на її підставі наказ (розпорядження) роботодавця про встановлення неповного робочого часу на
визначений строк (Зразок 2). Оплата праці за
таких обставин провадиться пропорційно відпрацьованому часу (тобто якщо на Вашому підприємстві встановлено 40-годинний робочий
тиждень, то для роботи на «півставки» працівник
має відпрацьовувати за тиждень 20 годин — приміром, працюючи з понеділка по п’ятницю по
4 години на день).
Зразок 1
Директору ТОВ «Джем»
Мартинюку С. А.
менеджера з постачання
Карасиля Леоніда Олеговича

Заява
Прошу встановити мені неповний робочий день тривалістю 4 години з 1 серпня 2017 р. до
31 жовтня 2017 р. з режимом роботи з 9:00 до 13:00.
27.07.2017 р.

Карасиль
Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕМ»
НАКАЗ

28.07.2017 р.

м. Полтава

№ 121-п

Про встановлення
неповного робочого часу
Карасилю Л. О.
НАКАЗУЮ:
КАРАСИЛЮ Леоніду Олеговичу, менеджеру з постачання, встановити неповний робочий
день тривалістю 4 години з 1 серпня 2017 р. до 31 жовтня 2017 р. з режимом роботи з 9:00
до 13:00 з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.
Підстава: заява Карасиля Л. О. від 27.07.2107 р..
Директор

Мартинюк

С. А. Мартинюк

З наказом ознайомлений:
28.07.2017 р.

Карасиль

Л. О. Карасиль
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Щодо «другого» працівника, то з ним дещо
складніше, бо «звичні» та широко розповсюджені на практиці способи для цього не підійдуть.
Так, сумісництво розглядати не має жодного
сенсу, оскільки Ваш працівник не хоче, аби його
робочий час збільшувався (а сумісництво передбачає виконання іншої роботи саме у вільний
від основної роботи час). Встановлення ж суміщення чи покладення виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника також не підійде, бо, по-перше, в цих обох випадках передбачається виконання працівником разом зі своєю
основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією
чи посадою (а у Вашому випадку робота й посада однакові), по-друге, для встановлення суміщення посада має бути вакантною (тоді як
посада, зайнята працівником, який працює неповний робочий час, не вважається вакантною),
а для покладення виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника зрозуміло, що «перший» працівник має бути «тимчасово відсутнім»
(тобто перебувати у відпустці, на лікарняному,
у відрядженні тощо, тоді як за вказаних Вами
обставин цього немає).
Таким чином, у зазначеній ситуації єдиним
можливим варіантом вбачається збільшення обсягу виконуваних робіт «другого» працівника.
Одразу зауважимо, що у КЗпП це питання не врегульовано, але 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
наразі в Україні ще є чинними (у частині, що не

суперечить Конституції й законам України) постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 4 грудня
1981 р. № 1145 (далі — Постанова № 1145) та
Інструкція щодо застосування Постанови
№ 1145, затверджена Держкомпраці СРСР від
14 травня 1982 р. № 53 (далі — Інструкція № 53).
Так, згідно з Інструкцією № 53, під збільшенням обсягу виконуваних робіт розуміється
виконання поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робіт за однією й тією ж
професією (посадою). Тобто збільшення обсягу виконуваних робіт, як і суміщення посад, виконується на підприємстві за основним місцем
роботи і в час, відведений для основної роботи — робочий час працівника при цьому не
збільшується (натомість зростає інтенсивність
праці). А на відміну від суміщення, додатковий
обсяг робіт виконується не за іншою професією
(посадою), а саме за тією ж — що і потрібно
у Вашому випадку.
Угода між працівником та роботодавцем про
збільшення обсягу виконуваних робіт оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому має бути зазначений обсяг додатково виконуваних функцій або робіт і розмір
доплати. За описаних Вами обставин буде краще, якщо для видання такого наказу працівник
сам подасть заяву (Зразок 3), в якій обов’язково
зазначить дату, з якої він готовий виконувати
додатковий обсяг робіт — саме ця заява і буде
підставою для видання наказу про збільшення
обсягу виконуваних робіт (Зразок 4).
Зразок 3
Директору ТОВ «Джем»
Мартинюку С. А.
менеджера з постачання
Левчука Олександра Івановича

Заява
Прошу збільшити мені обсяг виконуваних робіт, який полягає в організації та координації
процесів постачання сировини для виготовлення джему, повидла та мармеладу, з 1 серпня
2017 р. до 31 жовтня 2017 р., на період встановлення неповного робочого часу основному
працівнику Карасилю Л. О..
28.07.2017 р.
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Зразок 4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕМ»
НАКАЗ
31.07.2017 р.

м. Полтава

№ 125-п

Про збільшення обсягу
виконуваних робіт Левчуку О. І.
НАКАЗУЮ:
ЛЕВЧУКУ Олександру Івановичу, менеджеру з постачання, збільшити обсяг виконуваних
робіт, який полягає в організації та координації процесів постачання сировини для виготовлення джему, повидла та мармеладу, з 1 серпня 2017 р. до 31 жовтня 2017 р., на період
встановлення неповного робочого часу основному працівнику Карасилю Л. О., з доплатою в
розмірі 50% від основного посадового окладу.
Підстава: заява Левчука О. І. від 28.07.2107 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
31.07.2017 р.

Мартинюк
Левчук

Звісно, збільшення обсягу виконуваних робіт
можна встановити і за ініціативою роботодавця,
але тоді працівник, умови праці якого будуть істотно змінені, про майбутні зміни та їх дату має
бути попереджений роботодавцем не пізніше
ніж за два місяці до їх введення (ч. 3 ст. 32
КЗпП), що є неприйнятним у Вашому випадку
(адже наскільки зрозуміло із запитання, «перший» працівник бажає працювати в режимі неповного робочого часу якомога скоріше, а «другий» має приступити до виконання додаткового
обсягу робіт саме з дати встановлення «першому» неповного робочого часу).
Також підставою для видання наказу про
збільшення обсягу виконуваних робіт може
бути й доповідна записка керівника відповідного структурного підрозділу (наприклад, начальника відділу постачання) на ім’я керівника підприємства, в якій має бути описано

С. А. Мартинюк
О. І. Левчук

ситуацію, що склалася, і запропоновано збільшити обсяг виконуваної роботи певному працівнику, та письмова згода цього працівника —
але знову ж таки, хоча за таких обставин і не
потрібно буде попереджати працівника за два
місяці, оформлення займе трохи більше часу,
аніж видання наказу на підставі заяви працівника.
Вносити будь-які записи до трудових книжок
працівників не потрібно — Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників,
затвердженою спільним наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України та
Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58, не передбачено внесення записів ані про встановлення
неповного робочого часу, ані про збільшення
обсягу виконуваних робіт (оскільки посади працівників залишаються незмінними).

Працівник працює за трудовим договором, але роботодавець хоче укласти
з ним контракт (можливість укладення контракту передбачена законодавством) —
чи потрібно звільняти працівника і приймати на роботу за контрактом?
Ні, звільняти не потрібно.
Згідно з п. 10 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
№ 15 (147), 1 серпня 2017

трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9
(далі — Постанова № 9), відмова працівника
укласти контракт може бути підставою для
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припинення трудового договору за п. 6 ст. 36
Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП) — тобто внаслідок відмови працівника
від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці, але лише у випадку, коли відповідно до законодавства така форма трудового
договору для цього працівника є обов’язковою.
Таким чином, по-перше, укладення контракту
з раніше прийнятим працівником є одним з різновидів змін в організації виробництва та праці,
що зумовлює зміну істотних умов праці, а по друге, в тих випадках, коли контракт укладати дозволяється, але не обов’язково, роботодавець
може лише запропонувати працівникові укласти
контракт, і якщо він не погоджується, трудові
відносини триватимуть у звичайному режимі.
У ст. 32 КЗпП визначено такий порядок зміни
істотних умов праці: у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна
істотних умов праці за умови продовження роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією
чи посадою, а про зміну істотних умов праці
(систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму
роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну

розрядів і найменування посад та інших) працівник повинен бути повідомлений не пізніше,
ніж за два місяці.
Тому не потрібно звільняти працівника і
потім знову приймати на роботу — достатньо
попередити його за два місяці про зміну
істотних умов праці шляхом письмового повідомлення, в якому має бути чітко зазначено, що
зміна умов праці полягає в необхідності укласти
контракт з працівником, оскільки така необхідність прямо передбачена законодавством.
Якщо працівник погоджується, з ним укладається контракт. У разі відмови працівника трудовий договір з ним припиняється за п. 6 ст. 36
КЗпП. Але зверніть увагу, що згідно з п. 7 Постанови № 9 роботодавець може вимагати від працівника, який працює за трудовим договором,
укладення контракту тільки в тому разі, коли він
належить до категорії працівників, які згідно з
законодавством працюють за контрактом (наприклад, керівники підприємств) — порушення
цих вимог може бути підставою для визнання
відповідно до ст. 9 КЗпП недійсними умов праці
за контрактом, які погіршують становище працівника порівняно із законодавством України.

Як правильно оформити трудові відносини з працівником, який провадить
викладацьку діяльність в обсязі до 240 годин на рік?
Відповідно до Переліку робіт, які не є сумісництвом (додаток до Положення про умови роботи
за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого
наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну України
від 28 червня 1993 р. № 43) усі працівники (а
отже і ті, яким законодавством установлено обмеження на роботу за сумісництвом), крім
основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати педагогічну роботу з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як
240 годин на рік. Тобто така робота з погодинною оплатою може виконуватися протягом робочого часу за місцем основної роботи із збереженням заробітної плати за основною посадою
і без укладення додаткового трудового договору
в порядку суміщення посад.
Однак це стосується лише працівників, які
вже перебувають у трудових відносинах з нав50

чальним закладом, де виконується така педагогічна робота.
Залучення до виконання педагогічної роботи з погодинною оплатою праці осіб, які не перебувають у трудових відносинах з навчальним
закладом, де виконується така робота, незалежно від її обсягу можливе шляхом укладення
трудового договору (контракту) (робота за сумісництвом) або договору про надання послуг
(різновид договору цивільно-правового характеру).
Укладення трудового договору можливе за
наявності відповідної вакантної або тимчасово
вільної посади за умови відповідності кандидата на цю посаду встановленим кваліфікаційним вимогам.
Якщо ж вакантної чи тимчасово вільної посади немає, укладається договір про надання
послуг.
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!

Під час судового засідання:
— Підсудний, а тепер, після визнання Вами вини по
двом попереднім епізодам, розкажіть суду Ваш план
пограбування банку, який Вам не вдалося здійснити.
— Не можу, у залі багато конкурентів.
***
Керівник сварить начальника цеха:
— Я Вам виділив на закупівлю обладнання близько
ста тисяч гривень, то де вони?
— То ми ж все закупили.
— Я тут бачу лише один мотлох, усе ж має працювати!!!
— А раніше це не можна було сказати…
***
На співбесіді:
— Чому Ви пішли з попереднього місця роботи?
— Внаслідок втоми.
— У Вас було таке непомірне навантаження?
— Та ні — це мій директор сказав, що дуже від
мене втомився…
***
Нова секретарка усіляко намагається догодити
шефу й запитує в нього:
— Пане директоре, Ви вже випили каву — Ваша
чашка зовсім порожня. Чи не бажаєте ще одну?
— Ви що, зовсім з глузду з’їхали — навіщо мені дві
порожні чашки?!
***
Десь біля 2-ої години ночі шеф телефонує своєму
підлеглому. Той сонний бере слухавку. Начальник свариться:
— Оце я так і знав, що ти відповіси на дзвінок, бо
вночі невідомо чим займаєшся, а потім на роботі відсипаєшся!
***
В офісі лунає телефонний дзвінок:
— Алло, вам потрібен начальник відділу кадрів?

— Ні, не потрібен.
— А тоді навіщо ви його тримаєте?
***
До приватної фірми дівчина приходить влаштовуватися на роботу секретарем. Директор їй каже:
— Вам необхідно запам’ятати, що більш за все ми
цінуємо у співробітників ініціативність та...
Дівчина, перебиваючи його:
— Дуже добре, тож куди ми з Вами йдемо сьогодні
ввечері?
***

Психологічні характеристики працівників:

Спокійний, вдумливий — частенько спить на робочому місці.
Цілеспрямований, прагне підвищення — завжди
говорить, що в нього найкращий керівник та кожного
понеділка купує директору пиво.
Має навички лідера — на нараді постійно перекрикує начальника.
Товариський, з почуттям гумору — веселить керівництво, знає багато анекдотів та непристойних історій.
Проявляє увагу до деталей — робить все так повільно, що простіше найняти мавпу.
Динамічний — вічно відсутній на своєму робочому
місці.
Самостійний — незрозуміло що та як робить, наказам не підкоряється.
Володіє представницькими навичками — під час
знайомства з новими людьми весь час каже, що він
заступник директора, хоча насправді являється охоронником.
Швидко думає — за будь-яких обставин може так
виправдатися перед керівництвом з приводу своєї відсутності на роботі, що його за це ще й похвалять.

Корпоративні змагання

Під час літнього корпоративу вирішили провести спортивні змагання серед працівників підприємства з п’ятьма призовими
місцями. З’ясуйте, яке місце зміг здобути працівник з прізвищем Гриценко, якщо відомо:
— Борисенко посів місце, яке настільки ж нижче за місце, зайняте юристом, на скільки місце, зайняте бухгалтером, нижче
за місце, зайняте Борисенком;
— інженер здобув місце на три позиції вище, ніж Василюк;
— Антоненко зайняв парне місце, а водій — непарне;
— директор посів місце на дві позиції вище, ніж Данилюк.
Місце
Прізвище
Посада
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Липень-2017

Важливі дати серпня

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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2 — День високомобільних десантних військ (встановлено Указом
Президента України від 27 липня 2012 р. № 457/2012).
4 — День Національної поліції України (встановлено Указом Президента України від 9 грудня 2015 р. № 693/2015). До речі, дата свята обрана не випадково — саме цього дня у 2015 році був підписаний
Президентом України Закон України «Про Національну поліцію».
6 — День Повітряних Сил Збройних Сил України (щорічно відзначається у першу неділю серпня згідно з Указом Президента України
від 27 червня 2007 р. № 579/2007);
— Міжнародний день «Лікарі миру за мир» (відзначається за
пропозицією організації «Лікарі світу за запобігання ядерній загрозі»
в річницю дня бомбардування в 1945 році японського м. Хіросіми).
7 — останній день подання до органу державної статистики звіту
з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за липень 2017 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).
8 — День військ зв’язку (встановлено Указом Президента України від 1 лютого 2000 р. № 154/2000).
9 — Міжнародний день корінних народів світу (встановлено Генеральною Асамблеєю ООН у 1994 році).
12 — Міжнародний день молоді (встановлено Генеральною
Асамблеєю ООН у 1999 році).
13 — День будівельника (щорічно відзначається у другу неділю
серпня згідно з Указом Президента України від 22 липня 1993 р. № 273/
93);
— День працівників ветеринарної медицини (щорічно відзначається у другу неділю серпня згідно з Указом Президента України
від 1 листопада 2001 р. № 1035/2001);
— Всесвітній день лівші (відзначається щорічно з 1992 року за
ініціативою британського Клубу ліворуких). До речі, наразі приблизно 10 – 11% всіх людей на планеті — лівші.
15 — День археолога (встановлено Указом Президента України
від 6 серпня 2008 р. № 694/2008).
19 — робочий день (якщо відповідно до рекомендацій Уряду на
вашому підприємстві 25 серпня буде вихідним (розпорядження КМУ
від 16 листопада 2016 р. № 850-р.));
— День пасічника (встановлено Указом Президента України
від 15 серпня 1997 р. № 815/97).
23 — передсвятковий день (тривалість роботи працівників зменшується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні (крім працівників, яким встановлено скорочену
тривалість робочого часу));
— День Державного Прапора України (встановлено Указом
Президента України від 23 серпня 2004 р. № 987/2004).
24 — День незалежності України (святковий день).
25 — для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий
тиждень із двома вихідними днями, цей робочий день Уряд рекомендував перенести на суботу 19 серпня (розпорядження КМУ від 16 листопада 2016 р. № 850-р.).
26 — День авіації України (щорічно відзначається в останню суботу серпня згідно з Указом Президента України від 16 серпня 1993 р.
№ 305/93).
27 — День шахтаря (щорічно відзначається в останню неділю
серпня згідно з Указом Президента України від 16 серпня 1993 р. № 304/
93).
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