ПЕРША КАДРОВА ГАЗЕТА

№ 16 (148)

Вівторок, 15 серпня 2017
Видається за інформаційної підтримки Міністерства соціальної політики України

ЯК ВИЙТИ НА РОБОТУ
ПІСЛЯ ВІДПУСТКИ
«Поствідпускний синдром»
Вчасні профілактичні заходи
Адаптація у перші робочі дні
Поради для керівників відділів

39

ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ НА ЧАС ВІДПУСТКИ КЕРІВНИКА

Переважна частина працівників влітку йде у відпустку, але на цей період
слід забезпечити безперервність виконання обов’язків відсутніх працівників. Ситуація ще ускладнюється, коли у відпустку йде не рядовий працівник, а керівник структурного підрозділу чи взагалі директор підприємства. Дізнайтеся, які існують варіанти заміни тимчасово відсутнього
працівника, як правильно оформлювати таку заміну та оплачувати виконання працівником «чужих» обов’язків......................................................6

КОМІСІЯ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ:
ВІДПОВІДІ НА ТИПОВІ ЗАПИТАННЯ

Ні керівник підприємства, ні інша посадова особа не вправі приймати рішення щодо призначення або відмови в призначенні допомоги по тимчасовій
непрацездатності — таке рішення ухвалює лише комісія (уповноважений)
із соціального страхування підприємства. З’ясуйте, як її створити, а також
які права, обов’язки і повноваження вона має...............................................12

ЗБИРАННЯ І ПЕРЕРОБКА ВРОЖАЮ:
ЯКІ ПРАЦІВНИКИ ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНІ?

Літо та початок осені — пора збирання і переробки врожаю сільськогосподарських культур, тому підприємствам агропромислового комплексу та
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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Працівник (вже повнолітній) вступив до ВНЗ на денну форму навчання за контрактом — чи обов’язково його звільняти за ст. 38 КЗпП
(адже там вказано, що трудові відносини мають бути розірвані через
вступ до ВНЗ), якщо сам працівник
звільнятися не хоче, або ж це питання можна узгодити з керівництвом
навчального закладу?
Чи обов’язково переносити щорічну відпустку працівника на
інший період, якщо в бухгалтерії
працівникові виплатили «відпускні» лише за день до відпустки?
Яким чином можна прийняти
працівника на роботу на час відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами основної працівниці та які
записи потрібно буде внести до
їхніх трудових книжок?
Працівник, який працює в режимі неповного робочого часу (три
дні на тиждень по 8 годин), захворів і приніс лікарняний — його слід
оплачувати повністю чи лише робочі дні працівника?
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Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Правил охорони праці
в архівних установах» від 18 квітня 2017 р. № 634
Наказ Державної служби України з питань праці «Про затвердження Порядку повідомної реєстрації
інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця»
від 22 червня 2017 р. № 76
Наказ Державної служби статистики України «Про затвердження форми державного статистичного
спостереження № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги
та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» від 26 червня 2017 р. № 150
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Держслужбовці повинні будуть довести знання мов
З 1 травня 2018 р. кандидати на посади державної служби категорії «А» повинні будуть надати
документ, що підтверджуватиме їхнє володіння
однією з офіційних мов Ради Європи — англійською
чи французькою.
Нагадаємо, що зараз кандидати в держслужбовці
повинні надавати лише атестат про володіння українською мовою, який можна отримати або на підставі
відмінних оцінок з університету, або за результатами
спеціального іспиту.
Таким чином, щоб зайняти пост держсекретаря міністерства або голови облдержадміністрації, кандидатові необхідно буде принести ще одне посвідчення про

знання мов і довести вільне володіння англійською
або французькою.
За словами голови Національного агентства України з питань державної служби Костянтина Ващенка,
цей крок є необхідним, оскільки в епоху, коли більшість питань вирішуються не за столом переговорів, а
в кулуарах, український топ-чиновник повинен без
перекладача розуміти співрозмовника та мати можливість доводити свою думку.
Вимога володіння держслужбовців іноземними
мовами, передбачена п. 1 ч. 2 ст. 20 Закону України
«Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889VIII, набере чинності з 1 травня 2018 р..

Розпочали роботу новостворені
відділення Фонду соцстрахування
З початку серпня поточного року розпочав роботу Фонд соціального страхування України (далі —
Фонд), який було утворено шляхом об’єднання Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
України і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
У зв’язку з реорганізацією згаданих фондів їх права
та обов’язки перейшли до новоутвореного Фонду і

його робочих органів. Для своєчасного матеріального
забезпечення та надання соціальних послуг, подання
звітності по коштах Фонду з 1 серпня 2017 р. страхувальникам (підприємствам, установам, організаціям)
та застрахованим особам необхідно звертатися до відділень управлінь виконавчої дирекції Фонду.
Отримувачам коштів з 1 серпня 2017 р. під час подання заявок на фінансування слід вказувати назву
відповідного відділення новоствореної структури.

Держпраці реєструватиме інспекційні
відвідування роботодавців
Державна служба України з питань праці наказом від 22 червня 2017 р. № 76 (далі — Наказ № 76)
затвердила Порядок повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про
відвідування роботодавця, згідно з яким інспекційні візити будуть реєструватися шляхом внесення
Держпраці або її територіальним органом відомостей про інспектора праці та об’єкт відвідування до відповідного Реєстру.
Подання інформації про відвідування подаватимуть
засобами телекомунікаційного зв’язку або шляхом
службового листування. Після внесення відповідної
інформації до Реєстру відвідуванню присвоюватиметься номер, що складатиметься з індексу області та
номера запису по порядку.
Під час подання інспектором відомостей для внесення до Реєстру йому повідомлятимуть про всі зареєстровані відвідування цього роботодавця за попередній
4

рік. Нагадаємо, що інспектор праці самостійно приймає рішення про необхідність відвідування роботодавця з метою інформування його та працівників про
найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання,
у т. ч. й щодо оформлення трудових відносин (п. 33
Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2017 р. № 295). Але якщо до Реєстру вноситимуть запис про інспекційне відвідування роботодавця щодо
якого упродовж попередніх 6 календарних місяців вже
здійснювались інспекційні відвідування, керівник територіального органу Держапраці буде вивчати питання про доцільність ще однієї перевірки.
З повним текстом Наказу № 76 ви можете ознайомитися у вкладці з нормативно-правовими актами
поточного номера газети «Консультант Кадровика».
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 19 червня 2017 р. № 1692/0/101-17

Щодо розрахунку середньої зарплати для оплати періоду щорічної
та інших видів відпусток

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист та повідомляє.
Оплата відпусток провадиться згідно зі ст. 21 Закону України «Про відпустки», якою передбачено, що порядок
обчислення заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням,
творчої відпустки, відпустки у зв’язку з усиновленням дитини, відпустки для підготовки та участі в змаганнях, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи та
компенсації за невикористані відпустки, установлюється Кабінетом Міністрів України.
Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної та інших видів відпусток, яка надається працівникові як на основному робочому місці, так і робочому місці за сумісництвом (або компенсації за невикористану відпустку), провадиться відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок).
Відповідно до п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток або для виплати
компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи,
що передують місяцю надання відпустки або виплаті компенсації за невикористані відпустки.
Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу
до першого числа місяця, у якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.
Ураховуючи норми Порядку, розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати за час відпусток,
які надаються працівникові у зазначених у запитанні випадках, залежить не від місяця видання наказу і кількості
цих наказів, а від того, у якому саме календарному місяці згідно з наказом працівникові надається відпустка.
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 14 червня 2017 р. № 306/0/22-17

Про особливості праці членів ФГ

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Кодексу законів про працю України особливості праці членів фермерських господарств
визначаються законодавством та їх статутами.
При цьому Закон України «Про фермерське господарство» (далі — Закон) визначає правові, економічні та
соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької
діяльності громадян у галузі сільського господарства України.
Так, згідно із ч. 1 ст. 4 Закону головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в
Статуті особа.
У ч. 1 ст. 3 Закону встановлена заборона бути членами фермерського господарства особам, які працюють у
ньому за трудовим договором (контрактом).
Відповідно до норм ст. 27 Закону трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці
його членів.
Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються Статутом, а осіб, залучених до роботи за
трудовим договором (контрактом), — законодавством України про працю.
Враховуючи зазначене, з членами фермерського господарства трудові договори не укладаються, а особливості їхньої праці регулюються статутом відповідного фермерського господарства.
Інші питання не відносяться до компетенції Мінсоцполітики.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони
носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Юридичного департаменту
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Виконання обов’язків
на час відпустки керівника
За давно усталеною традицією переважна частина працівників влітку йде у відпустку. У зв’язку з цим перед роботодавцем та відділом кадрів постає декілька термінових завдань, оскільки під час відпустки одного з працівників слід забезпечити безперервність виконання його обов’язків. Ситуація ще більше ускладнюється, коли у
відпустку йде не рядовий працівник, а керівник певного структурного підрозділу чи
взагалі директор підприємства. Дізнайтеся, які існують варіанти заміни тимчасово
відсутнього працівника, у т. ч. й керівника, як правильно оформлювати таку заміну
та оплачувати виконання працівником «чужих» обов’язків.

Загальні положення

Сьогодні є декілька чинних нормативно-правових актів, які регулюють питання тимчасового
виконання працівником додаткових обов’язків.
У першу чергу згадаємо про ст. 105 Кодексу законів про працю України (далі —КЗпП), де вказано порядок оплати праці при суміщенні посад
(професій) та виконанні обов’язків тимчасово
відсутнього працівника. Окрім цього, порядок
оформлення та оплати виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника висвітлено у
роз’ясненні Держкомпраці СРСР та ВЦРПС «Про
порядок оплати тимчасового заступництва» від
29 грудня 1965 р. № 30/39 (далі — Роз’яснення
№ 30/39), яке поки є чинним на підставі постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів
законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р.
№ 1545-ХІІ. Варто також навести і лист Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо
виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника» від 19 квітня 2011 р. № 126/06/186-11
(далі — Лист № 126/06/186-11), який, звісно, не
належить до законодавчих актів, але містить деякі пояснення з цього питання.
Отже, щоб забезпечити безперервність виконання обов’язків одного із працівників, який
пішов у відпустку, можна розглянути декілька
варіантів заміни тимчасово відсутнього працівника. По-перше, йдеться про покладення
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обов’язків на час відпуски працівника на інших
працівників підприємства шляхом перерозподілу обов’язків між ними. Іншим способом буде
виконання обов’язків працівника, який перебуває у відпустці, в повному обсязі іншою особою,
як правило, з числа працівників підприємства
або ж зі сторони. Обираючи спосіб заміни відсутнього працівника, відповідальним особам
слід враховувати характер і зміст його роботи та
визначити, чи потрібно виконувати функції у повному обсязі або ж можна обмежитися лише їх
частиною, чи є на підприємстві інші працівники,
які за кваліфікацією, досвідом роботи та діловими якостями можуть виконувати такі ж
обов’язки, тощо.
Зауважимо, що роботодавець не має права
вимагати від працівника виконання роботи,
не обумовленої трудовим договором (ст. 31
КЗпП), тому доручення працівникам виконання
обов’язків відсутнього колеги (у повному обсязі
або частково) може мати місце лише за їхньої
попередньої згоди. Сама згода працівника підтверджується його підписом на наказі (розпорядженні) про доручення йому виконання додаткових обов’язків. Що характерно, форма
надання згоди на виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника законодавством не
встановлена. Однак, якщо працівник, ознайомившись з наказом про покладання на нього
функцій з виконання обов’язків тимчасово від№ 16 (148), 15 серпня 2017
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сутнього працівника, не буде заперечувати проти цього, вважається, що він дав згоду на виконання зазначених обов’язків. Тобто у працівника
немає необхідності подавати жодні заяви про
виконання ним обов’язків тимчасово відсутнього працівника, якщо ініціатива з виконання таких обов’язків виходить від роботодавця.

Суміщення, виконання обов’язків
та тимчасове заступництво

На практиці досить часто плутають або використовують як тотожні поняття суміщення професій (посад) та виконання обов’язків відсутнього працівника чи тимчасового заступництва. З
огляду на це, одразу звертаємо увагу, що виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — це заміна працівника, відсутнього у
зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та
з інших причин, коли працівник або поряд зі своєю
основною роботою, або із звільненням від неї
виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника. Під тимчасовим заступництвом
мається на увазі виконання обов’язків за більш
відповідальною посадою тимчасово відсутнього
працівника іншим працівником, який працює на
тому ж підприємстві, у разі виробничої необхідності (воно провадиться із звільненням працівника від його основних обов’язків). А от суміщення професій (посад) — це виконання
працівником поряд зі своєю основною роботою,
обумовленою трудовим договором, додаткової
роботи за іншою професією (посадою). Слід відразу наголосити, що суміщувана посада
обов’язково має бути у штатному розписі й бути
вакантною. Наприклад, у разі звільнення когось
із працівників чи введення до штатного розпису
нової посади. А от при виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника та при тимчасовому заступництві, навпаки, посада, за якою
працівник тимчасово виконує обов’язки іншого
працівника, не вакантна, проте працівник, що її
займає, тимчасово відсутній у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин, коли відповідно до чинного законодавства
за ним зберігається робоче місце (посада).
Згідно з чинним законодавством виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника
№ 16 (148), 15 серпня 2017

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

може бути як без звільнення працівника від своїх
основних обов’язків, так і зі звільненням від них.
У першому випадку, коли працівник, поряд зі
своєю основною роботою, виконує ще й обов’язки тимчасово відсутнього працівника, йому
згідно зі ст. 105 КЗпП провадиться доплата за
виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника (розмір доплати встановлюється на
умовах, передбачених колективним договором).
Якщо ж виконання обов’язків за посадою тимчасово відсутнього працівника (тимчасове заступництво) провадиться із звільненням від
основних обов’язків, відповідно до п. 1 Роз’яснення № 30/39 працівнику виплачується різниця між його фактичним окладом та посадовим
окладом працівника, якого він замінює, якщо
цей працівник не є штатним заступником або
помічником відсутнього працівника (за відсутності посади заступника). Наприклад, в разі
наявності у керівника кількох заступників або
помічників, штатним вважається, відповідно,
перший заступник або старший помічник —
саме він протягом відсутності керівника й повинен буде виконувати його обов’язки без права на
отримання різниці в окладах.
Як правило, виконання обов’язків за посадою
керівника підприємства або одного зі структурних
підрозділів, головних фахівців у більшості випадків оформлюється як тимчасове заступництво.
Рішення про тимчасове заступництво приймають
з огляду на виробничу необхідність та оформлюють наказом. По суті, тимчасове заступництво
можна розглядати як один з видів тимчасового переведення на іншу роботу, пов’язану з виконанням
розпорядчих функцій. Працівник, який виконує
обов’язки тимчасово відсутнього працівника в порядку тимчасового заступництва, за таких обставин на цей період звільняється від виконання своїх основних обов’язків, обумовлених трудовим
договором. Зауважимо, що 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, внесення до трудової
книжки записів про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника не передбачено.
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Перед тим, як призначити працівника виконуючим обов’язки тимчасово відсутнього працівника, за яким зберігається місце роботи, роботодавець має обрати спосіб такого залучення.
Наприклад, на час відсутності керівника відділу
у зв’язку з наданням йому соціальної відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку його обов’язки можуть виконувати
інші посадові особи цього ж підприємства як
без звільнення від основної роботи, так і зі
звільненням від основних обов’язків. На цю посаду можна тимчасово перевести іншого штатного працівника підприємства або прийняти
особу, яка не є працівником цього підприємства, уклавши з нею строковий трудовий договір. Загалом, тимчасове заступництво є окремим випадком виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника і застосовується, коли
необхідно заміщати працівника, який займає
вищу посаду. Отже, йдеться про заміщення керівників усіх рівнів. Якщо тимчасово переводять іншого штатного працівника підприємства на посаду керівника відділу або приймають
на цю посаду особу, яка не є працівником цього підприємства, уклавши з нею строковий
трудовий договір, то встановлюється і виплачується заробітна плата за посадою керівника
відділу.

Директор йде у відпустку:
хто замість нього?

При тимчасовій відсутності (через відпустку,
хворобу та з інших причин) директора (керівника) підприємства, тобто першої особи, наказом по підприємству або протоколом зборів засновників виконання обов’язків директора
покладається на іншу особу. Також для підтвердження повноважень провадження господарської та фінансової діяльності підприємства
цьому працівнику директором або зборами засновників видається довіреність на виконання
управлінських функцій. Слід звернути увагу, що
згідно зі ст. 246 Цивільного кодексу України
(далі — ЦК) довіреність від імені юридичної
особи видається її органом або іншою особою,
уповноваженою на це її установчими документами.
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Інший випадок, коли у картці зі зразками підписів і відбитка печатки у банку оформлено як
перший або єдиний підпис директора. У цьому
разі для виконуючого обов’язки директора також слід передбачити право розпорядження рахунком і підписання розрахункових документів.
Так, відповідно до п. 18.15. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного
банку України від 12 листопада 2003 р. № 492,
у разі призначення тимчасово виконуючого
обов’язки першого керівника або головного
бухгалтера подається нова тимчасова картка
тільки із зразком підпису особи, яка тимчасово виконує обов’язки першого керівника чи
головного бухгалтера. При цьому слід зважати
на норми п. 18.4. Інструкції № 492, де вказано,
що право першого підпису не може бути надано
головному бухгалтеру та іншим особам, які мають
право другого підпису.
Зауважимо також, що покладати обов’язки
директора на іншого працівника (заступника, керівника структурного підрозділу тощо)
директор може за таких умов:
— виконання обов’язків директора у разі його
тимчасової відсутності передбачено посадовою
інструкцією працівника;
— працівник надав згоду на тимчасове виконання обов’язків директора.
Також можуть бути встановлені певні обмеження щодо цього. Наприклад, установчими
документами підприємства (статутом, положенням) можуть встановлюватися обмеження
для працівника, який тимчасово виконує
обов’язки директора. Інформацію про такі обмеження слід зазначити у тексті наказу про покладання обов’язків та делегування повноважень — із посиланням на відповідний пункт
статуту (положення). Якщо таких обмежень
статутом (положенням) не визначено, працівник, на якого покладені обов’язки директора,
наділяється усіма його повноваженнями. Наказ
про делегування повноважень (як і решта розпорядчих документів, право видання яких надано керівникові) має містити відмітку про ознайомлення працівника з рішенням директора.
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Наголосимо, що, як правило, за відсутності директора (керівника) застосовується спосіб тимчасового замісництва. При цьому працівника,
призначеного виконуючим обов’язки директора, слід звільнити від виконання його основних
трудових обов’язків. Крім основного окладу,
такому працівникові у цьому випадку виплачується доплата в розмірі різниці між його фактичним окладом і посадовим окладом директора (без персональної надбавки).

Документальне оформлення

Досить важливою для роботодавця є проблема вибору працівника, на якого будуть покладатися функції з виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, особливо, якщо
заміщати необхідно керівника певного відділу.
Звісно, під час вибору працівника, в першу чергу враховуються його реальні можливості виконувати ці обов’язки та наявність відповідної
професійної підготовки. Якщо ж цей працівник
не є штатним заступником того ж керівника
відділу та його посадовою інструкцією не передбачено виконання ним обов’язків керівника
відділу в разі його відсутності, покладання
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функцій з виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника відділу можливе лише за
згодою цього працівника, оскільки згідно зі ст. 43
Конституції України використання примусової
праці забороняється. Отже, тимчасове заступництво оформляється лише шляхом видання
роботодавцем відповідного наказу (розпорядження), в якому, поряд з іншим, мають бути
зазначений часовий проміжок, протягом якого
на працівника покладається тимчасове виконання обов’язків відсутнього працівника, та порядок оплати праці (Зразок 1).
Порядок оформлення і оплати праці тимчасових заступників регулюється вищезгаданим
Роз’ясненням № 30/39. Нагадаємо також про
п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 р.
№ 13, відповідно до якого у випадку, якщо умови
про розміри доплат за виконання працівником
поряд з основною роботою додаткової роботи з
іншої професії (посади) або обов’язків тимчасово
відсутнього працівника без звільнення від основної роботи не були визначені згідно зі ст. 105
КЗпП у колективному договорі або погоджені
Зразок 1

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-СЕРВІС»
НАКАЗ
11.08.2017 р.

м. Київ

№ 43-п

Про виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника
У зв’язку зі щорічною відпусткою Броварь В. О., головного бухгалтера ПрАТ «Київ-Сервіс»,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити ВАСИЛЕНКО Ірину Володимирівну, бухгалтера 1-ої категорії, за її згодою,
виконуючою обов’язки головного бухгалтера ПрАТ «Київ-Сервіс» з 14 серпня 2017 р. по
7 вересня 2017 р. — на час тимчасової відсутності головного бухгалтера Броварь В. О. зв’язку
з її перебуванням у щорічній відпустці.
2. Виплатити Василенко І. В. за виконання обов’язків головного бухгалтера ПрАТ «КиївСервіс» різницю між її фактичним посадовим окладом та посадовим окладом Броварь В. О.
(без персональної надбавки).
Підстава: доповідна записка Броварь В. О. від 10.08.2017 р..
Директор
З наказом ознайомлена:
11.08.2017 р.
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Остапчук

В. С. Остапчук

Василенко

І. В. Василенко

9

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

інакше, розмір оплати за таку роботу, виконану
за розпорядженням роботодавця або за його згодою, встановлюється судом з урахуванням її
складності, характеру, обсягу, а також ступеня
використання робочого часу та тарифної ставки
працівника.
Зауважимо, що покладення виконання обов’язків на конкретного працівника підприємства
можна вказати не лише в окремому наказі (розпорядженні) роботодавця, а й саме в тому, на підставі якого заміщуваний працівник буде тимчасово відсутній (звісно, якщо така відсутність
потребує видання спеціального наказу, а не викликана, наприклад, відсутністю працівника через хворобу). Так, у наказі про надання відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, серед іншого, можна вказати таке:
«…2. На час тимчасової відсутності Вітренко І. Л.,
начальника відділу кадрів, у зв’язку з наданням їй
відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, виконання обов’язків начальника відділу кадрів покласти на інспектора з
кадрів, СОВУ Світлану Петрівну, за її згодою, із
звільненням від її основних обов’язків.
3. Встановити Сові С. П. на час виконання
обов’язків Вітренко І. Л. посадовий оклад начальника відділу кадрів згідно зі штатним розписом…».
Від редакції.
Зверніть увагу на те, що до одного зведеного наказу (яким і є вищенаведений приклад) не може включатися інформація, яка згідно із законодавством має
різні строки зберігання — тобто в одному наказі можна
передбачити, приміром, надання працівникові відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та покладення на цей період виконання його
обов’язків на іншого працівника (бо і наказ про надання
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, і наказ про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника належать до наказів
тривалого строку зберігання). Натомість «об’єднати» в
одному наказі надання працівникові «звичайної» щорічної відпустки та покладення на цей період виконання
його обов’язків на іншого працівника не можна, оскільки наказ про надання щорічної відпустки належить до
наказів тимчасового строку зберігання (5 років), а про
10

виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — до наказів тривалого строку зберігання (75 років).
Зауважимо, що із зазначеної в наказі дати виконання обов’язків працівник несе юридичну
відповідальність, передбачену законодавством
для керівника відділу.

Звільнення від тимчасового
виконання

Що ж робити після спливу терміну виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника
(тобто після повернення з відпустки чи відрядження тощо на своє місце роботи останнього)?
Тут відразу постає питання, як правильно оформити звільнення працівника від виконання таких обов’язків. Оскільки за таким працівником
зберігається посада, на яку він прийнятий за
трудовим договором, він, якщо не є, наприклад,
штатним заступником керівника відділу та його
посадовою інструкцією не передбачено виконання ним обов’язків керівника відділу за умови
його відсутності, має право в будь-який час відмовитися від виконання обов’язків керівника
відділу і повернутися до виконання обов’язків за
посадою, визначеною трудовим договором, у
письмовому вигляді сповістивши про це роботодавця заявою, яка є підставою для видання наказу про звільнення працівника від виконання
ним обов’язків керівника відділу.
Також зазначимо, що працівник, приміром,
перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, має право в
будь-який час вийти на роботу і приступити до
виконання обов’язків, перервавши таку відпустку. Перед виходом на роботу він зобов’язаний
письмово сповістити про це роботодавця, подавши відповідну заяву, на підставі якої роботодавець і видає наказ, відповідно до якого керівник відділу стає до роботи з певної дати, а
працівник, який виконував його обов’язки, з цієї
дати звільняється від них і приступає до виконання обов’язків за посадою, на яку він прийнятий за трудовим договором. Так само може статися і під час стандартної «літньої» відпустки
працівника з певних обставин — наприклад,
коли в житті працівника відбулися певні зміни й
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він розуміє, що, приміром, приблизно через місяць йому буде конче необхідно мати частину
щорічної невикористаної відпустки, за згодою з
роботодавцем він може достроково за власним
бажанням перервати свою відпустку й вийти на
роботу, залишивши декілька днів на інший період.
За таких обставин роботодавець має видати наказ про дострокове звільнення від тимчасового

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

виконання обов’язків цього працівника (Зразок
2). Якщо ж строки відпусток та періоди виконання обов’язків залишаються незмінними, то
жодних додаткових наказів видавати не потрібно — тимчасове виконання обов’язків припиняється автоматично з моменту закінчення періоду, на який такі обов’язки покладалися на
певного працівника.
Зразок 2

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-СЕРВІС»
НАКАЗ
01.09.2017 р.

м. Київ

№ 63-п

Про вихід на роботу Броварь В. О.
та звільнення від виконання
її обов’язків Василенко І. В.
У зв’язку з достроковою перервою Броварь В. О. щорічної відпустки та її виходом на роботу,
НАКАЗУЮ:
1. БРОВАРЬ Віолету Олександрівну, головного бухгалтера ПрАТ «Київ-Сервіс», вважати
такою, що стала до роботи з 4 вересня 2017 р..
2. ВАСИЛЕНКО Ірину Володимирівну звільнити від тимчасового виконання обов’язків
головного бухгалтера з поверненням до виконання обов’язків бухгалтера 1-ої категорії
ПрАТ «Київ-Сервіс» з 4 вересня 2017 р..
Підстава: заява Броварь В. О. від 31.08.2017 р..
Директор
З наказом ознайомлені:
01.09.2017 р.
04.09.2017 р.

Остапчук

В. С. Остапчук

Василенко
Броварь

І. В. Василенко
В. О. Броварь

Наприкінці ще раз підкреслимо, що призначення працівника виконуючим обов’язки на вакантну посаду не допускається. Це можливо
лише для посад, призначення на які відбувається
вищим органом управління. У разі призначення
працівника, в т. ч. штатного заступника (помічника) виконуючим обов’язки на вакантну посаду, оплата праці йому проводиться за цією посадою. У разі тимчасового покладення на
робітника обов’язків техніка, майстра, обліковця чи іншого працівника, йому виплачується посадовий оклад та премія за фактично виконувану роботу. Якщо оплата за таку роботу нижча
середнього заробітку за основною роботою, то
здійснюється доплата до середнього заробітку.
Преміювання працівників, які тимчасово заміщують відсутнього працівника, проводиться на
№ 16 (148), 15 серпня 2017

умовах і в розмірах, встановлених за посадою
тимчасово відсутнього працівника. На різницю
в окладах премія нараховується у тому ж порядку, як на доплату за суміщення посад, на що вказує ст. 105 КЗпП.
Таким чином, наявність декількох способів
заміни тимчасово відсутнього працівника та
значний масив нормативно-правових актів, які
регулюють цю сферу, дають змогу власникові,
за правильної послідовності та алгоритму дій,
ефективно розв’язати означене питання. Роботодавцям та кадровикам слід зважати на це у
своїй роботі.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
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Комісія із соціального страхування:
відповіді на типові запитання
У попередньому номері газети «Консультант Кадровика» ми детально розглянули
типові запитання, які виникають у кадровиків щодо порядку виплати допомоги по
тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з
нещасним випадком на виробництві. Наразі ж зосередимося на порядку створення
і роботи комісії із соціального страхування (далі — Комісія) підприємства, установи, організації (далі — підприємство), адже згідно з ч. 3 ст. 30 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р.
№ 1105-XIV (далі — Закон № 1105) рішення про виплату зазначеної допомоги по
тимчасовій непрацездатності приймається саме цією Комісією, до складу якої досить часто входять і кадровики.

Чим регулюються питання
створення і діяльності Комісії
на підприємстві?

Організаційні питання створення Комісії або
призначення уповноваженого із соціального
страхування, а також порядок їх діяльності та
функцій відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону № 1105
регулюються Положенням про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженим постановою
правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності (далі —
Фонд) від 23 червня 2008 р. № 25 (далі — Положення № 25).
У свою чергу, згідно з п 1.2. Положення № 25
Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства у своїй діяльності керується:
— Законом № 1105;
— Статутом Фонду;
— Положенням № 25;
— іншими нормативно-правовими актами, що
регулюють питання матеріального забезпечення
та надання соціальних послуг за загально12

обов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

На яких підприємствах
створюють Комісію?

З п. 1.1. та п. 1.4. Положення № 25 випливає,
що Комісія створюється на кожному підприємстві, яке використовує найману працю, незалежно від форм власності та господарювання, якщо чисельність застрахованих осіб перевищує 15 працюючих за наймом.
За чисельності на підприємстві застрахованих
осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства (Зразок 1), який
виконує свої повноваження також відповідно до Положення № 25. При цьому на новоствореному підприємстві Комісія або уповноважений із соціального страхування
створюється (обирається) у місячний термін після державної реєстрації підприємства.
Зауважимо, що згідно з листом Виконавчої
дирекції Фонду «Щодо надання роз’яснення
про комісію (уповноваженого) із соціального
страхування» від 4 липня 2006 р. № 07-35-1439
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Зразок 1
ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів трудового колективу ТОВ «Зірка»
від 15 серпня 2017 р.

м. Київ

Голова: Фоменко Петро Петрович, заступник директора.
Секретар: Івкіна Галина Миколаївна, діловод.
Присутні: 12 осіб (список додається).
Порядок денний:
1. Обрання уповноваженого із соціального страхування.
СЛУХАЛИ:
1. Фоменка Петра Петровича, заступника директора, який повідомив про необхідність
обрання уповноваженого із соціального страхування відповідно до п. 1.4. Положення про
комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 р. № 25.
2. Ковальчука Сергія Петровича, маркетолога, який запропонував обрати уповноваженим
із соціального страхування Кіяшко Ірину Володимирівну, бухгалтера підприємства, терміном
на один рік.
Результати голосування: «за» — 10, «проти» — 1, «утрималися» — 1.
Рішення прийнято.
УХВАЛИЛИ:
Обрати уповноваженим із соціального страхування терміном на один рік Кіяшко Ірину
Володимирівну, бухгалтера підприємства.
Голова зборів
Секретар зборів

Фоменко
Івкіна

зазначені вимоги поширюються і на фізичних
осіб — підприємців, які використовують найману працю.
Якщо ж на підприємстві з початку було 15
або менше осіб та був обраний уповноважений
із соціального страхування, а потім чисельність працюючих збільшилася і стала понад
15 осіб, то, як зазначається у листі Міністерства
соціальної політики України «Щодо створення комісії із соціального страхування підприємства»
від 22 липня 2013 р. № 378/18/99-13, у підприємства виникає зобов’язання створити Комісію,
а уповноважений буде виконувати покладені
на нього обов’язки до моменту створення такої
Комісії.
Також слід зазначити, що згідно з пп. 1.4.1.
Положення № 25 на підприємствах, де нарахування і виплата заробітної плати, а також
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П. П. Фоменко
Г. М. Івкіна

виплата матеріального забезпечення по соціальному страхуванню та надання соціальних
послуг здійснюються централізовано, створюється центральна Комісія, а на підприємствах, де зазначені виплати нараховуються та
здійснюються у його структурних підрозділах — створюються Комісії у цих підрозділах
підприємства.
Крім того, відповідно до п. 1.5. Положення
№ 25 за рішенням Комісії з числа її членів
можуть створюватися робочі групи (призначатися представник, представники) для
виконання практичної роботи з призначення матеріального забезпечення, вживання
заходів щодо зниження рівня захворюваності на підприємстві, проведення оздоровчих
заходів та інших напрямів страхової діяльності.
13
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Який порядок створення Комісії?

Згідно з п. 1.3. Положення № 25 організація
роботи Комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства здійснюється
на паритетних засадах її членами, делегованими до неї роботодавцем та представником
застрахованих осіб, яким є:
— профспілкова організація підприємства
(якщо вона на підприємстві одна);
— об’єднаним представницьким органом, що
створений кількома профспілковими організаціями (якщо на підприємстві діє кілька профспілкових організацій);
— іншим уповноваженим органом (представником), який представляє інтереси застрахованих осіб (у разі відсутності на підприємстві
профспілкових організацій).
Роботодавець та представник застрахованих
осіб називаються представницькими сторонами
і самостійно делегують членів Комісії від себе у
рівній кількості залежно від чисельності застра-

хованих осіб на підприємстві. Члени Комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах,
а строк їхніх повноважень і конкретна їх кількість від кожної сторони встановлюються спільним рішенням представницьких сторін. Якщо
член Комісії з будь-яких причин позбавляється
своїх повноважень, сторона, яку він представляє, має делегувати іншого представника на
строк, що залишився до закінчення повноважень Комісії.
Рішення про делегування членів до Комісії
оформлюються:
— роботодавцем — його наказом (Зразок 2)
або іншим розпорядчим документом;
— представником застрахованих осіб —
постановою виборного органу профспілкової
організації (об’єднаного представницького органу профспілкових організацій) (Зразок 3) або
відповідним рішенням іншого уповноваженого
органу, який представляє інтереси застрахованих осіб.
Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕРЕГИНЯ»
10.08.2017 р.

НАКАЗ
м. Київ

№ 38-од

Про делегування представників
від роботодавця до складу
комісії із соціального страхування
Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» та, враховуючи спільне з профспілковим комітетом рішення щодо створення
комісії із соціального страхування у складі шести осіб із рівним представництвом від кожної
сторони, терміном на два роки,
НАКАЗУЮ:
Делегувати представників від роботодавця до складу комісії із соціального страхування
ТОВ «Берегиня»:
— Колодяжного Валерія Івановича, заступника директора підприємства;
— Коваль Ольгу Генадіївну, заступника головного бухгалтера;
— Заковенко Олену Миколаївну, начальника планового відділу.
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Зразок 3
ПРОТОКОЛ № 2
засідання профспілкового комітету ТОВ «Берегиня»
від 10 серпня 2017 р.

м. Київ

Голова: Іваненко Володимир Петрович, заступник директора.
Секретар: Петренко Петро Петрович, економіст І категорії.
Присутні: Сидорчук І. І., Навроцький В. А., Коломієць Г. О., Гонтарь В. П., Івасько О. С.,
Новицька Т. О..
Порядок денний:
1. Делегування представників від застрахованих осіб до складу комісії із соціального
страхування.
СЛУХАЛИ:
1. Іваненко Володимира Петровича, заступника директора, голову профспілкового комітету, який доповів про необхідність делегування представників від застрахованих осіб до
складу комісії із соціального страхування терміном на два роки.
2. Сидорчука Івана Івановича, інспектора з кадрів, члена профкому, який запропонував
делегувати від сторони застрахованих осіб до складу комісії із соціального страхування терміном на два роки:
— Навроцького Володимира Андрійовича, начальника відділу зовнішньоекономічних
зв’язків;
— Гонтаря Василя Петровича, економіста планового відділу;
— Новицьку Тамару Олександрівну, бухгалтера.
Результати голосування: «за» — 8, «проти» — 0, «утрималися» — 0.
Рішення прийнято.
УХВАЛИЛИ:
Делегувати від застрахованих осіб до складу комісії із соціального страхування терміном
на два роки:
— Навроцького Володимира Андрійовича, начальника відділу зовнішньоекономічних
зв’язків;
— Гонтаря Василя Петровича, економіста планового відділу;
— Новицьку Тамару Олександрівну, бухгалтера.
Голова
Секретар

Хто і як може впливати
на роботу Комісії?

Іваненко
Петренко

Відповідно до п. 1.6. Положення № 25 Комісія
(уповноважений) підзвітна:
— роботодавцю;
— представнику застрахованих осіб.
Крім того, робота Комісії (уповноваженого)
в установленому порядку підлягає перевірці органами Фонду.
Згідно з п. 1.7. та п. 1.8. Положення № 25 роботодавець та представник застрахованих
осіб повинні сприяти роботі Комісії (уповно№ 16 (148), 15 серпня 2017

В. П. Іваненко
П. П. Петренко

важеному), створюючи для цього необхідні
умови шляхом:
— надання приміщення з відповідним обладнанням для проведення засідань Комісії;
— узгодження питань про проведення засідань у зручний для членів Комісії час;
— додержання умов оплати праці за місцем
роботи членів Комісії на час засідань;
— забезпечення Комісії (уповноваженого) інформаційними та довідковими матеріалами;
— організації та проведення спільно з робочими органами відділень Фонду навчання
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членів Комісії з питань загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності.

Які обов’язки, права
і повноваження у Комісії?

Обов’язки, права і повноваження Комісії, а також уповноваженого із соціального страхування
визначаються згідно з розділами ІІ і ІІІ Положення № 25, у яких, зокрема, передбачені такі:
 Права (п. 2.1. Положення № 25):
— отримувати від роботодавця відомості
щодо суми фінансування Фондом для надання
матеріального забезпечення найманим працівникам, наявності та руху путівок, одержаних від
робочих органів відділень Фонду, та проведених
перерахувань на рахунок Фонду сум часткової
оплати вартості путівок;
— отримувати від органів Фонду безкоштовні
консультації з питань застосування законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності;
— звертатися за необхідності до робочих органів відділень Фонду щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства;
— перевіряти дотримання застрахованими
особами режиму, визначеного лікарем на період
тимчасової непрацездатності;
— звертатися до робочих органів відділень
Фонду у разі спору між Комісією (уповноваженим) та роботодавцем з питань матеріального
забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам підприємства, а також у
випадку невиконання роботодавцем рішень Комісії (уповноваженого);
— вносити до робочих органів відділень Фонду пропозиції по організації та удосконаленню
роботи по соціальному страхуванню на підприємствах.
 Обов’язки (п. 2.2. Положення № 25):
— приймати рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних
послуг;
— приймати рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про припи16

нення виплати його (повністю або частково),
розглядати підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг;
— здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам роботодавцем за рахунок коштів Фонду як за власною
ініціативою, так і у зв’язку із зверненням застрахованих осіб;
— вживати заходи щодо своєчасного надання
на підприємстві застрахованим особам матеріального забезпечення та соціальних послуг за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності;
— брати участь у перевірках, що проводяться
на підприємстві робочими органами відділень
Фонду з питань правильності використання
страхових коштів, надавати контролюючим органам необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок;
— здійснювати заходи щодо усунення виявлених Комісією (уповноваженим) та контролюючими органами порушень з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг,
використання страхових коштів.
 Повноваження (п. 3.1. Положення № 25):
— приймати рішення про призначення або
відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною),
вагітності та пологах, на поховання) і передавати його роботодавцю для проведення виплат,
здійснення розрахунків тощо;
— приймати рішення про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або
частково);
— перевіряти правильність видачі та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг;
— здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам;
— приймати рішення про виділення путівок
до санаторіїв та (або) санаторіїв-профілакторіїв
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застрахованим о собам і членам їхніх сімей
(а також особам, які навчаються у вищих навчальних закладах) на підставі особистої заяви, медичних довідок, підтверджуючих необхідність лікування (оздоровлення), розмі р
часткової оплати за путівки на санаторно-курортне лікування, виділення путівок до дитячих оздоровчих закладів, надання соціальних
послуг із позашкільного обслуговування з дітьми застрахованих осіб і передавати їх роботодавцю для видачі путівок та проведення розрахунків тощо;
— брати участь у перевірках організації медичного обслуговування застрахованих осіб лікувально-профілактичним закладом, що розташований на підприємстві, дотримання хворими
призначеного режиму лікування;
— вести облік осіб, які часто та довго хворіють (особи, які за останні 12 місяців були непрацездатними з приводу одного захворювання не
менше трьох випадків із загальною кількістю
днів непрацездатності 30 – 40 днів або з приводу
різних захворювань не менше чотирьох випадків за останні 12 місяців із загальною кількістю
днів непрацездатності 40 – 50 днів), а також
осіб, які отримали листки непрацездатності у
зв’язку із невиробничими травмами, аналізувати, інформувати та вносити пропозиції з питань
зниження рівня захворюваності роботодавцю та
представнику застрахованих осіб;
— здійснювати контроль за своєчасним направленням до робочих органів відділень Фонду
заяв-розрахунків про нараховані застрахованим
особам суми матеріального забезпечення, проводити щоквартально аналіз використання коштів Фонду на підприємстві;
— вносити пропозиції роботодавцю щодо
відшкодування Фонду витрат по коштах Фонду,
проведених з порушенням чинного законодавства або використаних не за призначенням,
ініціювати перед робочим органом відділення
Фонду питання про відшкодування Фонду витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку із травматизмом невиробничого характеру у ви падках, якщо це
сталося з вини інших юридичних або фізичних
осіб;
№ 16 (148), 15 серпня 2017
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— вести облік застрахованих осіб, їхніх дітей,
а також осіб, які навчаються у вищих навчальних зак ладах, які потребують санаторно-курортного лікування, оздоровлення в дитячих
оздоровчих закладах, контролювати видачу застрахованим особам путівок згідно з рішеннями
Комісії;
— розглядати скарги працівників підприємства на рішення щодо надання матеріального
забезпечення та соціальних послуг за рахунок
коштів Фонду, здійснювати заходи по розв’язанню викладених у них питань;
— проводити на підприємстві роз’яснювальну
роботу та надавати консультації з питань надання матеріального забезпечення та соціальних
послуг за рахунок коштів Фонду;
— забезпечувати гласність роботи Комісії
(уповноваженого) з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, в т. ч. інформувати про наявність санаторно-курортних путівок та їх
виділення кожній застрахованій особі з урахуванням заяв відповідно до медичних показань
необхідного профілю санаторно-курортного лікування.
Що стосується можливих обов’язків робочих груп, які можуть бути створені згідно з п. 1.5.
Положення № 25 для виконання практичної роботи з окремих повноважень Комісії за функціональним розподілом, то відповідно до пп. 3.3.1.
Положення № 25 вони, зокрема:
— призначають встановлені законодавством
види матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
— за необхідності звертаються до робочих органів відділень Фонду щодо перевірки правильності видачі документів, які є підставою для надання допомоги;
— ведуть облік застрахованих осіб, які потребують реабілітаційного санаторно-курортного
лікування;
— контролюють видачу путівок на лікування
і оздоровлення згідно з рішеннями Комісії;
— за потреби проводять роз’яснювальну роботу з питань соціального забезпечення;
17

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

— розробляють пропозиції щодо заходів із
зменшення витрат по тимчасовій непрацездатності, зниження рівня захворюваності на
підприємстві;
— ведуть діловодство Комісії.

Який порядок роботи Комісії?

Порядок роботи Комісії детально прописаний у
розділі IV Положення № 25, в якому, зокрема, зазначається, що основною формою роботи Комісії є засідання (які мають протоколюватися),
що проводяться відповідно до затвердженого
нею плану, але не рідше двох разів на місяць.
На першому засіданні Комісії відкритим голосуванням обирається голова Комісії та заступник голови Комісії, які мають представляти різні представницькі сторони.
Зазначені керівники Комісії є відповідальними за невиконання своїх повноважень перед комісією і можуть бути позбавлені своїх
повноважень за:
— особистим проханням;
— ініціативою членів комісії (більшості від
загальної їхньої кількості);
— поданням робочого органу відділення
Фонду.

Усі члени Комісії беруть участь у її засіданнях
особисто і не мають права передавати свої повноваження іншим посадовим особам.
Що стосується уповноваженого із соціального
страхування підприємства, то він згідно з п. 4.2.
Положення № 25 розглядає питання матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам у міру надходження
відповідних звернень і подання необхідних для
їх вирішення документів та приймає відповідні
рішення.

Як приймаються
рішення Комісією?

Згідно з п. 4.1. та п. 4.3. Положення № 25 рішення Комісії вважається прийнятим, якщо
за нього проголосувала більшість присутніх
на засіданні членів Комісії, а у разі рівного
розподілу голосів — голос голови Комісії є вирішальним. При цьому Комісія правомочна
приймати рішення за наявності на засіданні
більше половини її членів за наявності представника кожної сторони.
Рішення Комісії (уповноваженого) оформлюються протоколом в день їх прийняття згідно
з додатком до Положення № 25 (Зразок 4).
Зразок 4

ПРОТОКОЛ № 5
засідання комісії із соціального страхування
(рішення уповноваженого)
ТОВ «Берегиня»
(назва підприємства, установи, організації)

від «15» серпня 2017 року
Присутні на засіданні:
Голова комісії (уповноважений)
Заступник голови
Члени комісії:

ПІБ
Колодяжний В. І.
Навроцький В. А.
Коваль О. Г.
Заковенко О. М.
Гонтар В. П.
Новицька Т. О.

Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам, комісія (уповноважений) із соціального страхування вирішила:
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Зразок 4. Продовження
I. Призначити допомогу:
1. По тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах:

Кубів С. О.

Серія та
номер листка
непраце
здатності

1

1

1234567890 АІІ № 123456

з

по

Кількість днів, що
підлягають оплаті

разом

у т. ч. за
рахунок
коштів
Фонду

7

2

01.08.2017 09.08.2017

Розмір допомоги (%)

1.

Номер
страхового
свідоцтва

Первинний — 1;
продовження — 2

ПІБ

Причина непрацездатності:
захворювання загальне — 1;
наслідок аварії на ЧАЕС — 3;
невиробничі травми — 5;
контакт з хворими на
інфекційні захворювання та
бактеріоносійство — 6;
санаторно-курортне лікування — 7;
вагітність та пологи — 8;
ортопедичне протезування — 9;
догляд — 10

№
з/п

Період
непрацездатності

80

2. На поховання:
№
з/п
—

ПІБ

Номер страхового свідоцтва

Надані документи

Розмір допомоги

—

—

—

—

II. Відмовити в призначенні (припинити виплату) допомоги:

Вид допомоги
1. По тимчасовій
непрацездатності
2. По вагітності
та пологах
3. На поховання

ПІБ

Номер
страхового
свідоцтва

Серія, номер
листка
непрацездатності

Період
непрацездатності
з — по

Кількість
днів, що не
підлягають
оплаті

Дата, з якої
припиняється
виплата
допомоги

Причини відмови
в призначенні
допомоги
(припинення
виплати)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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сума

—

відсоток

—

номер та початок
терміну дії

—

Розмір часткової
оплати за путівку

вид

—

Інформація про виділену путівку

вартість

—

Рекомендований профіль
санаторію для лікування
(для санаторію-профілакторію — профіль лікування)

ПІБ

Подані документи
(заява та дата її подання,
форма № 070/о та дата
її видачі)

№
з/п

Табельний номер, посада

III. Виділити путівки до санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам, членам їх сімей та студентам:

—

—

—

—

—

Примітка

—
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Зразок 4. Закінчення
ПІБ
Голова комісії (уповноважений)
Заступник голови
Члени комісії:

Колодяжний В. І.
Навроцький В. А.
Коваль О. Г.
Заковенко О. М.
Гонтар В. П.
Новицька Т. О.

отримання повідомлення про таке рішення.
При цьому застрахована особа не позбавляється
також і права звернутися з відповідного питання й до суду.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

реклама

Зауважимо, що згідно з розділом V Положення № 25 рішення Комісії або уповноваженого
(про призначення або відмову у призначенні
матеріального забезпечення або наданні соціальних послуг) може бути оскаржено застрахованою особою до робочого органу відділення Фонду за місцем обліку підприємства
як страхувальника протягом п’яти днів з часу

Підпис
Колодяжний
Навроцький
Коваль
Заковенко
Гонтар
Новицька

20

№ 16 (148), 15 серпня 2017

НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

НАКАЗ
від 18 квітня 2017 р. № 634
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 липня 2017 р. за № 870/30738

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Про затвердження Правил охорони праці в архівних установах
Набув чинності:
1 серпня 2017 року

Остання редакція:
18 квітня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
нові Правила охорони праці в
архівних установах, які встановлюють вимоги щодо належних безпечних і здорових
умов праці та виробничого
середовища й поширюються
на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм
власності та організаційноправових форм, які здійснюють діяльність у галузі архівної справи.
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Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та пункту 8 Положення про
Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 червня 2015 р. № 423 (зі змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила охорони праці в архівних установах, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 1 лютого 2005 р.
№ 22 «Про затвердження Правил охорони праці в архівних установах», зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 17 лютого 2005 р. за № 245/10525;
2) наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду від 6 листопада 2007 р. № 251 «Про внесення змін до наказу Держнаглядохоронпраці від 01.02.2005 № 22 «Про затвердження Правил охорони праці в архівних установах»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2007 р. за № 1289/14556.
3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О. П.) забезпечити подання
цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П..
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної архівної служби України
Голова Державної служби України з питань праці
Перший заступник Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
Т. в. о. державного секретаря Міністерства
внутрішніх справ України и України
з надзвичайних ситуацій
В. о. Міністра охорони здоров’я України
Міністр культури України
Перший заступник Голови Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Голова Державної інспекції ядерного регулювання України
Голова Державної регуляторної служби України
Директор виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України
Голова СПО об’єднань профспілок
Перший заступник Голови СПО сторони роботодавців
на національному рівні

А. Рева
Т. І. Баранова
Р. Т. Чернега
В. А. Негода

М. Чечоткін
У. Супрун
Є. М. Нищук
А. Жук
С. Божко
К. М. Ляпіна
Є. Баженков
Г. В. Осовий
Д. Олійник
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
18 квітня 2017 р. № 634
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 липня 2017 р. за № 870/30738
ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ В АРХІВНИХ УСТАНОВАХ
I. Загальні положення
1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм (далі — роботодавці), які здійснюють діяльність у
галузі архівної справи.
2. Ці Правила встановлюють вимоги щодо належних безпечних і здорових умов праці та
виробничого середовища, організації роботи з охорони праці в архівних установах.
3. Вимоги цих Правил є обов’язковими для всіх керівників та працівників архівних установ під час організації та виконання ними робіт, стажерів, аспірантів, осіб, відряджених до
архівних установ, студентів вищих та середніх навчальних закладів під час проходження
виробничої практики (далі — працівники), а також під час проектування, реконструкції та
будівництва приміщень архівних установ.
II. Організаційні заходи щодо забезпечення охорони праці в архівних установах
1. Роботодавець створює для кожного працівника безпечні і нешкідливі умови праці
шляхом належного облаштування робочих місць відповідно до Загальних вимог стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 р. № 67, зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 14 лютого 2012 р. за № 226/20539.
2. Роботодавець створює службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 р. № 255, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 1 грудня 2004 р. за № 1526/10125.
3. Роботодавець організовує опрацювання і затвердження нормативних актів з охорони
праці відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних
актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 р. № 132, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 7 лютого 1994 р. за № 20/229.
4. Роботодавець організовує розроблення і перегляд інструкцій з охорони праці, що діють
на підприємстві, установі, організації, відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 р. № 9, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р. за № 226/2666.
5. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників проводяться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з
нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 лютого 2005 р. за № 231/10511.
6. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232.
7. Роботодавець забезпечує працівників засобами індивідуального захисту відповідно до
вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного
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комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня
2008 р. № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 р. за
№ 446/15137.
8. Засоби індивідуального захисту мають відповідати вимогам Технічного регламенту
засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27 серпня 2008 р. № 761.
9. Працівників забезпечують спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 р. № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 р. за № 424/16440.
10. Працівників, які виконують роботи, пов’язані із забезпеченням збереженості архівних
документів, забезпечують засобами індивідуального захисту органів дихання.
Вибір та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання здійснюють відповідно до вимог Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів
дихання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 грудня 2007 р. № 331, зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 4 квітня 2008 р. за № 285/14976.
11. Роботодавець забезпечує проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і
періодичних (впродовж трудової діяльності) медичних оглядів працівників відповідно до
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113.
12. Роботодавець забезпечує безпечну експлуатацію електроустаткування відповідно до
Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 6 жовтня 1997 р. № 257, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 р. за № 11/2451, та Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною
праці, Міністерства праці та соціальної політики України від 9 січня 1998 р. № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 р. за № 93/2533.
13. Атестація робочих місць працівників здійснюється відповідно до Порядку проведення
атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 1 серпня 1992 р. № 442.
III. Вимоги до територій, будівель, споруд та приміщень архівних установ
1. Територія архівних установ, а також їх будівлі, споруди та приміщення забезпечуються
знаками безпеки і захисту здоров’я працівників для позначення небезпечних місць відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1262.
2. Територія архівних установ утримується відповідно до вимог Державних санітарних
норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 17 березня 2011 р. № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 р. за № 457/19195.
3. Будівлі та споруди архівних установ обладнують автоматичними установками пожежної сигналізації та автоматичними установками пожежогасіння згідно з Правилами пожежної безпеки для державних архівних установ України, затвердженими наказом Державного
комітету архівів України від 8 травня 2003 р. № 68, зареєстрованими в Міністерстві юстиції
України 9 липня 2003 р. за № 569/7890 (далі — Правила пожежної безпеки).
4. Основні та допоміжні приміщення, коридори, сходові клітки необхідно утримувати в
чистоті і порядку, сміття та відходи збирати в урни і виносити з приміщення. Прибирати
приміщення слід не рідше одного разу на добу.
5. Не допускається захаращувати робочі місця, проходи, шляхи евакуації, входи і виходи,
вікна і двері, коридори, сходові клітки і марші обладнанням, сировиною, тарою тощо.
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6. Столи, стільці та інший інвентар, яким користуються працівники архівних установ,
мають бути у справному стані.
7. Документи та робочі матеріали розміщуються на полицях стелажів і шаф так, щоб
унеможливити їхнє падіння. Заборонено розміщувати документи та робочі матеріали на
підлозі, проходах тощо.
8. У робочих приміщеннях встановлюють в достатній кількості урни для відходів паперу
і сміття, які слід спорожняти щоденно.
9. Генеральне прибирання приміщень з очищенням від пилу стін, стель, вікон, опалювальних приладів проводять не рідше одного разу на місяць.
10. Засоби, необхідні для надання домедичної допомоги, мають бути в наявності у легкодоступних і відповідним чином позначених місцях відповідно до умов праці.
11. Стелажі і шафи в усіх приміщеннях надійно закріплюються та утримуються у справному стані.
12. Приставні драбини та сходні мають бути безпечної конструкції. Несправними драбинами й сходнями користуватися заборонено.
13. У сховищах забезпечується вільна циркуляція повітря, яка виключає можливість
утворення непровітрюваних зон.
14. У приміщеннях для дезінфекції, дезінсекції та знепилювання документів передбачаються окремі відділення для забруднених і чистих документів. Дільниці дезінфекції та
дезінсекції, а також знепилювання не поєднуються з іншими службами архівної установи
в межах одного приміщення.
15. Засоби для дезінфекції застосовуються за призначенням.
16. Обладнання архівосховищ та їх інвентар мають бути без гострих кутів, нерівностей,
що можуть спричинити травмування працівника.
17. Влаштування і утримання приміщень архівних установ здійснюється залежно від
видів робіт, які в них проводяться.
18. Не допускається використання приміщень архівної установи не за призначенням.
IV. Вимоги до безпечної експлуатації устаткування архівної установи
1. Значення температури, відносної вологості, швидкості руху повітря і теплового випромінювання в основних приміщеннях мають відповідати нормам зберігання документів
в архівосховищах, затвердженим наказом керівника установи, підприємства, організації.
2. Чищення елементів вентиляційних систем здійснюється в терміни, які залежать від
продуктивності технологічного обладнання і часу його роботи відповідно до технічної документації.
Чищення повітропроводів здійснюється відповідно до затвердженого графіка.
Пересувні електричні пилососні установки очищаються від забруднення після кожного
використання.
3. Вентиляційні установки, що експлуатуються, мають утримуватися в повній технічній
справності.
4. Керівник архівної установи забезпечує контроль за належним технічним станом, безпечною експлуатацією та проведенням своєчасного якісного ремонту систем опалення,
вентиляції і кондиціонування повітря.
5. Не допускається експлуатація кабелів і проводів із пошкодженою або такою, що втратила захисні властивості за час експлуатації, ізоляцією, залишення під напругою кабелів та
проводів з неізольованими провідниками.
6. Суб’єкт господарювання, незалежно від форми власності та організаційно-правової
форми, щодо захисту працівників від небезпеки для їх здоров’я, що існує або виникає внаслідок впливу електромагнітних полів, дотримується Вимог до роботодавців щодо захисту
працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 5 лютого 2014 р. № 99, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 р. за № 335/25112.
7. Експлуатація ліфтів здійснюється відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпе-
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ки, охорони праці та гірничого нагляду від 1 вересня 2008 р. № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 р. за № 937/15628.
8. Технічне обслуговування та ремонт освітлювальних приладів, що встановлені на висоті вище ніж 1,3 м, здійснюються відповідно до вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 р. № 62, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 4 червня 2007 р. за № 573/13840.
9. Для питних потреб дозволяється використовувати воду, яка відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 р.
№ 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за № 452/17747.
10. Люки колодязів, камер, колекторів, підземних комунікацій, а також отвори в підлогах,
заглиблені ємності, канали, траншеї, котловани зачиняють кришками, обваловують чи загороджують суцільною або решітчастою загорожею, залежно від умов.
Стан кришок регулярно перевіряється.
V. Вимоги щодо безпечного проведення окремих видів архівних робіт
1. Вимоги безпеки під час зберігання та користування архівними документами
1. У приміщеннях для зберігання і роботи з документами на різних носіях слід дотримуватися загальних вимог пожежної безпеки, викладених в Правилах пожежної безпеки.
2. Для штучного освітлення сховищ застосовують лампи розжарювання в закритих матових плафонах із рівною зовнішньою поверхнею. Дозволяється застосовувати люмінесцентні
лампи з урізаною ультрафіолетовою ділянкою спектра типу ЛБ, ЛХБ, ЛТБ.
3. Санітарно-гігієнічні роботи у сховищі проводять регулярно: щодня — вологе прибирання
підлоги та сухе прибирання полиць, стелажів і шаф; у плановому порядку, не рідше одного разу
на місяць — санітарні дні, під час яких слід проводиться вологе прибирання стелажів, шаф,
плінтусів, підвіконь та знепилювання коробок із документами.
4. Дезінфекцію та дезінсекцію документів проводять в окремих приміщеннях.
5. Дезінфекцію стелажів та шаф, в яких зберігалися уражені пліснявою документи, а
також місцеву дезінфекцію сховищ проводять засобами для дезінфекції (антисептиками).
6. Документи з плівковими носіями, інші легкозаймисті матеріали не розміщуються поблизу нагрівальних приладів.
7. Апаратура для роботи з кіно-, фото-, фоно-, відеодокументами має бути обладнана
засобами захисту від ураження персоналу електричним струмом згідно з Державними санітарними нормами і правилами при роботі з джерелами електромагнітних полів, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України від 18 грудня 2002 р. № 476, зареєстрованими
у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 р. за № 203/7524, параметри і режими роботи мають відповідати Правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 9 січня 1998 р. № 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
від 10 лютого 1998 р. за № 93/2533.
8. Читальні зали в архівних установах мають бути забезпечені комфортними і безпечними умовами для перебування в них і шляхами для безперешкодної евакуації у випадку пожежної або іншої небезпеки.
9. Розташування меблів в читальних залах, розмір і облаштування дверей влаштовують
таким чином, щоб не перешкоджати руху людей, які там перебувають.
10. Килимові покриття мають відповідати вимогам пожежної безпеки за показниками
токсичності, димоутворення та поширення полум’я, визначеними Правилами пожежної
безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ від 30 грудня
2014 р. № 1417, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 5 березня 2015 р. за
№ 252/26697.

№ 16 (148), 15 серпня 2017

25

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

2. Вимоги безпеки під час проведення спеціального фізико-хімічного
та технічного оброблення архівних документів
1. Роботи зі спеціального фізико-хімічного та технічного оброблення документів здійснюються в спеціальних відокремлених приміщеннях.
2. Лабораторне устаткування, робочі поверхні столів, стелажів, витяжних шаф, призначених для роботи з пожежовибухонебезпечними речовинами, мають мати негорюче покриття. Для роботи з кислотами, лугами та іншими хімічно активними речовинами застосовують
столи і шафи, виготовлені з матеріалів, стійких до їхньої дії.
Столи з гладкою поверхнею без тріщин і ушкоджень розташовують таким чином, щоб
прохід між ними при двосторонньому розміщенні робочих місць був не менше ніж 1,5 м, а
при односторонньому — не менше ніж 1 м.
3. Загальні вимоги безпеки під час проведення реставраційних робіт і спеціального фізико-хімічного та технічного оброблення документів (дезінфекція, дезінсекція, акліматизація, знепилювання) встановлюють Правила охорони праці під час роботи в хімічних
лабораторіях, затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від
11 вересня 2012 р. № 1192, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2012 р.
за № 1648/21960.
4. У лабораторіях одночасно може зберігатися не більш ніж денна норма ацетону, спирту та інших вогненебезпечних рідин. Ацетон чи клей для склеювання плівки зберігають у
посудині, що закривається, ємність якої не перевищує 50 мл. Після закінчення робочого
дня всі матеріали зачиняють у металевих шафах, зберігають з урахуванням їх сумісності.
5. На робочих місцях зберігають кількість матеріалів (готових для використання), яка не
перевищує денної виробничої потреби. При цьому ємності з вогненебезпечними речовинами мають бути щільно закриті.
На кожну ємність наноситься маркування з точною назвою та зазначаються пожежно-небезпечні властивості.
6. Не зберігаються сумісно речовини, хімічна взаємодія яких може спричинити пожежу
чи вибух, а також залишки плівок разом зі сміттям, папером тощо.
7. Не допускається залучення неповнолітніх до робіт відповідно до Переліку важких
робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р. № 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня
1994 р. за № 176/385. До роботи зі шкідливими речовинами допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання та перевірку знань з питань охорони
праці.
8. Працівники лабораторій та приміщень для спеціального фізико-хімічного та технічного оброблення документів повинні знати властивості пожежовибухонебезпечних хімічних речовин і матеріалів, що застосовуються, і дотримуватися заходів безпеки під час
роботи з ними, мають знати розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти
користуватися ними, бути ознайомленими з основними вимогами виробничої та особистої гігієни.
3. Вимоги безпеки під час проведення брошурувально-палітурних робіт
1. Архівні установи, що проводять брошурувально-палітурні роботи, організовують
та виконують їх відповідно до вимог Правил охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості, затверджених наказом Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 3 грудня 2007 р. № 287,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 р. за № 1395/14662, та
Державних санітарних норм і правил «Підприємства та організації поліграфічної промисловості», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 2011 р. № 932, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 січня 2012 р. за
№ 65/20378.
2. Працівникам брошурувально-палітурних та реставраційних дільниць потрібно використовувати необхідні засоби індивідуального захисту.
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4. Вимоги безпеки під час переміщення документів
1. Перевезення документів здійснюється в закритих автомашинах у супроводі співробітника
архівної установи.
2. Вантажно-розвантажувальні роботи, під’їзні та транспортні шляхи мають відповідати
вимогам Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджених
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19 січня 2015 р.
№ 21, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 3 лютого 2015 р. за № 124/26569.
3. Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми здійснюється з дотриманням
вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 р. № 59, зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 р. за № 183/1208.
4. Не допускається залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важких робіт та робіт
із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 р.
№ 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 р. за № 51/260.
Підіймання та переміщення важких речей жінками здійснюється з дотриманням вимог
Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 р. № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 р. за № 194.
5. Вимоги безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою
На дільницях із застосуванням комп’ютерної техніки необхідно дотримуватися вимог охорони праці згідно з Правилами охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 р. № 65, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р. за № 293/17588.
VI. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці
1. Організація освітлення робочих приміщень і зон має виключати потрапляння прямих і
відбитих світлових потоків в органи зору. Під час заміни джерел світла на обладнанні належить встановлювати лампи, які не знижують рівня освітленості.
2. Штучне освітлення забезпечується системою загального освітлення. За потреби на
робочому місці застосовується система комбінованого освітлення — загальне плюс місцеве.
3. Для обмеження відбитого та прямого блиску робочої поверхні світильники загального
та місцевого освітлення розміщують так, щоб дзеркальне відображення світлої поверхні від
робочої поверхні не збігалося з лінією зору працівника та не створювало відблиску на поверхні екрана.
4. В архівній установі періодично очищаються світильники загального освітлення і здійснюється заміна перегорілих та застарілих ламп.
5. Усі елементи освітлювальних установок підлягають планово-попереджувальним оглядам і ремонтам за графіком, розробленим окремо для кожної архівної установи. При цьому
слід передбачити своєчасну заміну перегорілих ламп; періодично, не рідше одного разу на
рік, а також після чергового чищення та заміни перегорілих ламп перевіряти рівень освітленості на робочих місцях; періодично перевіряти стан освітлювальних установок (наявність
світлорозсіювачів, решіток у світильниках, справність ущільнення світильників спеціального
виконання).
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
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НАКАЗ

від 22 червня 2017 р. № 76

Про затвердження Порядку повідомної реєстрації інспекційних відвідувань
та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця
Відповідно до абзацу другого пункту 4 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 295, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця, що додається.
2. Сектору взаємодії зі ЗМІ (Дронговська О. В.) забезпечити оприлюднення цього наказу
на офіційному веб-сайті Держпраці.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова

Видавник:
Державна служба України
з питань праці

Остання редакція:
22 червня 2017 року

Р. Чернега
Найсуттєвіше:
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України з питань праці
22 червня 2017 р. № 76

ПОРЯДОК
повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці
про відвідування роботодавця
1. Цей Порядок визначає процедуру повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та
рішень інспектора праці про відвідування роботодавця, передбачене пунктом 33 Порядку
здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 295 (далі — відвідування).
Інформація про відвідування, що проводяться інспекторами праці, реєструється відповідним територіальним органом Держпраці.
Інформація про відвідування, що проводяться інспекторами праці апарату Держпраці —
реєструється департаментом з питань праці Держпраці.
Подання інформації про відвідування може здійснюватися засобами телекомунікаційного зв’язку або шляхом службового листування.
2. Повідомна реєстрація проводиться шляхом внесення Держпраці чи відповідним територіальним органом Держпраці відомостей про інспектора праці, що здійснює відвідування,
та об’єкт відвідування до Реєстру інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про
відвідування роботодавця (додаток 1) (далі — Реєстр).
3. Після заповнення інформації, внесення якої передбачено формою Реєстру, відвідуванню присвоюється номер, що складається з індексу відповідної області, визначеного згідно з
додатком 2 до цього Порядку, та порядкового номеру запису про відвідування, внесеного до
Реєстру.
4. Перед присвоєнням відвідуванню номеру, інспектор праці, що реєструє відвідування,
повідомляється про наявні у Реєстрі записи щодо відвідувань, проведених упродовж попередніх 12 календарних місяців.
Якщо до Реєстру вноситься запис про інспекційне відвідування роботодавця щодо якого
упродовж попередніх 6 календарних місяців здійснювались інспекційні відвідування, керівник територіального органу (інша уповноважена ним посадова особа) вивчає питання про
доцільність його проведення.
Директор Департаменту
з питань праці
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Цим Наказом затверджено
Порядок повідомної реєстрації інспекційних відвідувань
та рішень інспектора праці
про відвідування роботодавця, згідно з яким інспекційні
візити будуть реєструватися
шляхом внесення Держпраці
або її територіальним органом відомостей про інспектора праці та об’єкт відвідування до відповідного Реєстру.

І. Дегнера

№ 16 (148), 15 серпня 2017

НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Додаток 1
до Порядку повідомної реєстрації інспекційних відвідувань
та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця

2

3

Підстава
відвідування

1

Номер посвідчення

Дата відвідування

Адреса, за якою планується
провести відвідування, назва
юридичної чи фізичної особи та
код згідно Єдиним державним
реєстром юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань

П. І. Б. інспектора
праці

Порядковий номер
відвідування

Реєстр інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця

4

5

6

Обставини,
що
планується
дослідити у
ході відвідування

П. І. Б.
уповноваженої
особи, що
прийняла рішення
про доцільність
інспекційного
відвідування

П. І. Б. і підпис
посадової
особи, що
внесла запис

7

8

9

Примітки:
1. У полі 3 інформація про назву юридичної або фізичної особи – підприємця, що використовує найману працю зазначається
у разі наявності відповідної інформації. Інформація про адресу, за якою здійснюватиметься відвідування зазначається
обов’язково.
2. У полі 6 зазначається посилання на абзаци та підпункти пункту 5 або пункт 33 Порядку здійснення державного контролю
за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 295
(далі — Порядок), після чого зазначається детальна інформація про підставу відвідування, у тому числі дата та вхідний номер
реєстрації в органі контролю документу, що містить інформацію, яка є підставою для здійснення відвідування.
3. У разі якщо упродовж попередніх 6 календарних місяців, що передують внесенню запису, інспекційні відвідування не
здійснювалися, у полі 8 проставляється прочерк.
Додаток 2
до Порядку повідомної реєстрації інспекційних відвідувань
та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця
Назва області
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
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Індекс
— ВН
— ВЛ
— ДН
— ДЦ
— ЖТ
— ЗК
— ЗП
— ІФ
— КВ
— КР
— ЛГ
— ЛВ

Назва області
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернігівська область
Чернівецька область

Індекс
— МК
— ОД
— ПЛ
— РВ
— СМ
— ТР
— ХК
— ХС
— ХМ
— ЧК
— ЧГ
— ЧВ
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НАКАЗ

від 26 червня 2017 р. № 150

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ
(умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації
за роботу зі шкідливими умовами праці»
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику» та пункту 4
Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, враховуючи положення статей 80, 81,
95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень
зі статистики праці й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці)
(один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими
умовами праці», що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2017 рік.
2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи за переліком, визначеним органами
державної статистики.
3. Департаменту статистики праці (Сеник І. В.) здійснювати методологічне керівництво
щодо збирання й опрацювання даних за формою державного статистичного спостереження,
затвердженою цим наказом.
4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку
збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.
5. Визнати таким, що втратив чинність, з 2 січня 2018 року наказ Держстату від 12 червня 2015 року № 149 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження
№ 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за
роботу зі шкідливими умовами праці» (зі змінами).
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова
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Видавник:
Державна служба
статистики України

Набуття чинності:
2 січня 2018 року

Остання редакція:
26 червня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
нову форму Звіту про умови
праці, пільги та компенсації
за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ
(умови праці)).

І. Є. Вернер
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Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України «Про державну статистику»
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне
за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Звіт про умови праці, пільги та компенсації та роботу зі шкідливими умовами праці
за 20____ рік
Подають:
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
– територіальному органу Держстату

Терміни подання
не пізніше
28 лютого

№ 1-ПВ (умови праці)
(один раз на два роки)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
26.06.2017 № 150

Респондент:
Найменування: _____________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження (юридична адреса): _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

__________________________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

__________________________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Розділ I. Умови праці працівників
на 31 грудня 20___ року
Код
рядка

(осіб)
Облікова кількість Облікова кількість штатних
штатних працівників
працівників-жінок

А
Б
1
Усього (незалежно від умов праці)
10010
у тому числі працюють на роботах зі шкідливими умовами праці (із рядка 10010) 10020
з них в умовах перевищення гігієнічних нормативів за шкідливими виробничими факторами (із рядка 10020):
мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря, інфрачервоне
10030
випромінювання)
барометричний тиск
10040
неіонізуючі електромагнітні поля та випромінювання
10050
іонізуючі випромінювання
10060
виробничий шум, ультразвук, інфразвук
10070
вібрація (локальна, загальна)
10080
освітлення
10090
іонізація повітря
10100
хімічні фактори
10110
біологічні фактори
10120
важкість праці
10130
напруженість праці
10140
Із рядка 10020 – працівники молодше 18 років
10150
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

Продовження Розділу І

А

Код рядка

Облікова кількість штатних
працівників

Облікова кількість штатних
працівників-жінок

Б

1

2

Із рядка 10010:
зайняті постійно у три- та чотиризмінному режимі

10160

працівники служби охорони праці

10170

Довідково: рік останньої атестації робочих місць (код 10180)
Розділ II. Пільги та компенсації працівникам за роботу
зі шкідливими умовами праці та за особливий характер праці
на 31 грудня 20___ року
(осіб)

Код
рядка

Види пільг та компенсацій

А
За роботу зі шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць:

Б

додаткові відпустки згідно зі Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

11010

додаткові відпустки, передбачені колективною угодою (договором), (понад тривалість,
визначену Списком)

11020

скорочений робочий тиждень згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів
України

11030

доплати за умови праці

11040

отримання безкоштовно молока або інших рівноцінних харчових продуктів

11050

отримання безкоштовно лікувально-профілактичного харчування (за роботу з особливо
шкідливими та особливо важкими умовами праці)

11060

Із рядка 10010
облікова
облікова
кількість
кількість штатних
штатних
працівниківпрацівників, які
жінок, які мають
мають право
право на пільги та
на пільги та
компенсації
компенсації
1
2

За особливий характер праці:
додаткові відпустки згідно зі Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

11070

додаткові відпустки, передбачені колективною угодою (договором), (понад тривалість,
визначену Списком)

11080

Пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення»:
за Списком № 1

11090

за Списком № 2

11100

інші пенсії за віком на пільгових умовах

11110

за вислугу років

11120

призначену самим підприємством (організацією)

11130

Будь-який вид пільг, компенсацій із зазначених у рядках 11010 – 11130

11140

____________________________________________________________

____________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________

Місце підпису керівника (власника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації

(ПІБ)

(ПІБ)

телефон: ________________________ факс: __________________________ електронна пошта: ____________________________
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Збирання і переробка врожаю:
які працівники для цього
потрібні?
Літо та початок осені — пора збирання і переробки врожаю сільськогосподарських культур, тому підприємствам агропромислового комплексу та фермерам
часто для цього потрібні тимчасові або сезонні працівники, яких слід оформлювати на роботу за відповідними професіями. Довідайтеся, які ж саме професії
пов’язані із збиранням урожаю, як їх знайти у Національному класифікаторі
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП), та як правильно
визначити їх конкретні функціональні обов’язки у посадових або робочих інструкціях.

Основні професійні спеціалізації
під час збирання та переробки
врожаю

Перш за все зауважимо, що влітку і восени
збирають різноманітні сільськогосподарські
культури і в самий різний спосіб. Відповідно для
цього можуть бути потрібні і різні професійні
спеціалізації. Наприклад, для збирання зернових культур (збіжжя, кукурудзи тощо), як правило, застосовується відповідна сільськогосподарська техніка (комбайни, трактори тощо), але
для збирання багатьох плодоовочевих культур
(капуста, кавуни, яблука, виноград тощо) часто,
особливо у невеликих фермерських господарствах, все ще використовується ручна праця. Таким чином, залежно від конкретної сільськогосподарської культури та способів або методів її
збирання і буде визначатися відповідна професійна спеціалізація працівників, які цим займаються. Наприклад, це переважно можуть
бути водії чи інші «оператори» відповідної сільськогосподарської техніки, або «збиральники
врожаю вручну» відповідних фруктів, овочів або
ягід.
Також у випадку багатьох сільськогосподарських культур у процесі їх збирання або безпосередньо після цього здійснюється відповідне
пакування, фасування, сортування, зважування
№ 16 (148), 15 серпня 2017

тощо, а для цього також можуть бути потрібні
окремі професійні спеціалізації. Часто зазначені
операції можуть виконуватися і на відповідних
окремих «централізованих» дільницях (пунктах, елеваторах, складах, овочевих базах, сховищах тощо) або у торгових точках, куди доставляється врожай з кількох різних полів, садів,
баштанів тощо, і де також можуть бути задіяні
працівники зазначених спеціалізацій. Крім того,
на таких централізованих пунктах доставки
врожаю можуть працювати і вантажники, які
здійснюють вантажно-розвантажувальні роботи вручну, або оператори відповідного вантажнорозвантажувального устаткування.
Зрозуміло також, що для доставки врожаю з
полів та садів у зазначені пункти збору часто
необхідні й додаткові транспортні засоби, насамперед автомобілі або іноді трактори, для керування якими потрібні водії.
Також для окремих сільськогосподарських
культур, особливо тих, які складно довгий час
зберігати, безпосередньо після їх збору може
знадобитися і їхня переробка, наприклад, шляхом виготовлення соків з них та/або різних
плодоовочевих консервів. Для здійснення цих
операцій також можуть бути потрібні тимчасові працівники окремих професійних спеціалізацій.
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Де у КП слід шукати
сільськогосподарські професії

Для того, щоб знайти потрібні професійні
назви робіт у КП, необхідно добре знати його
структуру.
Насамперед слід зазначити, що переважна
частина основних професій кваліфікованих робітників, які безпосередньо пов’язані з сільським господарством, міститься у розділі 6
«Кваліфіковані робітники сільського та лісового
господарств, риборозведення та рибальства»
КП. Наприклад, там можна знайти такі типові
для сільського господарства (землеробства)
професійні назви робіт з відповідними кодами
КП:
— 6111 «Рисівник», «Тютюнник», «Овочівник», «Ефіроолійник», «Плодоовочівник»;
— 6112 «Винороб», «Садовод», «Хмеляр»;
— 6131 «Робітник фермерського господарства», «Фермер», «Робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва» тощо.
Але професійні назви робіт працівників, які
належать до професійних груп не робітників, а
«професіоналів», «фахівців» і «технічних службовців» можна знайти у відповідних більш узагальнених розділах КП, наприклад:
— 2 «Професіонали» — 2213.2 «Агроном»;
— 3 «Фахівці» — 3212 «Фахівець з плодоовочівництва і виноградарства»;
— 4 «Технічні службовці» — 4131 «Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини».
Разом з тим, працівники за зазначеними
професіями і посадами (а професійна назва
роботи у КП фактично означає відповідну назву професії або посади на практиці) працюють
у сільському господарстві у переважній частині випадків на постійній основі або протягом
усього сезону садіння та вирощування відповідних культур, а також збирання та переробки
їх урожаю, як це і передбачено п. 3 «Сільське
господарство» Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р.
№ 278 (далі — Список № 278), до якого зокрема входять роботи в овочівництві, садівництві,
34

виноградарстві, буряківництві, хмелярстві, на
вирощуванні і збиранні картоплі, тютюну,
кормів, баштанних культур, лікарських рослин.
Для збирання ж лише врожаю можуть залучатися тимчасові працівники як за відповідними професіями, наведеними у розділі 6 КП
(переважно для робіт за найнижчими кваліфікаційними розрядами), так і за професіями некваліфікованих працівників, які знаходяться в
узагальненому розділі 9 «Найпростіші професії» КП.
Зауважимо, що на практиці іноді використовують для додатково найнятого працівника для
збирання уручну врожаю овочевих і плодоягідних культур назву професії «збирач врожаю»
або більш спеціалізовані похідні назви «збирач
яблук», «збирач кавунів» тощо, які також часто
можна побачити і в рекламних оголошеннях
щодо запрошення на тимчасові роботи по збиранню врожаю.
Але КП на цей час не містить зазначених
професійних назв робіт, і тому їх не можна застосовувати у кадровому діловодстві. На сьогодні у КП є подібні назви професій лише для
сфери лісового господарства, наприклад: 9212
«Заготівельник банних віників», «Збирач живиці», «Заготівник (лісозаготівельні роботи)»,
«Заготівник очерету».
Також раніше у КП була у «зручному вигляді»
для тимчасових робітників професійна назва
роботи 9211 «Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві»,
кваліфікаційна характеристика якої міститься у
випуску 2 Довідника кваліфікаційних характеристик працівників (далі — ДКХП), і якою серед
іншого передбачені такі завдання та обов’язки
цього робітника:
— виконує низькокваліфіковані і допоміжні
роботи на виробничих сільськогосподарських
дільницях, будівельних майданчиках, складах,
коморах та інше;
— навантажує і вивантажує, транспортує
вантажі вручну або на візках (вагонетках), штабелює вантажі, які не потребують обережності
(матеріал у рулонах, пачках, ящиках, діжках,
пиломатеріал тощо), а також сипких пилоподіб№ 16 (148), 15 серпня 2017
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них матеріалів (пісок, щебінь, вугілля, сміття,
тирса, металева стружка тощо);
— збирає овочі вручну, сортує їх за фракціями згідно з вимогами тощо.
Але Зміною № 1 до КП ДК 003:2010 вона була
змінена на «Робітника з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва» з
кодом 6131 і переведена з розділу 9 для некваліфікованих робітників до розділу 6 для кваліфікованих робітників КП, фактично без зміни передбачених для неї завдань та обов’язків.
У той же час у розділі 9 містяться професійні
назви робіт, що можна застосовувати для тимчасових працівників, які працюватимуть у тих
місцях, куди підвозять зібраний врожай (елеваторах, токах, сховищах, складах тощо), наприклад:
— 9211 «Робітник плодоовочевого сховища»;
— 9411 «Вагар»;
— 9333 «Вантажник».
Якщо ж врожай доставляється безпосередньо
на переробні підприємства харчової промисловості, то для працівників можуть бути доречними професійні назви робіт з розділу 9: 9322 «Підсобний робітник» «Укладальник-пакувальник»,
«Укладальник продуктів консервування», «Засолювач овочів».
Або з розділу 7 «Кваліфіковані робітники з інструментом» КП, наприклад: 7414 «Вибірник солодкового кореня», «Сортувальник у виробництві харчової продукції (плоди, овочі та подібні
продукти)», «Приймальник-здавальник харчової продукції (заготівля плодів, овочів та подібних продуктів)», «Заготівельник продуктів і
сировини», «Буртоукладач», «Приймальник солодкового кореня».
Зауважимо, що для робіт на підприємствах
переробної промисловості на сезон збирання і
переробки врожаю також можуть залучатися
тимчасові або сезонні працівники, як це і передбачено п. 4 «Переробні галузі промисловості»
Списку № 278, який включає:
— роботу на підприємствах переробки плодоовочевої продукції;
— роботу на підприємствах цукрової галузі
промисловості;
— первинне виноробство.
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Що стосується тимчасових працівників, які
займаються перевезенням врожаю, то для них
підходящі професійні назви робіт слід шукати у
розділі 8 «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного
устаткування, складання устаткування та машин» КП, де також наведені і професії працівників, зайнятих експлуатацією різної сільськогосподарської техніки, яка використовується під
час збирання урожаю, а також операторів відповідного устаткування, що використовується під
час вантажно-розвантажувальних робіт, складання, сортування і переробки врожаю, наприклад:
— 8322 «Водій автотранспортних засобів»;
— 8334 «Водій навантажувача»;
— 8334 «Водій самохідних механізмів»;
— 8334 «Водій електро- та автовізка»;
— 8171 «Оператор складально-пакувальних
машин»;
— 8290 «Машиніст розфасувально-пакувальних машин»;
— 8290 «Машиніст пакувальної машини»;
— 8273 «Силосник».
Зауважимо, що іноді для працівників, які збирають урожай з використанням спеціалізованої
сільськогосподарської техніки, наприклад, комбайнів, намагаються знайти у КП професійні назви робіт «комбайнера» або «механізатора», які
іноді можна також зустріти у ЗМІ в репортажах
про так звані битви за врожай. Але на сьогодні у
КП не передбачені професійні назви робіт із застосуванням термінів «комбайн» або «механізатор» для такого виду економічної діяльності, як
сільське господарство, але вони передбачені для
деяких інших видів діяльності, зокрема:
 у гірничій промисловості:
— 8111 «Машиніст солезбирального комбайна», «Машиніст солекомбайна»;
— 9322 «Трубник на солекомбайні»;
 на водному транспорті:
— 8333 «Механізатор (докер-механізатор)
комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах».
Для сільського господарства ж передбачено
професійну назву роботи 8331 «Трактористмашиніст сільськогосподарського (лісогоспо35
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дарського) виробництва», яку і слід застосовувати для кадрової документації водіїв комбайнів
та/або тракторів.

Визначення функціональних
обов’язків і кваліфікаційних вимог
для «збиральників врожаю»

Для визначення функціональних обов’язків і
кваліфікаційних вимог для працівників, які задіяні у збиранні врожаю, а також у його транспортуванні, зберіганні і переробці слід використовувати відповідні галузеві випуски ДКХП, зокрема:
— випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»
ДКХП;
— випуск 2 «Сільське господарство та пов’язані з ним послуги» ДКХП;
— випуск 69 «Автомобільний транспорт»
ДКХП;
— випуск 7 «Загальні професії виробництв
харчової промисловості» ДКХП;
— випуск 9 «Виробництво консервів» ДКХП;
— випуск 11 «Виробництва харчової промисловості» ДКХП.
Наведемо приклади окремих завдань та обов’язків, а також кваліфікаційних вимог до працівників, які задіяні у різних операціях з врожаєм відповідно до зазначених галузевих випусків ДКХП:
 «Плодоовочівник» (діапазон розрядів 1 – 3):
Кваліфікаційні вимоги: 1-й розряд — Повна
загальна середня освіта. Професійна підготовка
на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Завдання та обов’язки (серед іншого): Виконує всі роботи з догляду за овочевими чи
плодово-ягідними культурами, боротьби з хворобами та шкідниками, готує отрутохімікати
для оброблення посівів і насаджень, збирання
врожаю, перероблення овочів, плодів і ягід та
зберігання продукції згідно з чинними стандартами.
 «Овочівник» (діапазон розрядів 2 – 5):
Кваліфікаційні вимоги: 2-й розряд — Повна
загальна середня освіта. Професійна підготовка
на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Завдання та обов’язки (серед іншого): Виконує нескладні ручні, кінно-ручні та механізовані
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роботи з вирощування овочів. Виконує найпростіші роботи з доробки та зберігання овочів (просушування на токах і майданчиках цибулі та насіння овочевих культур, видалення, промивання
та просушування насіння овочів, протирання та
просіювання насіння, укладання овочів у сховища, перебирання, миття, очищення та сортування овочів).
 «Рисівник» (діапазон розрядів 2 – 5):
Кваліфікаційні вимоги: 2-й розряд — Повна
загальна середня освіта. Професійна підготовка
на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Завдання та обов’язки (серед іншого): Збирає
рис у валки після ручного косіння. Перевертає
валки й складає їх у копиці.
 «Садовод» (діапазон розрядів 3 – 5):
Кваліфікаційні вимоги: 3-й розряд — Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Завдання та обов’язки (серед іншого): Садить
плодово-ягідні сіянці, живці, саджанці, дички.
Виконує формування крон молодих та обрізує
плодоносні дерева. Збирає урожай з дерев зерняткових, кісточкових порід та ягід. Сортує плоди і ягоди.
 «Ефіроолійник» (діапазон розрядів 2 – 5):
Кваліфікаційні вимоги: 2-й розряд — Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
Завдання та обов’язки (серед іншого): Виконує ручні та нескладні роботи на живому тяглі з
вирощування ефіроолійних культур. Збирає
врожай: видаляє бутони троянди, зрізує зелену
масу герані, волошок, м’яти, меліси та суцвіття
шавлії мускатної тощо.
 «Робітник плодоовочевого сховища» (без
розрядів):
Кваліфікаційні вимоги: Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.
Завдання та обов’язки (серед іншого): Розвантажує картоплю, овочі, плоди з вагонів, барж,
автомобілів вручну або за допомогою машин і
механізмів. Сортує продукцію за термінами збері№ 16 (148), 15 серпня 2017
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гання та іншими встановленими ознаками. Зважує і закладає на зберігання плодоовочі і картоплю. Стежить за станом продукції у процесі
зберігання. Проводить обпилення картоплі протиростковим препаратом. Обробляє сховище вапном тощо.
 «Готувач харчової сировини та матеріалів» (діапазон розрядів 1 — 3):
Кваліфікаційні вимоги: 1-й розряд — Базова
загальна середня освіта або початкова загальна
освіта та професійна підготовка на виробництві,
без вимог до стажу роботи.
Завдання та обов’язки (серед іншого): Розкриває ящики, мішки, банки. Просіває, сортує сировину, матеріали вручну. Промиває сировину і
продукти водою або миючими розчинами вручну, в баках, чанах, ваннах і т. п.. Укладає просіяний та відсортований продукт або матеріал у
тару. Підвозить і підносить сировину, матеріали
до місця підготування їх до виробництва; відвозить і відносить до місця складування.
 «Засолювач овочів» (без розрядів):
Кваліфікаційні вимоги: Базова або неповна
базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.
Завдання та обов’язки (серед іншого): Засолює капусту, огірки, помідори та інші овочі під
керівництвом засолювача вищої кваліфікації.
Стежить за ферментацією капусти, процесом засолювання огірків, помідорів та інших овочів і
утримуванням дошників, чанів, цементних басейнів, бочок із засоленими і заквашеними овочами. Змиває плісняву з кришок і гніту. Знімає
піну, що виділяється під час ферментації.
 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» (керування машинами категорії А1, А2, В1, В2, В3, С тощо):
Кваліфікаційні вимоги: Професійно-технічна
освіта або повна загальна середня освіта та курсове навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва в закладах освіти. Кваліфікаційна
атестація на право керування машинами відповідної категорії. Без вимог до стажу роботи або
стаж роботи з керування машинами певної категорії.
№ 16 (148), 15 серпня 2017
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Завдання та обов’язки (серед іншого):
 категорія А1: виконує сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і
гусеничних тракторах з потужністю двигуна до
73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських
машинах, що агрегатуються з тракторами цієї
потужності;
 категорія А2: виконує сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і
гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к. с.);
 категорія В1: виконує сільськогосподарські роботи на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах;
 категорія В2: виконує збиральні роботи на
кормозбиральних комбайнах;
 категорія В3: виконує сільськогосподарські роботи на самохідних машинах для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, плодів та ягід.

Специфічні випадки
застосування назв професій

Як видно з наведених витягів з кваліфікаційних характеристик, серед завдань багатьох сільськогосподарських професій, що пов’язані безпосередньо з рослинництвом, практично немає
таких, які пов’язані винятково із збиранням врожаю. Навпаки у працівників багатьох зазначених професій у загальному обсягу їхнього робочого часу переважають обов’язки з підготовки
до посіву рослинницьких культур, самого посіву,
подальшого «піклування» за посіяними культурами і лише наприкінці із збиранням врожаю
посіяних культур. Але за потреби такі професії
також можна застосовувати і для тих тимчасових працівників, які залучаються лише на період
збирання врожаю.
Це можна робити завдяки Загальним положенням ДКХП, які були затвердженні разом з випуском 1 «Професії, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336. Серед іншого у
Загальних положеннях ДКХП зазначається, що
якщо виникає необхідність, завдання та
обов’язки, що включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, можуть
37
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із застосуванням похідного слова «помічник»,
наприклад, «Помічник плодоовочівника із збирання врожаю» з кодом КП 6111, «Помічник засолювача овочів» з кодом КП 9322 тощо.
Аналогічно можна також скористатися і похідним словом «учень», яке застосовується до
професійних назв робіт робітників середньої
кваліфікації на час проходження первинної професійної підготовки особами, яких прийнято на
роботу. Зазначене також допоможе вирішити
проблему із кваліфікаційними розрядами робітників, яких переважна більшість тимчасових
робітників на низькокваліфікованих роботах
під час збирання врожаю не мають. Адже у п. 16
Загальних положень Випуску 1 Розділу 2 ДКХП
зазначається, що у всіх записах про виконувані
роботи (запис до трудових книжок тощо) слід
вживати повну назву професії відповідно до
ДКХП і кваліфікаційний розряд, наприклад:
«Слюсар-інструментальник 7 розряду», «Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 5 розряду» тощо.
Учні ж тільки навчаються певним професіям і
не мають кваліфікаційних розрядів, тому тимчасових робітників без попередньої професійної
підготовки за кваліфікованими сільськогосподарськими професіями зручно приймати на роботу за відповідними професіями учнями, наприклад, «Учень овочівника» код КП 6111,
«Учень садовода» код КП 6112, «Учень тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» код КП 8331 тощо.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант
з питань оплати праці
та кадрового діловодства

РЕКЛАМА

бути розподілені у посадових інструкціях між
окремими виконавцями або коло завдань та
обов’язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для
різних груп посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.
Відповідно до зазначеного у робочій інструкції, наприклад, «Плодоовочівника 1-го розряду»,
якого тимчасового залучають лише для робіт на
період збирання врожаю, можна передбачити
лише відповідні обов’язки із «збирання врожаю,
з перероблення овочів, плодів і ягід та зберігання продукції згідно з чинними стандартами», і
не передбачати обов’язки «з догляду за овочевими чи плодово-ягідними культурами, боротьби
із хворобами та шкідниками, підготовки отрутохімікатів», які також наведені у кваліфікаційній характеристиці «Плодоовочівника 1-го розряду».
Крім того, якщо є необхідність, для того аби
виокремити таких тимчасових «Плодоовочівників» від «звичайних постійних», назву їхньої
професії (роботи) у кадрових документах можна уточнити (розширити) відповідно до Примітки 2 Додатку В до КП «термінами та словами, які
уточнюють місце роботи, виконувані роботи,
сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладання, якщо інше не передбачено у
КП чи відповідних законодавчо-правових актах». Тобто у кадрових документах можна застосовувати такі, приміром, розширені назви з кодом КП 6111: «Плодоовочівник із збирання та
переробки врожаю», «Плодоовочівник із збирання буряків» тощо.
Також, якщо виникає необхідність, можна
скористатися і Приміткою 1 Додатку В до КП для
утворення похідних назв професій, насамперед
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Як вийти на роботу
після відпустки

Здається, що вихід на роботу після відпустки має бути легким (адже людина
відпочила), але насправді виходить, що багатьом дуже складно включитися в
робочий процес — трудові будні їм здаються сірими і непривітними, працювати
зовсім не хочеться, з’являється неуважність, а звичайні завдання стають нестерпним тягарем. У подібних випадках психологи ставлять діагноз — «поствідпускний синдром». Різка зміна обстановки загрожує стресами, нервовим напруженням і, як наслідок, депресією. Причому чим активніше і яскравіше
людина проводила свою відпустку, тим важче їй буде знову зануритися в роботу. За статистикою приблизно 40 % людей після повернення на роботу з відпустки страждають на цю недугу. Отож, з’ясуємо, як допомогти організму увійти в звичний ритм і впоратись з «поствідпускним синдромом»?

Симптоми і причини виникнення
«поствідпускного синдрому»

Сьогодні все частіше (особливо в кінці літа)
можна почути, з яким жалем люди говорять про
закінчення відпустки і повернення до свого повсякденного життя. У багатьох спостерігається
так званий «поствідпускний синдром», який
супроводжується наступними симптомами:
— відчуття тяжкості та роздратування при
думках про роботу і закінчення відпустки;
— виникнення апатії в останні дні відпустки;
— важка адаптація після повернення на роботу (може тривати від тижня до місяця): складно
вчасно прокинутися, низька продуктивність
праці, роздратування, помилки у виконанні роботи тощо.
Подібні симптоми є настільки поширеними,
що в мережі Інтернет вже можна зустріти безліч
порад, як знизити їх інтенсивність при поверненні з відпустки. Тобто «поствідпускний синдром» став сприйматися майже як норма. Звичайно, бажання відпочивати і зняти з себе на
певний час відповідальність можна вважати
природнім, але відпустка мала б допомогти накопичити сили, відновитися та знайти нові ресурси. Однак в більшості випадків ми бачимо
зворотне: вихід на роботу після відпустки супро№ 16 (148), 15 серпня 2017

воджується не меншим почуттям втоми, ніж перед відпусткою. Людина може навіть захворіти — організм цілком може так відреагувати,
аби продовжити собі відпустку.
Причиною цієї недуги є те, що під час відпустки організм перебудовується на новий графік.
Змінюються всі біологічні й психологічні ритми,
емоційний фон, режим харчування та сну, обсяг
розумових і фізичних навантажень. А якщо відпочинок проходив ще й в іншому кліматі та в
іншому часовому поясі, то на додаток можна
отримати ще й акліматизацію. Після виходу на
роботу організму доводиться перебудовуватися
назад під жорсткий графік.
До «поствідпускного синдрому» схильні практично всі люди, але частина з них переживає
цей стрес більш глибоко і набагато довше, аніж
інші — все залежить від двох факторів: психотипу людини і її професії.
З темпераментів емоційно найслабшим вважається меланхолічний — люди такого типу
взагалі важко сприймають зміни й для них повернення після відпочинку до звичного життя
стає майже трагедією (про те, як визначити
темперамент працівників та обрати найбільш
вдалі для них посади, ви можете дізнатися зі
статті «Темперамент ваших співробітників і
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психологія управління», яка була надрукована у
№ 15 (147) газети «Консультант Кадровика»).
Найскладніше знову зануритися в рутину
повсякденних справ, зазвичай, таким працівникам:
— керівникам підприємств та структурних
підрозділів;
— медичним працівникам;
— співробітникам засобів масової інформації;
— торговельним представникам;
— підприємцям.
Причиною стресу в даному випадку стає аврал після відпустки. За час відпочинку, як правило, накопичується маса питань, які часто вимагають негайного вирішення.
Часто проблеми відчувають люди, чия діяльність проходить у сфері обслуговування і
пов’язана безпосередньо з іншими людьми. Під
час відпустки дбали про них, прибирали номери, готували і розважали. А на роботі вже їм доводиться проявляти турботу про інших людей,
що і призводить до стресу.
Основними причинами, які ведуть до виникнення «поствідпускного синдрому», стає
неправильна підготовка та організація відпустки: починаючи від обраного часу і закінчуючи видом відпочинку. Щодо часу, який
буде оптимальним для «правильної» відпустки і знизить ризик виникнення «поствідпускного синдрому», все індивідуально. Кожен з
нас знає, скільки днів йому необхідно для повноцінного відпочинку. Але варто відзначити,
що як занадто коротка, так і занадто тривала
відпустка може спровокувати труднощі з поверненням до роботи. Особливо «небезпечні»
в цьому відношенні так звані тури вихідного
дня та «уікенди» до спекотних країн. Як правило, вони мають дуже щільний графік і замість необхідного розслаблення призводять
до ще більшого напруження. А для того, щоб
впоратися з величезним обсягом емоцій і вражень, отриманих за 2 – 3 дні, буде потрібно
кілька тижнів, протягом яких увійти в звичний ритм роботи буде дуже складно. Так само
небезпечний і тривалий відпочинок: він надмірно розслабляє та вибиває з колії на довгий
час.
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Дехто вважає найкращим відпочинком зміну
діяльності й під час відпустки примудряються
попрацювати на іншій роботі, заробити гроші
або переробити домашні справи на рік вперед.
Це призводить до того, що сили не відновлюються, а витрачаються ще більше. В результаті, відпочинку як такого немає.
У зворотній ситуації людина у відпустці намагається нічого не робити, вона мріє відлежатися на дивані перед телевізором, відіспатися.
Такий відпочинок теж не приносить ніякого задоволення, з’являється важкість в тілі й туман у
голові. В результаті, ніякої бадьорості людина не
відчуває, лише смуток і тугу. І організувати себе
після «ледачого» відпочинку дуже складно.
Депресію може викликати і думка про те, що
наступна відпустка буде дуже нескоро. З’являється дратівливість, важко зосередитися на
обов’язках, складно увійти в звичний ритм після
яскравого і насиченого відпочинку, офісне життя здається сірим і безпросвітним, гостро відчувається різниця між повсякденним життям і
тим, що було під час відпустки.

Профілактичні заходи

Як і будь-який важливий захід, відпустка потребує ретельного планування та підготовки.
Від цього залежить якість відпочинку, і, відповідно, ефективність та продуктивність роботи
після повернення.
Слід заздалегідь визначитися, який саме відпочинок людина хоче отримати. Перший етап
планування — вибір місця і часу. Далі рекомендуємо перейти до складання списку важливих
справ, які необхідно завершити до від’їзду: окремо список для працівників (своїх підлеглих та
колег), окремо — для особистих справ. Причому
розставити справи найкраще в порядку зниження пріоритетності — тобто першим має бути
найважливіше, за ним менш важливе і т. д.. Для
спрощення вибудовування списку можна використовувати відому матрицю Ейзенхауера, яка
дозволяє грамотно розставити пріоритети, а в
подальшому — легко і швидко класифікувати
нові завдання. Ці ж рекомендації можна застосувати й до особистих справ, які необхідно закінчити до відпустки. Продумайте все до дрібниць:
№ 16 (148), 15 серпня 2017
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кому доручити догляд за котом або улюбленими
фіалками, що необхідно купити, які документи
оформити.
Перед відпусткою зробіть таке:
— принаймні за тиждень до відпустки нагадайте керівнику, колегам і, за потреби, клієнтам
про терміни і причини своєї відсутності, а також
запитайте, які справи обов’язково необхідно завершити до вашої відпустки (інакше ви ризикуєте отримати завдання в останній день роботи або ж масу докорів);
— узгодьте з керівником, кому та які саме
справи слід передати;
— встановіть на робочий е-mail автоматичне
повідомлення про отримання листів (вкажіть у
ньому причину вашої відсутності, дату повернення на роботу, ім’я та координати працівника,
який тимчасово вас заміщує);
— наведіть порядок на своєму робочому місці
(перед відпусткою це зробити набагато легше,
аніж після повернення з неї);
— якщо вас намагаються затримати на декілька днів роботі у зв’язку з виробничою необхідністю, посилайтеся на вже придбані квитки
та путівку або вимагайте за них грошову компенсацію (від словосполучення «грошова компенсація» виробнича необхідність, як правило,
одразу зникає);
— не обіцяйте регулярно телефонувати на роботу та відповідати на дзвінки під час відпустки.
Також краще, якщо є час, не відкладати неприємні й складні справи на останні дні — це
додасть вільного часу на приємні клопоти,
пов’язані з майбутньою подорожжю, і дасть змогу емоційно підготуватися до відпочинку.
Слід заздалегідь визначитися, який саме відпочинок ви хочете отримати й обирати місце
відпустки відповідно до власних уподобань.
Якщо ви збираєтеся в далекі країни, враховуйте різницю в кліматі та часових поясах: чим більше ця різниця, тим важче вам буде насолодитися
відпусткою (через акліматизацію). За можливості, обирайте країну, де різниця в часі з вашим
містом не перевищує трьох годин.
Якщо ви отримуєте задоволення від походів
на природу, екскурсій історичними місцями, то
зрозуміло, що не варто зупинятися на пасивно№ 16 (148), 15 серпня 2017
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му відпочинку на кшталт лежання на пляжі —
задоволення від такого проведення часу ви не
отримаєте.
Взагалі, плануйте свою відпустку на догоду
виключно своїм бажанням: приміром, навіть
якщо на вихідні ви запланували поїздку на шашлики до озера, то їдьте саме туди й не піддавайтеся на вмовляння рідних поїхати сапати грядки
на шкоду своїм інтересам. У вас сформовані свої
плани щодо відпочинку, тож і дотримуйтесть їх
та вмійте за потреби сказати тверде «ні», без
дискомфорту і почуття провини, інакше ваш відпочинок не буде повноцінним.
Психологи рекомендують розбивати річну
відпустку на дві приблизно рівні частини, наприклад одна тривалістю два тижні, інша —
10 днів. Кращий час для відпочинку в зимовий і
літній період: саме тоді наше тіло і мозок потребують зміни обстановки. Крім того, добре впливають на працездатність невеликі вихідні по
3 – 4 дні в перервах між відпустками. У такому
випадку ви не встигаєте втомитися від сірих
буднів і робочої обстановки.
Ніколи не беріть путівки та квитки від початку
і до кінця відпустки: після повернення у вас має
залишатися кілька днів на адаптацію.
В ідеалі потрібно повертатися за три – чотири
дні, особливо якщо ви живете в мегаполісі, а ритм
вашої роботи нагадує перегони на іподромі. Приїхавши заздалегідь, ви уникнете синдрому зміни
часового поясу, буде час акліматизуватися, поділитися враженнями з родиною, випрати речі.
В жодному разі не сповіщайте колег про те,
що ви повертаєтеся заздалегідь.
Також небажано виходити з відпустки на роботу в понеділок. Початок робочого тижня завжди
стрес, а після відпустки — подвійний. Оберіть такі
дати, щоб почати роботу в середу або четвер —
наближення вихідних буде піднімати настрій.
Підготуйтеся емоційно до виходу на роботу —
подумайте про неї у позитивному ключі (згадайте, за що ви любите свою роботу, уявіть, як
вийшовши на роботу, ви будете ділитися враженнями з колегами, показувати фото з відпочинку, можливо, подаруєте комусь сувеніри).
Такий настрій допоможе увійти в робочий темп
невимушено і з задоволенням.
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Як не дивно це звучить, але після відпустки
людині потрібен відпочинок. Вийшовши на роботу, не поспішайте займатися вирішенням усіх
завдань. Зробіть чашечку кави, поспілкуйтеся зі
співробітниками, почитайте повідомлення у соцмережах.
Ведіть себе коректно стосовно тих, хто працював, поки ви відпочивали. Не обов’язково в усіх подробицях розповідати про те, як було добре —
краще поскаржитися на те, що ціни були високими,
персонал готелю не дуже привітним, а на пляжах
майже не було вільного місця. Так ви уникнете конфліктів із заздрісникам і залишитеся в колективі
«своєю» людиною.
Також деякий час, за можливості, намагайтеся триматися подалі від настирливих колег —
не сповіщайте всіх про факт свого повернення
на роботу. Можливо, це якоюсь мірою захистить
вас від непередбачених навантажень і вирішення неприємних запитань. Так ви зможете виграти необхідний час для адаптації.
Вихід на роботу після відпустки має супроводжуватися чітким плануванням часу аж до дрібниць і розподілом робочого навантаження.
Справи, які накопичилися за той час, поки ви
відпочивали, виконуйте одну за одною, не слід
хапатися в паніці за все відразу — так ви все
одно нічого не вирішите.
Намагайтеся розпланувати роботу так, щоб у
перші дні займатися простими справами: розгребти паперові завали на столі, погортати щоденник,
згадуючи, про що йшлося до відпустки, поговорити з колегами про останні події на підприємстві,
відповісти на листи, замовити канцелярію, познайомитись з новими співробітниками. А потім
переходьте від простих справ до більш складних.
Нічого страшного не станеться, якщо в перший
день роботи після відпустки ви нічого не зробите,
окрім того, що сплануєте наступні дні.
Якщо ж складних справ не уникнути, першочергово приділяйте увагу вирішенню основних
проблем. Не варто розпорошуватися на вирішення другорядних справ, з якими можна розібратися і пізніше. Виділіть декілька найважчих
завдань та намагайтеся впоратися з ними в першій половині дня.
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Не критикуйте себе за те, що зараз вам складно все встигнути, щось згадати, оперативно давати відповіді. Ваша самооцінка обов’язково повернеться на колишній рівень, має пройти лише
трохи часу.
Нерідко небажання виходити на роботу пов’язане не лише з самим процесом праці, а з неприязню по відношенню до когось з колег.
Несумісність точок зору на рішення якоїнебудь проблеми породжує діалог на підвищених тонах. Іноді джерелом конфлікту стає нечіткий розподіл обов’язків: ви виходите з відпустки
і вам повідомляють, що вам необхідно доробити
роботу за хворого колегу. Природною реакцією
в такому випадку буде відмова.
Необхідно прагнути компромісів. Для цього
відразу ж обговорюйте зі співробітниками можливі способи виходу із ситуації. Таким чином, ви
збережете нерви і покажете свою зацікавленість, що обов’язково буде оцінено.
Якщо, на ваш погляд, критика колег на вашу
адресу необ’єктивна, не соромтеся попросити їх
мотивувати свої претензії. Можливо, ви почуєте
не безпідставні причіпки, а вказівки на слабкі
місця в роботі й подумаєте над її оптимізацією.
У жодному разі не переходьте на особистості.
Хочете ви того чи ні, вам все одно доведеться
працювати з людиною, яка вас дратує, тому поступатися просто необхідно.
У перші робочі дні після відпустки намагайтеся зберегти розслаблений стан: використовуйте весь час на обідню перерву, не затримуйтеся допізна на роботі, не беріть роботу додому,
відмовтеся від розмов на тему роботи поза роботою і добре відпочиньте в свої перші вихідні, що
обов’язково допоможе вам зменшити «поствідпускний синдром».
Вдома не влаштовуйте генеральних прибирань — продовжуйте відпочивати, наприклад, у
вільний час (ввечері, на вихідних) зробіть те, що
не встигли у відпустці: почитайте книгу, подивіться хороший серіал або комедію, зустріньтеся
з друзями. Це допоможе продовжити відчуття
відпочинку. Слід більше приділяти часу собі, відклавши на час домашні справи — побут може почекати кілька днів, повірте, з ним ви куди швидше впораєтеся, перебуваючи в гарному настрої.
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Поради для керівників

Варто приділити особливу увагу поведінці керівників у період повернення їх співробітників з
відпусток. Як правило, керівники підприємств
та структурних підрозділів мають високий рівень самомотивації й завжди повертаються до
роботи з величезним задоволенням, не люблять
(або не можуть) довго відпочивати. «Поствідпускні» страждання підлеглих здаються їм банальною лінню і єдиною можливою стратегією
в цьому випадку вони бачать примус і догани.
Хоча набагато краще дати співробітникам трохи
часу на адаптацію, не завантажуючи їх терміновими та складними завданнями.
Беручи до уваги те, що «поствідпускний синдром» — це об’єктивно обумовлений стан, майте
у своєму арсеналі управлінських інструментів і
такі, які допоможуть вашим співробітникам
максимально ефективно пройти цей складний,
але недовгий період.
Вихід з відпустки може бути важким моментом
для співробітника через низку причин, від фізіологічного стресу до тотальної апатії. У зв’язку з
цим недоцільно чекати від нього моментального
включення в робочий процес на колишньому рівні. Надайте йому кілька днів на адаптацію і повідомте про це, що ніяк не позначиться на ефективності його роботи, але може позитивно вплинути
на його мотивацію.
Зверніть увагу і на індивідуальні особливості
працівника. Можливо, комусь можна дозволити приходити на півгодини пізніше протягом
кількох днів, а іншому — навпаки, раніше йти.
Створіть комфортні умови роботи — адже
люди це завжди оцінять, що допоможе їм самостійно вжити заходів для якнайшвидшої адаптації.
Не варто завантажувати людей з «поствідпускним синдромом» монументальними або терміновими справами. Нехай вони самі планують
свій робочий час і виконують більш приємні й
цікаві для них завдання — на це можна відвести
пару днів після відпустки.
Щоправда, наразі на деяких підприємствах
використовують протилежний метод, який також заслуговує на увагу — в перші дні роботи
після відпустки працівникам дають збільшене
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навантаження, поступово його знижуючи, що
допомагає швидко увійти в робочий ритм,
але підходить тільки для стресостійких працівників.
Запропонуйте додатково оплачувані проекти
вашого підприємства. Грошове заохочення —
вельми ефективний метод для відродження інтересу до роботи, особливо після відпочинку, на
який було витрачено чимало грошей.
Якщо ж ви бачите, що у стані «поствідпускного синдрому» співробітник не справляється зі
своїми обов’язками, подумайте, яким чином
можна змінити його звичайну робочу обстановку — приміром, подолати такий стане може допомогти відрядження в інше місто.
Якщо ваші працівники масово йдуть у відпустки (і повертаються з них), передбачте адаптаційний період для цілих відділів.
Можна після повернення організувати корпоративну поїздку на природу або певний командний тренінг. Такі заходи дозволять співробітникам обмінятися враженнями про минулі
відпустки в неформальній обстановці, згадати,
як добре вони вміють разом відпочивати і працювати, та підготуватися до трудових буднів.
Буде незайвим в цьому питанні взяти ініціативу в свої руки: співробітники, які відчувають,
що керівник і підприємство про них піклуються,
працюють набагато краще.
Пам’ятайте, що часто люди приймають рішення про звільнення з підприємства саме після відпустки. І якщо це сталося, тим більше,
якщо вирішив звільнитися висококваліфікований і цінний для підприємства працівник, є
сенс вплинути на нього. Поговоріть з ним, спробуйте звернути його увагу на те, що це поспішно прийняте рішення може бути усього лише
наслідком «поствідпускного синдрому».
Ці прості поради допоможуть впоратися з негативними наслідками «поствідпускного синдрому». Співробітники оцінять вашу турботу
про них і взаємна повага, розуміння та вдячність обов’язково принесуть свої плоди у вигляді
прибутку підприємства.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом
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Поставте своє запитання нашим фахівцям (надішліть його на
адресу редакції: газета «Консультант Кадровика», а/с 186, вул. Є. Сверстюка, 11, корп. А, м. Київ, 02002 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Працівник (вже повнолітній) вступив до ВНЗ на денну форму навчання за контрактом — чи обов’язково його звільняти за ст. 38 КЗпП (адже там вказано, що
трудові відносини мають бути розірвані через вступ до ВНЗ), якщо сам працівник
звільнятися не хоче, або ж це питання можна узгодити з керівництвом навчального закладу?
Ви не лише не зобов’язані, а й не можете
звільнити працівника за таких обставин.
Ви неправильно трактуєте чинне законодавство — у ч. 1 ст. 38 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) наведено не підстави для
звільнення працівника (у цій правовій нормі є
лише одна підстава для звільнення — бажання
працівника), а випадки, в яких роботодавець
зобов’язаний звільнити працівника за власним
бажанням саме у той строк, про який просить
працівник.
За загальним правилом, працівники, які
звільняються з роботи за власним бажанням
(тобто за ст. 38 КЗпП), мають письмово попередити про це роботодавця за два тижні. Це
означає, що після подання заяви про звільнення
вони мають ще два тижні пропрацювати, аби в
роботодавця був час знайти нового працівника
на їхнє місце. І лише в деяких випадках, коли
заява працівника про звільнення з роботи за
власним бажанням зумовлена неможливістю
продовжувати роботу з поважних причин, працівникам надано право звільнятися, не відпрацьовуючи цих двох тижнів, а в той строк, який
їм потрібен — приміром, через тиждень після
подання заяви про звільнення, через два-три дні
чи навіть наступного дня. Частковий перелік
поважних причин (у т. ч. й вступ працівника
до навчального закладу), за наявності яких
працівникам надається право на звільнення
за власним бажанням без попередження роботодавця про це за два тижні, і наведено у
ч. 1 ст. 38 КЗпП.
Тобто ніщо не зобов’язує ані працівника, ані
тим більше його роботодавця розривати трудові відносини лише на підставі того, що працівник вступив до навчального закладу — це мож44

ливо винятково на підставі заяви працівника
про звільнення за власним бажанням, а вступ
до навчального закладу є лише причиною такого звільнення. Якщо ж працівник не подає відповідну заяву, то роботодавець не може його
звільнити за ст. 38 КЗпП, оскільки в нього немає для цього підстави — заяви працівника про
звільнення за власним бажанням.
Водночас, якщо працівник, який вступив
до навчального закладу, не хоче чи не може
поєднувати роботу з навчанням і подає роботодавцеві у зв’язку з цим заяву про звільнення за власним бажанням, то роботодавець
повинен його звільнити у той строк, про який
просить працівник (хоч і в той же день), а не
вимагати від нього пропрацювати ще два тижні
на підприємстві.
Узгоджувати питання роботи працівника з
керівництвом навчального закладу не потрібно — навчання це не трудові відносини, тому і
жодного впливу на те, звільнятися працівникові з роботи чи ні, керівницво навчального закладу не має (працівникові слід лише не порушувати навчальний процес — інакше його
може бути відраховано з навчального закладу
й наявність роботи, яка не дозволила вчасно
виконати навчальний план, не буде слугувати
поважним виправданням для цього як, наприклад, хвороба).
А от безпосередньо з працівником, який
вступив до навчального закладу, Вам деякі питання його одночасного навчання та роботи
слід було б узгодити, оскільки якщо студент навчатиметься на денному відділенні, то виконувати трудові обов’язки у роботодавця він зможе лише у вільний від навчання час — приміром,
у будні дні після занять або під час «вікон» у
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розкладі, у вихідні дні та у період канікул. У
Вашому випадку, можливо, є сенс встановити
працівникові (звісно, за погодженням з ним)
неповний робочий час та/або змінити графік

його роботи, врахувавши розклад занять, аби
він мав змогу і відвідувати лекції у навчальному закладі, і працювати на Вашому підприємстві.

Чи обов’язково переносити щорічну відпустку працівника на інший період, якщо
в бухгалтерії працівникові виплатили «відпускні» лише за день до відпустки?
Якщо працівник не вимагає перенесення
відпустки, то не обов’язково.
Згідно з ч. 1 ст. 80 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП), щорічна відпустка на
вимогу працівника має бути перенесена на
інший період у разі:
— порушення роботодавцем терміну письмового повідомлення працівника про час надання
відпустки (відповідно до ч. 5 ст. 79 КЗпП роботодавець зобов’язаний письмово повідомити
працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком
терміну);
— несвоєчасної виплати роботодавцем заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки (згідно з ч. 4 ст. 115 КЗпП заробітна плата
працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку
відпустки).
Але оскільки в обох вищезазначених випадках роботодавець повинен перенести
відпустку на інший період лише у разі, коли
цього вимагає працівник, то, відповідно, якщо
працівник не буде на цьому наполягати, то й
для перенесення відпустки підстав немає — на
жаль, ситуація щодо виплати «відпускних» в
останній робочий день перед відпусткою, а не
за три дні до її початку, є досить поширеною на
практиці, але, як правило, для працівника все ж
таки краще піти у відпустку саме у запланований період (хоч і з затримкою «відпускних»),
аніж переносити відпустку на кілька днів —
адже вже можуть бути придбані і квитки на потяг/літак/автобус, і заброньовані місця в готелі тощо.
Водночас, зверніть увагу, що порушення
строку виплати «відпускних» згідно з ч. 1 ст. 41
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Кодексу України про адміністративні правопорушення може бути підставою для притягнення посадових осіб до адміністративної
відповідальності з накладенням штрафу в
розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі це становить
від 510 до 1 700 грн). Крім того, за порушення
строків виплати зарплати встановлено відповідальність підприємства за ст. 265 КЗпП.
Вийти з такої ситуації можна, якщо працівник напише заяву з проханням виплатити йому
«відпускні» за день до відпустки (тобто у той
саме день, коли йому їх і було фактично виплачено), а роботодавець видасть відповідний наказ. За таких обставин у разі перевірок можна
буде посилатися на положення § 2 ст. 7 Конвенції Міжнародної організації праці № 132 «Про
оплачувані відпустки (переглянута у 1970 році)»
(далі — Конвенція МОП № 132), ратифікованої
Законом України від 29 травня 2001 р. № 2481-III,
де вказано, що суми, які належать до виплати
за час відпустки (її частину), виплачуються
зацікавленій особі до відпустки, якщо інше
не передбачене в угоді, що стосується цієї
особи і роботодавця. Таким чином, згідно зі
згаданою Конвенцією МОП № 132 допускається
можливість виплати «відпускних» працівнику в
інший термін, ніж передбачено національним
законодавством, але за умови наявності окремої угоди між ним та роботодавцем. Зауважимо, що у ст. 81 КЗпП вказано, що у разі, якщо
міжнародним договором або міжнародною
угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що містить законодавство України про працю, то застосовуються
правила міжнародного договору або міжнародної угоди.
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Тож якщо працівник не вимагає перенесення
відпустки у зв’язку з незначною затримкою виплати «відпускних», то переносити відпустку,
для зручності самого ж працівника, не потрібно. А щоб уникнути у майбутньому можливих
непорозумінь з контролюючими органами, слід
«узгодити» з працівником питання виплати
«відпускних» шляхом отримання від нього заяви (формулювання в ній може бути на кшталт
«Прошу заробітну плату за дні щорічної відпустки виплатити мені такого-то числа») та
видати відповідний наказ (або ж вказати окре-

мими пунктом в наказі про відпустку: «Оплату
за дні щорічної відпустки виплатити працівникові такому-то такого-то числа на підставі
його заяви відповідно до § 2 ст. 7 Конвенції МОП
№ 132»).
Проте таким способом «виправдання» затримки виплати «відпускних» все ж таки варто
не зловживати і у разі відсутності якихось непередбачуваних обставин все ж намагатися
виплачувати «відпускні» у встановлений чинним законодавством України термін — за три
дні до початку відпустки працівника.

Яким чином можна прийняти працівника на роботу на час відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами основної працівниці та які записи
потрібно буде внести до їхніх трудових книжок?
Слід укласти строковий трудовий договір.
Якщо Ви хочете прийняти на роботу стороннього працівника, а не доручати виконання
обов’язків працівниці, яка перебуває у відпустці
у зв’язку з вагітністю та пологами, комусь з вже
працюючих на Вашому підприємстві працівників, то за таких обставин буде потрібно укладати строковий трудовий договір.
Порядок укладення такого договору (тобто
прийняття на роботу за строковим трудовим договором) не відрізняється від загального порядку прийняття на роботу. Підставою для видання наказу про прийняття на роботу за
строковим трудовим договором може бути
або трудовий договір, укладений у письмовій
формі, в якому зазначено його строк, або,
якщо трудовий договір укладається в усній
формі, заява працівника про прийняття на
роботу на певний період.
Зверніть увагу, що в наказі про прийняття на
роботу в такому випадку необхідно зазначити
строковість трудових відносин, але не слід вказувати конкретну дату їх закінчення — якщо
основний працівник перебуває у відпустці або
на лікарняному, строк трудового договору має
бути обмежений саме цими обставинами, наприклад: «Такого-то (вказати прізвище, ім’я та
по батькові) прийняти за строковим трудовим
договором на посаду таку-то з такого-то числа
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на час перебування працівниці такої-то (вказати прізвище, ім’я, по батькові та посаду) у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами».
Аналогічне формулювання має бути і в заяві про
прийняття на роботу за строковим трудовим договором.
Зазначати ж останню дату такої відпустки в
наказі теж не бажано — адже працівник Вам потрібен на весь час відсутності основної працівниці, а їй листок непрацездатності може бути
продовжено і тоді за наявності в наказі конкретної дати закінчення відпустки (а, відповідно,
і строку трудового договору) потрібно буде видавати додатковий наказ про продовження
строку дії цього договору.
Також зважайте на те, що після відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами більшість працівниць оформлює відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. За
таких обставин Вам буде необхідно подовжити
з працівником, прийнятим на місце основної
працівниці, строк трудового договору. В такій
ситуації також не слід вказувати останню дату
відпустки, оскільки основна працівниця може її
перервати або вийти на роботу під час відпустки для догляду за дитиною на умовах неповного робочого дня. Оптимальним буде формулювання: «Продовжити дію строкового трудового
договору з працівником таким-то (вказати
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прізвище, ім’я, по батькові та посаду) на час
перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працівниці такої-то (вказати прізвище, ім’я, по
батькові та посаду) до її фактичного виходу на
роботу».
Щодо трудової книжки, то основній працівниці взагалі не потрібно вносити жодних записів
(адже вона не звільняється, на іншу посаду не
переводиться, а періоди перебування у відпустках, у т. ч. й у відпустці у зв’язку з вагітністю та
пологами і відпустці для догляду за дитиною до

досягнення нею трирічного віку, у трудовій
книжці не відображаються).
А до трудової книжки працівника, прийнятого на роботу за строковим трудовим договором, слід внести «звичайний» запис (без зазначення строкового характеру відносин):
«Прийнято на посаду таку-то». От вже при
звільненні у записі до трудової книжки слід буде
вказати закінчення строкового трудового договору як підставу припинення трудових відносин: «Звільнено у зв’язку із закінченням строку
трудового договору, п. 2 ст. 36 КЗпП України».

Працівник, який працює в режимі неповного робочого часу
(три дні на тиждень по 8 годин), захворів і приніс лікарняний —
його слід оплачувати повністю чи лише робочі дні працівника?
Лікарняний слід оплатити повністю.
Відповідно до п. 2.1. Інструкції про порядок
видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 13 листопада 2001 р. № 455, у разі захворювання чи травми на весь період тимчасової
непрацездатності, до її відновлення або до
встановлення групи інвалідності медикосоціальною експертною комісією (далі —
МСЕК), видається листок непрацездатності,
що обраховується в календарних днях.
Суму страхових виплат застрахованій особі та
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюють шляхом множення суми денної виплати,
розмір якої встановлюють у відсотках середньоденної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо
його наявність передбачена законодавством, на
кількість календарних днів, що підлягають оплаті (п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266).
Таким чином, працівникові необхідно оплатити всі календарні дні, визначені листком
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непрацездатності — у т. ч. й ті, які для нього є
неробочими у зв’язку із встановленням режиму неповного робочого часу.
Нагадаємо, що відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р.
1105-XIV за рахунок коштів роботодавця здійснюється оплата перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком на
виробництві. Починаючи ж з шостого дня непрацездатності й за весь період до відновлення
працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування, які 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).
Ознайомитися з правилами оформлення
листка непрацездатності та особливостями
виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності можна у статті «Лікарняні виплати: відповіді на типові запитання», яка була опублікована у № 15 (147) газети «Консультант Кадровика».
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Дієприкметники: як не потрапити
в тенета російських кальок
Дієприкметники надзвичайно поширені в сучасній діловій мові й без них важко
уявити будь-який діловий текст. Але досить часто ми їх просто калькуємо з російської мови, отримуючи незграбний текст. Дізнайтеся, як правильно застосовувати цю частину мову, чи є повні відповідники усім формам дієприкметника російської мови в українській та чи завжди доречне вживання дієприкметника в тому
чи іншому випадку.

Визначення і основні ознаки

Дієприкметник — це форма дієслова, яка
означає ознаку предмета за дією або станом і
відповідає на питання який? яка? яке? які? (законом затверджені, закінчений звіт, складений порядок).
Дієслівною ознакою дієприкметника є й те,
що він може керувати іменником (затверджені
(чим?) законом норми), а також мати при собі
обставини (написаний давно; одержаний вчора).
У реченні дієприкметник найчастіше виконує
функції означення (Затверджений законом порядок нормував трудові відносини; Підписаний
директором наказ був справжньою несподіванкою для підлеглих), інколи — іменної частини
складеного присудка (Працівник наче створений для цієї роботи).
Дієприкметник здатний приєднувати до себе
залежні слова й утворювати дієприкметниковий зворот (підписати — підписаний — підписаний президентом). У реченні дієприкметниковий зворот виступає означенням (Відпустка,
отримана з такими зусиллями, зовсім не тішили працівника).

Активні дієприкметники

Хоча завдяки активному вживанню російської мови ми звикли до активних дієприкметників, українській мові вони зазвичай не притаманні і їх бажано уникати у більшості
випадків. Нагадаємо, що йдеться про дієприкметники із суфіксами -ущ-, -ющ-, -ящ-, -вш-.
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Але слід зауважити, що чинний правопис дозволяє використовувати такі дієприкметники теперішнього часу. Тому в діловій документації ми
так часто зустрічаємо слова працюючий, діючий,
всеохоплюючий, оточуючий, поступаючий. Але
все ж таки варто замінювати такі слова більш
доречними відповідниками, аби не засмічувати
своє мовлення.
Наведемо декілька прикладів того, як краще
перефразувати дієприкметник, щоб не порушувати ні принцип правильного слововживання,
ні милозвучність мовлення:
Помилка
Бажаючі отримати аванс,
зверніться до бухгалтерії
Цього року збільшилась
кількість відпочиваючих
на Одещині
Відстаючі учні не зможуть
успішно скласти ЗНО
Захоплюючі подорожі
та пригоди пропонує
туристична агенція
Знаючий працівник —
половина успіху справи
Пануюча теорія підбору
персоналу зазнає все
більше критики
Подорожуючі жалілися на
нестерпні умови переїзду
Початкуючі лікарі дуже
нервуються, ставлячи
діагноз
Усі працюючі мають
отримати перепустки

Правильно
Усі, хто бажає отримати аванс,
зверніться до бухгалтерії
Цього року збільшилась
кількість відпочивальників на
Одещині
Відсталі учні не зможуть
успішно скласти ЗНО
Захопливі подорожі та пригоди
пропонує туристична агенція
Тямущий працівник —
половина успіху справи
Панівна теорія підбору
персоналу зазнає все більше
критики
Подорожні жалілися на
нестерпні умови переїзду
Лікарі-початківці дуже
нервуються, ставлячи діагноз
Усі працівники мають отримати
перепустки
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Пасивні дієприкметники

На відміну від активних, пасивні дієприкметники на -ний, -тий в українській мові надзвичайно поширені. Вони часто утворюють паралельні форми: одягнений — одягнутий,
замкнений — замкнутий, затягнений — затягнутий. Обидві фори рівнозначні та можуть застосовуватися паралельно.
А от пасивні дієприкметники із суфіксом -ем-,
притаманні російській, українською перекладаються за допомогою підрядних конструкції
або тих самих дієприкметників, але із суфіксами
-ува-, -юва-. Наприклад, «получаемый доход»
українською доцільно перекласти як «дохід,
який одержують» або «одержуваний дохід».
Також часто такі дієприкметники перекладаються відповідниками із суфіксом -ан-. Наприклад, «называемый» — «називаний».

Існуючий, діючий, бувший —
слова, про які варто забути

Недарма саме ці три слова винесені в окремий розділ, адже їх використовують всюди, не
замислюючись над тим, що вони не відповідають словниковим нормам. У кожного з них є
свої відповідники, але про них мало хто здогадується, звикши до цих мовних покручів. Отже,
розглянемо кожне з них і наведемо притаманні
українській мові відповідники.
«Існуючий» можна використовувати лише
для означення якоїсь бездіяльності, животіння.
Наприклад, «існуюча бюрократична система» в
сенсі її бездіяльності. В інших випадках застосовуємо українські відповідники, наприклад: закони — чинні, порядки — наявні, світ — сущий.
«Діючий» застосовуємо винятково у прямому
значенні: «активно діючий працівник завжди
досягне успіху». В усіх інших випадках застосовуємо відповідники, приміром:
Помилка
Діюча схема
Діючий закон
Діюча фракція
Діючий вулкан
Діючий лад
Діюча особа

Правильно
Робоча схема
Чинний закон
Активна фракція
Активний вулкан
Сучасний лад
Дійова особа
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«Бувший» — це слово, якого взагалі не існує в
українській мові. Замість нього використовуємо
залежно від контексту «колишній» або «попередній».
Багато запитань спричиняє і переклад російського дієприкметника «окружающий». Його
необхідно перекладати згідно з літературними
нормами нашої мови, а саме: «окружающая среда» — «навколишнє середовище» (а не «оточуюче»); «окружающие его люди» — «люди, які його
оточили (як дія)»; «окружающие нас люди» —
«наше оточення (як середовище)».

Заміна дієприкметників

Іноді краще не підшукувати відповідники
усім формам дієприкметника російської мови в
українській — по-перше, їх може просто не існувати, а по-друге, вживання дієприкметника
не завжди є доречним. Наведемо кілька прикладів, коли дієприкметник слід замінити іншою
частиною мови:
Помилка
Слідуючий
Інформуючий матеріал
Вражаючий ефект
Галопуюча інфляція
Обнадіюючі показники
Знеболюючий засіб

Правильно
Наступний, подальший, такий
Матеріал, що інформує
Могутній ефект
Обвальна, нестримна інфляція
Обнадійливі показники
Знеболювальний засіб, засіб
від болю
Контролюючі органи
Органи контролю
Підслуховуючий пристрій Пристрій для підслуховування
Керуючий банком
Керівник банку
Завдуючий відділом
Завідувач відділу
Зростаюча інфляція
Щораз більша інфляція

Але не завжди слід позбавлятися дієприкметників, особливо у діловому мовленні, де їхня
роль надзвичайно важлива. Наприклад, часто
використовуються такі слова: збіднілий, збанкрутілий; підтверджений, покритий (акредитив); опротестований, преюдиційований (вексель), втрачена (вигода), вироблений (дохід). Як
бачимо, ці слова абсолютно доречні та не засмічують мовлення.

Безособові форми

Українській мові властиві утворені від пасивних
дієприкметників форми на -но, -то: відзначено,
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здобуто, наказано. Це — незмінні слова, які виконують роль головного члена в безособових реченнях (у них немає підмета): «Документи було бездоганно складено».
Речення з пасивними дієприкметниками і з
формами на -но, -то часто близькі за змістом
(синонімічні): «Відповідь було отримано відразу ж». — «Відповідь була отримана миттєво».
Різниця ж у тому, що дієприкметник застосовують, коли є потреба наголосити на процесі,
спрямованому на об’єкт, не вказуючи суб’єкта, а
безособову форму на -но, -то — якщо потрібно
відтінити не сам процес, а ознаки, набуті внаслідок цього процесу.
Наприклад, у реченні: «Ухвалу прийнято
одноголосно» наголошено на події (прийнятті), а не на ознаках ухвали. Тоді як у реченні:
«Перша ухвала прийнята одноголосно, а друга відхилена» — саме на ознаках ухвал. Натомість у реченні: «Документи пошкоджені
внаслідок пожежі» не можна пасивний дієприкметник заміняти дієслівною формою на
-но, -то, бо тут вказано саме властивість
(пошкодженість) документів внаслідок пожежі. Проте речення: «Документи пошкоджено внаслідок пожежі» має зовсім інше
значення — хтось пошкодив документи під
час пожежі.
Тому зрозуміло, що вживати дієприкметники доцільно в тих випадках, коли йдеться
саме про ознаки. В цьому контексті особливо
критичні помилки, коли в одному реченні
поєднані два дієприкметники у ролі означення та присудка. Наприклад: «Розроблені
(означення) документи спрямовані (присудок) на забезпечення точності розрахунків».
Це речення варто перефразувати так: «Розроблені (означення) документи зорієнтовано (присудок) на забезпечення точності розрахунків».

Дієприкметниковий зворот
і його вживання

Дуже багато помилок виникає під час порушення логіки вживання дієприкметникових
зворотів. Наприклад: «Захоплений працівник
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роботою, не звертав уваги на колег» — тут ми
бачимо, що усталений порядок слів грубо порушено, через що і втрачено сенс фрази. Правильно було б сказати так: «Захоплений роботою працівник, не звертав уваги на колег».

Завдання
для самоконтролю

Перекладіть українською, використовуючи
дієприкметник або його замінники там, де це
потрібно:
1. Результаты, которые были получены в
лаборатории, можно использовать на практике.
2. Полученные исследователями результаты
имеют огромное практическое значение.
3. Заработанные работниками деньги необходимо выплатить в десятидневный срок во избежание нарушения норм законодательства.
4. Образцы испытали по методике, предварительно разработанной учеными.
5. Статья не может быть воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения.
6. Индикатор должен быть расположен спереди устройства.
7. Все замечания были учтены разработчиком.
8. Замечания учтены.
9. Необходимо учесть время, которое потрачено на ремонт.
10. Этот порядок распространяется на все
товары, которые ввозятся в страну.
Відповіді на завдання з № 14
1. Тут ми бачимо ігнорування декількох норм
без дотримання законодавства.
2. Виконавши всі обчислення самостійно, він
претендував на премію.
3. Вони досягли вражаючих результатів, виконавши моделювання поведінки груп.
4. Аналізуючи дані, легко перевірити всі інформаційні приводи.
5. Передусім вони намагалися довести користь спільної роботи для збільшення творчого
потенціалу, досліджуючи розмови між співробітниками.
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Усміхнись!

навіщо ти сама весь час фарбуєшся?
— Щоб бути красивою, Петрику.
— А… І через скільки років це дасть ефект?
***
— Добрий день, а у Вас долари є у продажу?
— Так, будь ласка, замовляйте.
— А за яким курсом?
— По дві гривні.
— ?! Вибачите, а це банк?
— Та ні — це друкарня.
***
— Алло, любий, а ти де?
— На роботі.
— Але ж я щойно телефонувала на роботу — тебе
там немає!
— Справді? Ну, значить я вже пішов.
***
У травмпункті:
— І як Вам тільки вдалося зламати щелепу в трьох
місцях?
— Та я працюю на екскаваторі. В п’ятницю ввечері
дивлюся — люк каналізації на території нашого гаража
не накритий. Думаю, це ж за вихідні хтось може туди
впасти — накрию його ковшем. В понеділок приходжу
на роботу, піднімаю ковша, а звідти троє сантехніків…
Так і зламав…
***
Молодий хлопець прийшов влаштовуватися на роботу й запитує у відділі кадрів:
— Скажіть, будь ласка, а чи правда, що під час
прийняття на роботу враховуються результати IQтесту?
— Звісно, правда. Тих, у кого рівень IQ вище, ніж у
директора — не беремо.
***

Ви провели це літо у спекотному місті, якщо:
— обираючи кафе чи ресторан, ви дивитеся не на
меню, а на наявність кондиціонера;
— вам давно начхати на відключення гарячої води;
— співробітники у шортах не викликають у вас подив;
— душ двічі на день — для вас це дуже мало;
— ви раптом полюбили гуляти після 23-ої години;
— вам здається, що при +28 °С вже слід надягнути
теплу кофтинку;
— слова законного чоловіка «йди сюди, я тебе обійму» — стають вагомим приводом для скандалу;
— мікрохвильова піч вже покрилася товстим шаром пилу зсередини;
— на ваш погляд морозиво — це ідеальна вечеря;
— ви радієте вранці, що треба йти на роботу, тому
що в офісі є кондиціонер;
— плануєте відпочити в Єгипті, бо там прохолодніше.
***
Директор супермаркету десь опівдні приїжджає на
роботу, бачить, що в залі зовсім відсутні покупці й розгнівано звертається до продавців:
— Я не зрозумів, чому в нас сьогодні немає жодного клієнта?!
Усі мовчать, тільки один так боязко каже:
— Іване Петровичу, та просто Ви ж відучора заборонили робити без Вас будь-які, навіть найдрібніші зміни.
— Ну то й що?!
— Просто треба було б вивіску поміняти…
— Чим вже раптом не вгодила вивіска? Яка у нас
зараз?
— «Зачинено»...
***
Дівчинка років п’яти загадує батькові загадку:
— Відгадай, що це таке: «Дзинь-дзень, няв-няв»?
— Не знаю.
— Це кішка у трамваї приїхала! А це що таке:
«Дзинь-дзень, гав-гав»?
— Знаю, це собачка у трамваї приїхала!
— Та ні, це мама з роботи прийшла...
***
Хлопчик запитує у старшої сестри, яка працює перукарем:
— Галю, я розумію, що ти стрижеш та робиш зачіски іншим жінкам, щоб заробити гроші, але

Одним рядком

Фахівець, який вам потрібен, роботу не шукає.
Навіть у найсміливішому плані найголовніше — запасний варіант.
Рай — це будь-яке місце, де немає будильників,
понеділків та керівників.
Давно відомо, що 20% людей роблять 80% роботи,
але нещодавно з’ясувалося, що 80% людей вважають,
що вони входять в ці 20%.

Відповідь на головоломку з № 15
Працівник з прізвищем Гриценко здобув перше місце.
Місце
Прізвище
Посада

1
Гриценко
інженер

№ 16 (148), 15 серпня 2017

2
Антоненко
юрист

3
Борисенко
директор

4
Василюк
бухгалтер

5
Данилюк
водій
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Серпень-2017

Важливі дати серпня

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

Вересень-2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

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

Засновник і видавець
ТОВ «Професійні видання»
Свідоцтво про внесення суб’єкта
видавничої справи до Державного
реєстру видавців, вaиготівників
і розповсюджувачів видавничої
продукції: серія ДК, № 3918
від 11.11.2010 р.
Головний редактор
Анжеліка Домбругова
Редактор
Ольга Андрусенко
Комп’ютерна верстка
Валентина Мартиненко

Відділ маркетингу
(in@profpressa.com)
Відділ передплати
(
)
тел./факс 0 (44) 568-50-60
Адреса редакції:
вул. Є. Сверстюка, 11,
корп. А, офіс 600, Київ, 02002,
Україна
тел./факс 0 (44) 568-50-60
«Консультант Кадровика»
Свідоцтво про реєстрацію
КВ 17484-6234Р від 01.03.2011

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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