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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Працівник, якого прийнято на роботу за сумісництвом два місяці
тому, вимагає, аби йому у вересні
вже надали відпустку (одночасно з
його відпусткою за основним місцем
роботи). Але ж повноцінну відпуску
він ще «не заробив» — чи повинні ми
за таких обставин надати йому відпустку повної тривалості?
Чи може працівник брати щорічну
відпустку лише по одному – два
дні, додаючи їх до вихідних (директор не заперечує, оскільки у працівника великий обсяг роботи й замінити його нема ким)?
Працівника було прийнято на роботу за строковим трудовим договором, останнім днем якого є
4 вересня 2017р.. Але працівник захворів і йому було видано листок непрацездатності з 28 серпня 2017 р.
(ще не закритий). Коли його можна
буде звільнити — 4 вересня 2017 р.
чи в останній день перебування на
лікарняному?
Чи оплачується лікарняний працівниці, якщо вона захворіла під
час перебування у додатковій відпустці «на дітей»?

РЕКЛАМА

Зміст номера
ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?
Перспективи впровадження .......................................................................................... 4
ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Юридичний практикум

Матеріальна допомога на оздоровлення працівника

Ігор Татарінов ................................................................................................................... 5
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
Правові акценти

Медичні огляди працівників:
якими бувають, хто і коли їх проходить?

Олександр Клименко ......................................................................................................... 10
Коментар фахівця

Атестація працівників: хто залишається у виграші?

Олександр Носіков ............................................................................................................. 33
ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ
Актуально

Навігатор по галузевим випускам
Довідника кваліфікаційних характеристик

Сергій Кравцов .................................................................................................................. 40
ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК ...................................................................................................... 46
ПРАВИЛА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ ................................................................................ 49
КАЛЕНДАР КАДРОВИКА ................................................................................................. 52

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Методики планування заходів
з евакуації» від 10 липня 2017 р. № 579

21

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку розроблення
та затвердження кваліфікаційних характеристик» від 31 травня 2017 р. № 918

28

№ 17 (149), 1 вересня 2017

3

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Підприємства повинні створити комісії
та розробити плани з евакуації
Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 липня 2017 р. № 579 (далі — Наказ № 579)
затверджено Методику планування заходів з евакуації, яка встановлює загальні вимоги до розроблення
документів щодо планування заходів з евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей із
зон надзвичайних ситуацій, які поширюються як
на центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування, так і на суб’єкти господарювання.
Це означає, що кожне підприємство має відповідно до Наказу № 579 створити спеціальну комісію з
евакуації (на підприємствах із чисельністю персоналу менше 50 осіб замість комісії призначатиметься
працівник, який виконуватиме її функції). Зазначена
комісія повинна буде розробити план евакуації співробітників, який має складатися з тексту та карти

(схеми), а також в окремому розділі містити опис заходів з порятунку осіб з обмеженими можливостями
(інвалідністю) та інших маломобільних груп населення.
Після розроблення плану евакуації він повинен
бути підписаний головою комісії з евакуації, затверджений керівником підприємства, на якому було створено цю комісію, та погоджений з органом, на території якого планується розміщувати евакуйованих
людей.
Плани евакуації уточнюватимуть щороку до 1 березня станом на 1 січня поточного року. Зміни до планів мають засвідчуватися підписом голови комісії з
евакуації.
Повний текст Наказу № 579 ви можете знайти у
вкладці з нормативно-правовими актами поточного
номера газети «Консультант Кадровика».

Врегульовано порядок затвердження
кваліфікаційних характеристик професій
Міністерство соціальної політики України наказом від 31 травня 2017 р. № 918 (далі — Наказ
№ 918) затвердило новий Порядок розроблення та
затвердження кваліфікаційних характеристик
професій, які включаються до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
(далі — ДКХП).
Зокрема, встановлено, що кваліфікаційні характеристики професій (посад) мають складатися з таких
розділів: «Завдання та обов’язки», «Повинен знати»,
«Кваліфікаційні вимоги». За необхідності можуть бути
додатково наведено розділи «Спеціалізація» та «Приклади робіт».
Розробниками кваліфікаційних вимог можуть бути
міністерства, інші органи виконавчої влади, всеукраїнські та галузеві об’єднання організацій роботодавців
України, а також суб’єкти господарювання. Загальне
науково-методичне керівництво з підготовки випусків,
доопрацювання чинних випусків ДКХП та проведення
науково-методичної експертизи проектів кваліфікаційних характеристик покладаються на Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України та Національної
академії наук України.
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Нові кваліфікаційні характеристики мають розроблятися у разі:
— появи нових робіт (професій) у зв’язку з освоєнням принципово нових технологій, виникненням нових сфер діяльності;
— укрупнення змісту існуючих робіт (професій)
внаслідок змін у технології, організації виробництва,
праці або управління;
— вилучення із практичної діяльності (чи сфери
застосування) застарілих робіт (професій) внаслідок
досягнень науки, техніки, змін у технології, організації виробництва та праці, вимог до якості продукції;
— інших змін, пов’язаних із уточненням окремих
кодів або професійних назв робіт, назв професій чи
назв класифікаційних угруповань, визначених у Національному класифікаторі України ДК 003:2010
«Класифікатор професій», затвердженому наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 р.
№ 327, відповідно до завдань та обов’язків, що виконуються працівниками.
З повним текстом Наказу № 918 можна ознайомитись у вкладці з нормативно-правовими актами поточного номера газети «Консультант Кадровика».
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Матеріальна допомога
на оздоровлення працівника
Як відомо, стан здоров’я працівника суттєво впливає на ефективність виконання
ним виробничих чи службових обов’язків. Роботодавець зацікавлений, щоб працівник стабільно працював, а не перебував постійно на лікарняному. Саме тому законодавством передбачено надання працівникові разом із щорічною відпусткою матеріальної допомоги на оздоровлення. Тож з’ясуємо, яким чином слід документувати
надання такої допомоги, один чи два накази видавати, чи може підприємство надати матеріальну допомогу на оздоровлення працівникові, який отримав компенсацію
за невикористану відпустку при звільненні без використання відпустки, а також чи
оподатковується така матеріальна допомога.

Правові підстави

Насамперед варто зауважити, що надання матеріальної допомоги на оздоровлення на законодавчому рівні регламентовано тільки для підприємств державної форми власності. Основним
нормативно-правовим актом є Закон України
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/ 96-ВР
(далі — Закон № 504). Окрім цього, у нагоді може
стати постанова Кабінету Міністрів України (далі —
КМУ) «Питання оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери» від 11 травня 2011 р. № 524 (далі — Постанова № 524). Цією постановою гарантоване надання матеріальної допомоги на оздоровлення, її
виплата є обов’язковою, а кошти мають бути затверджені бюджетним кошторисом.
Окремо можна навести спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики України і
Міністерства охорони здоров’я України (далі —
МОЗ) «Про впорядкування умов оплати праці
працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 5 жовтня 2005 р. № 308/519 (далі — Наказ № 308).
Також питання надання матеріальної допомоги
на оздоровлення регулюється ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-XII
та деякими іншими нормативними актами, про
які мова йтиме далі.
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Сьогодні, відповідно до чинного законодавства, на виплату матеріальної допомоги на
оздоровлення мають право:
— державні службовці;
— посадові особи органів місцевого самоврядування;
— педагогічні та науково-педагогічні працівники;
— працівники музеїв і бібліотек;
— медичні та фармацевтичні працівники.
Освітянам державою гарантована виплата
допомоги на оздоровлення у розмірі місячного
посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навантаження
чи обсягу виконуваної роботи. Правовою основою тут є постанова КМУ «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону
України «Про освіту», частини першої статті 25
Закону України «Про загальну середню освіту»
та частини другої статті 18 і частини першої
статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 31 січня 2001 р. № 78. Зауважимо, що допомога на оздоровлення іншим працівникам
установ, організацій та закладів освіти, які не
обіймають посади педагогічних чи науково-педагогічних працівників, мають право надавати
керівники бюджетних закладів в межах фонду
зарплати, затвердженого в кошторисах доходів і
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видатків на рік. На це вказують норми п. 4 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 та
пп. 5 п. 4 наказу Міністерства освіти і науки
України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р.
№ 557.
Державні службовці, відповідно до п. 1 ст. 57
Закону України «Про державну службу» від
10 грудня 2015 р. № 889-VIII, так само мають
отримувати допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячної зарплати. Вона надається
разом із основною оплачуваною відпусткою
тривалістю 30 календарних днів. При цьому під
час формування фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного працівника
передбачається одна допомога на оздоровлення,
яка є гарантованою виплатою один раз на рік
при наданні щорічної відпустки за відповідний
робочий рік. Про це також йдеться у листі Міністерства соціальної політики України (далі —
Мінсоцполітики) «Щодо виплати грошової допомоги до щорічної основної оплачуваної
відпустки держслужбовцю» від 23 грудня 2016 р.
№ 1791/0/101-16/281.
Мають право на отримання «оздоровчих»
і працівники, що обслуговують органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. Зокрема, Мінсоцполітики в листі «Щодо надання
матеріальної допомоги» від 15 березня 2016 р.
№ 272/13/84-16 нагадало роботодавцям, що ці
категорії працівників також мають право на
отримання матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної зарплати, посилаючись на наказ Міністерства праці України
«Про умови оплати праці робітників, зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»
від 2 жовтня 1996 р. № 77. Керівники згаданих органів мають надавати таку допомогу працівникам в межах установленого фонду оплати праці.
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Відповідно до абз. 5 п. 5.11. Наказу № 308,
керівники закладів охорони здоров’я та установ
соціального захисту населення мають право
надавати працівникам матеріальну допомогу,
в т. ч. й на оздоровлення, у сумі не більше ніж
один посадовий оклад на рік. Зауважимо, що
надання матеріальної допомоги на оздоровлення прив’язано саме до щорічної основної відпуски працівника — приміром, у разі виходу
працівника в додаткову відпустку у зв’язку з навчанням чи у відпустку для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, така допомога не виплачується.
Також згадаємо про досить поширену на
практиці помилку, коли вирішують не виплачувати допомогу на оздоровлення, у разі оголошення працівникові догани. Дійсно, відповідно
до ст. 151 Кодексу законів про працю України
протягом терміну дії дисциплінарного стягнення
заходи заохочення до працівника не застосовуються, однак факт винесення працівнику догани
не може бути підставою для відмови у наданні
допомоги на оздоровлення, оскільки така виплата не належить до заходів заохочення.

Правила оформлення

Загальним правилом і основною умовою для
виплати матеріальної допомоги на оздоровлення є надання працівникові щорічної основної
відпустки (чи її частини). Своє бажання отримати допомогу на оздоровлення працівник має висловити у відповідній заяві (Зразок 1).
Як правило, така заява візується керівником
підприємства з помітками такого змісту:
«Начальнику відділу кадрів Сові А. М. підготувати проект наказу про надання матеріальної допомоги на оздоровлення Лук’яненку А. С..
Директор Скляр 26.06.2017 р..».
Після підготовки проекту відповідного наказу видається два накази — рішення роботодавця про надання працівникові щорічної відпустки і про надання матеріальної допомоги
на оздоровлення. Варто звернути увагу, що
Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та
органів місцевого самоврядування, інших
установ, підприємств та організацій, із зазна№ 17 (149), 1 вересня 2017
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Зразок 1
Директору
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12
Скляру Н. М.
вчителя інформатики
Лук’яненка Анатолія Сергійовича
Заява
Прошу Вас надати мені матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі посадового
окладу до щорічної відпустки.
26.06.2017 р.

ченням строків зберігання документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції
України від 12 квітня 2012 р. № 578/5 (далі —
Перелік № 578), для різних підвидів наказів
встановлено різні строки зберігання. Так, у
п. б ст. 16 Переліку № 578 для наказів про надання матеріальної допомоги визначено строк
зберігання 75 років. А для наказів про надання щорічних відпусток у примітці до цієї ж
статті встановлено 5-річний строк зберігання.
А згідно з правилами діловодства не дозволяється зводити в одному розпорядчому документі управлінські рішення, інформація про
які має різні строки зберігання. Виходячи із
зазначеного, накази роботодавця про надання працівникам щорічних відпусток та
про надання матеріальної допомоги слід
оформлювати окремо.
Утім зазначимо, що типовою формою № П-3
«Наказ про надання відпустки», затвердженою
наказом Держкомстату України від 5 грудня
2008 р. № 489, передбачено місце для відмітки
про надання матеріальної допомоги. Таку ж відмітку про надання матеріальної допомоги на
оздоровлення можна зробити й в наказі про надання відпустки, оформленому не за типовою
формою — це дещо полегшить у подальшому
інформаційно-довідкову роботу, яка потребуватиме відомостей щодо надання матеріальної допомоги. Сам же наказ про надання матеріальної
допомоги слід оформити окремо (Зразок 2).
Так само, як і працівники бюджетної сфери,
приватні підприємства теж мають правові під№ 17 (149), 1 вересня 2017

Лук’яненко

стави надавати своїм працівникам означений
вид допомоги. Можливість та зобов’язання роботодавця щодо надання систематичної чи нерегулярної матеріальної допомоги на оздоровлення можуть бути передбачені в колективному
договорі працівників підприємства або в трудовому договорі (контракті) конкретного працівника. У наказі про надання оздоровчої допомоги слід вказати дещо інші формулювання,
посилаючись у першу чергу на умови колективного договору підприємства чи трудового договору з працівником (Зразок 3).
На практиці у кадровиків подекуди виникає
запитання, чи можна надати допомогу на оздоровлення працівникові, який отримав грошову
компенсацію за невикористану відпустку при
звільненні без використання відпустки? Згідно з
положеннями Постанови № 524 з 1 січня 2012
року виплачується допомога на оздоровлення в
розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки. А у ст. 24 Закону № 504
йдеться, що в разі звільнення працівника йому
виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також
додаткової відпустки працівникам, які мають
дітей. Отже, якщо працівник з якихось причин
не скористався своїм правом на щорічну відпустку за попередній рік чи за кілька попередніх
років, він має право використати їх (частинами
або разом), а в разі звільнення (незалежно від
підстав) йому має бути виплачено грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток.
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Зразок 2
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 12
НАКАЗ
27.06.2017 р.

м. Вишгород

№ 56-п

Про надання матеріальної
допомоги на оздоровлення
Лук’яненко А. С.
Відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту», постанови КМУ «Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 13.08.2002 р. № 1298,
НАКАЗУЮ:
Виплатити ЛУК’ЯНЕНКУ Анатолію Сергійовичу, вчителю інформатики, матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу.
Підстави: 1.Заява Лук’яненка А. С. від 26.06.2017 р..
2. Наказ від 26.06.2017 р. № 48-п.
Директор
З наказом ознайомлений:
27.06.2017 р.

Скляр
Лук’яненко

Щодо допомоги на оздоровлення, то вона надається під час надання щорічної відпустки і безпосередньо з нею пов’язана. Якщо працівник не
скористався цим правом на відпустку і під час
звільнення одержує грошову компенсацію за невикористану відпустку, допомога на оздоровлення не виплачується. Якщо ж працівник, перебуваючи у щорічній відпустці, подав заяву на
звільнення, а йому вже виплачена матеріальна
допомога до відпустки, то при кінцевому розрахунку виплачена йому допомога не утримується.

Оподаткування допомоги
на оздоровлення

Як відомо, заробітна плата складається з
основної частини і додаткової, а також інших
заохочувальних та компенсаційних виплат. Логічно, що всі інші види матеріальної допомоги
не повинні би входити до структури зарплати і
відтак не включаються до розрахунку мінімальної зарплати. Але Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державно8

Н. М. Скляр
А. С. Лук’яненко

го комітету статистики України від 13 січня
2004 р. № 5, відносить до фонду оплати праці
матеріальну допомогу, яка виплачується всім
або більшості працівників, не ділячи її за видами. Не належить до фонду оплати праці допомога на лікування, оздоровлення дітей, поховання тощо. Загалом, матеріальна допомога на
оздоровлення розуміється податківцями як цільова та нецільова. Цільовою є допомога, що
надається під визначені умови та напрями її
витрачання, а нецільова — надається без встановлених умов та напрямів. Вважається, що
оподаткуванню підлягає допомога, що має систематичний характер, надається всім працівникам, а виплати передбачені положенням про
оплату праці на підприємстві (колдоговором,
галузевою угодою тощо). Тобто податківці прирівнюють допомогу на оздоровлення, яка надається під час щорічної відпустки, до заробітної
плати і така допомога оподатковується податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) та
військовим збором на загальних підставах.
№ 17 (149), 1 вересня 2017
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Зразок 3
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕГА»
НАКАЗ
22.08.2017 р.

м. Харків

№ 129-п

Про надання
матеріальної допомоги
Томі Л. В.
На виконання умов колективного та трудового договорів, враховуючи сімейні обставини
та тяжкий матеріальний стан,
НАКАЗУЮ:
1. Надати ТОМІ Лідії Вікторівні, економісту ПрАТ «ВЕГА», разову матеріальну допомогу на
оздоровлення дітей у розмірі 6 900 грн.
2. Доручити головному бухгалтеру Куценко С. В. відповідно до чинного законодавства та
колективного і трудового договорів виділити й видати Томі Л. В. кошти із відповідним відображенням в обліку підприємства.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу кадрів Онопко В. В..
Підстава: заява Томи Л. В. від 21.08.2017 р..
Генеральний директор
З наказом ознайомлені:
22.08.2017 р.
22.08.2017 р.
22.08.2017 р.

Мухін
Тома
Куценко
Онопко

Інша річ, коли мова йде про несистематичну
виплату допомоги за заявами працівника у
зв’язку з особистими обставинами (лікування,
оздоровлення тощо). Відповідно до пп. 170.7.3.
ст. 170 Податкового Кодексу України (далі —
ПК) сума нецільової матеріальної допомоги,
щоб не оподатковуватися ПДФО, сукупно не повинна перевищувати суми граничного розміру
доходу, визначеного абз. 1 пп. 169.4.1. ст. 169
ПК, встановленого на 1 січня такого року (на
2017 рік — 2 240 грн). При цьому перевищення
допомоги над вказаним розміром підлягає оподаткуванню на загальних підставах та окремо
1,5% військовим збором.
Окрім цього, сума нецільової фінансової допомоги працівникові, яка не перевищує 2 240 грн,
та яка не включається до оподаткованого доходу
такої особи, і, відповідно, не оподатковується
№ 17 (149), 1 вересня 2017

С. М. Мухін
Л. В. Тома
С. В. Куценко
В. В. Онопко

ПДФО, має відображатися у податковому розрахунку № 1ДФ за ознакою доходу «169». Якщо
є перевищення суми, то це слід відобразити у
податковому розрахунку № 1ДФ за ознакою доходу «127».
Отже, питання надання матеріальної допомоги на оздоровлення регулюється значною
кількістю нормативно-правових актів, що додає
відповідним структурним підрозділам підприємства додаткових клопотів та вимагає уважного
ставлення до всіх аспектів цього питання, аби
їхня скоординована праця дозволила уникнути
порушень у порядку надання та оформлення допомоги на оздоровлення.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
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Медичні огляди працівників:
якими бувають,
хто і коли їх проходить?
Згідно з чинним законодавством під час прийняття на роботу, в процесі роботи та
у разі настання певних подій для відповідних категорій працівників мають проводитися різні медичні огляди, в організації яких, як правило, беруть участь і кадровики.
Тож ознайомтеся з вимогами чинного законодавства щодо порядку організації і
проведення різних медичних оглядів, з’ясуйте, які категорії працівників повинні їх
обов’язково проходити, а також дізнайтеся, як оформити відповідну документацію.

Правове регулювання

Серед законодавчих актів, які є найбільш
важливими з точки зору регулювання питань
проведення різних медичних оглядів працівників, можна виділити такі:
— Кодекс законів про працю України (далі —
КЗпП);
— Закон України «Про охорону праці» від 14
жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694);
— Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII (далі — Закон
№ 4004);
— Закон України «Про захист населення від
інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р. № 1645-III
(далі — Закон № 1645).
Зокрема, у ст. 169 КЗпП, ст. 17 Закону № 2694,
ст. 26 Закону № 4004 та ст. 21 Закону № 1645
передбачається, що у випадку прийняття на роботу працівників певних професійних категорій роботодавець зобов’язаний забезпечити
фінансування за свої кошти та організувати
проведення відповідних медичних оглядів.
Крім того, різні питання проведення медичних
оглядів працівників розглядаються і у низці підзаконних нормативно-правових актів, що конкретизують категорії працівників, які підлягають
різним обов’язковим медичним оглядам, порядок проведення медичних оглядів, їх класифікацію тощо, основними з яких є:
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— постанова Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 6 листопада 1997 р. № 1238 «Про
обов’язковий профілактичний наркологічний
огляд і порядок його проведення» (далі — Постанова № 1238);
— Порядок проведення медичних оглядів
працівників певних категорій, затверджений
наказом Міністерства охорони здоров’я України
(далі — МОЗ) від 21 травня 2007 р. № 246 (далі —
Порядок № 246);
— Інструкція про проведення обов’язкових
попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затверджена наказом МОЗ від 17 січня
2002 р. № 12;
— Положення про проведення щорічного
профілактичного медичного огляду державних
службовців, затверджений наказом МОЗ, Головного управління державної служби України,
Державного управління справами від 18 лютого
2003 р. № 75/24/1;
— Порядок надання медичного висновку у
зв’язку з неможливістю виконання державним
службовцем службових обов’язків за станом
здоров’я, затверджений наказом Національного
агентства України з питань державної служби та
МОЗ від 13 квітня 2016 р. № 80/352.
Також, якщо серед працівників підприємства
є інваліди, яким група інвалідності присвоєна із
зазначенням терміну її перегляду, то вони, відповідно до Закону України «Про основи соціаль№ 17 (149), 1 вересня 2017
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ної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-XII та Положення про
медико-соціальну експертизу, затвердженого
постановою КМУ від 3 грудня 2009 р. № 1317,
повинні періодично підтверджувати присвоєну
їм групу інвалідності. Зокрема, залежно від ступеня розладу функцій організму, підтвердження
інвалідності відбувається кожні 1 – 3 роки шляхом експертного обстеження в органах медикосоціальної експертизи (які фактично представляють собою один із видів медичних оглядів),
результат яких підтверджується довідкою медикосоціальної експертної комісії (далі — МСЕК).

— зайнятих на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці (конкретний перелік
шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з
якими обов’язковий попередній (періодичні)
медичний огляд працівників, міститься у додатку 4 до п. 2.6. Порядку № 246, де вказано безпосередньо сам фактор небезпеки (наприклад,
відповідні хімічні речовини та їх сполуки й елементи, складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини визначеного призначення, промислові аерозолі, біологічні фактори, фізичні
фактори тощо), періодичність оглядів, фах лікарів, які мають брати в них участь, лабораторні
Види медичних оглядів
дослідження, що повинні бути проведені, а таЯк видно із згаданих нормативно-правокож спеціальні медичні протипоказання (на дових актів, медичні огляди працівників факповнення до загальних));
тично можна розподілити на:
— зайнятих на роботах, де є потреба у про необов’язкові — які працівники можуть
фесійному доборі (перелік робіт, де є потреба у
пройти за своєю ініціативою та/або за власний
професійному доборі, затверджено спільним наказом МОЗ та Державним комітетом України по
рахунок;
 обов’язкові — які роботодавець зобонагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 р.
в’язаний організувати та забезпечити їх фінан№ 263/121) (див. Таблицю 2);
сування за свій кошт, наприклад, відповідно до
— віком до 21 року (згідно зі ст. 191 КЗпП
такі особи мають проходити щорічний обов’язст. 17 Закону № 2694, для певних категорій праковий медичний огляд, а неповнолітні (молодцівників, а саме:
ше 18 років) особи приймаються на роботу
— зайнятих на важких роботах (згадуються
тільки після проходження попереднього медичсеред іншого у додатках 4 та 5 до п. 2.6. Порядку
ного огляду).
№ 246) (див. Таблицю 1);
Таблиця 1
Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній
(періодичні) медичний огляд працівників
№ з/п
Характер здійснюваної роботи
1
2
1.
Робота на висоті*, верхолазні роботи** і роботи, пов’язані з підійманням на висоту,
а також з обслуговування підіймальних механізмів
1.1. Робота машиніста крана
1.2. Робота ліфтера (до прийняття на роботу ліфтером звичайних ліфтів протипоказань немає)
2.
Електротехнічний персонал, що виконує роботи з оперативного обслуговування і ремонту
діючих електроустановок напругою 127В і вище змінного струму і 110В постійного
струму, а також монтажні та налагоджувальні роботи, дослідження та вимірювання у цих
електроустановках
3.
Роботи у лісовій охороні, по валу, сплаву, транспортуванню та первинній обробці лісу
4.
Роботи у нафтовій та газовій промисловості та при морському бурінні
4.1. Усі види підземних робіт
4.2. Робота на гідрометеорологічних станціях, спорудженнях зв’язку
4.3. Геологорозвідувальні, топографічні, будівельні та інші роботи (у т. ч. вахтовоекспедиційним методом, при роботах, що пов’язані з бурінням)
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Періодичність оглядів
3
1 раз на 2 роки
1 раз на 2 роки
1 раз на 2 роки
1 раз на 2 роки

1 раз на 2 роки
1 раз на 2 роки
1 раз на рік
1 раз на рік
1 раз на 2 роки
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Таблиця 1. Закінчення
1
4.4.

2
Роботи, що виконуються згідно з організованим набором в районах Крайньої Півночі та
прирівняних до них місцевостях

5.
6.

3
підлягають тільки
попередньому
медичному огляду
1 раз на 3 роки
1 раз на 2 роки

Роботи, що пов’язані з обслуговуванням ємностей під тиском
Машиністи (кочегари), оператори котельних, працівники служби газнагляду
Роботи, що пов’язані із застосуванням вибухових речовин, роботи у вибухово- і
7.
1 раз на рік
пожежонебезпечних виробництвах
Роботи у військовій охороні, службах спецзв’язку, апараті інкасації, банківських структурах,
8.
1 раз на рік
інших закладах та службах, яким дозволено носити вогнепальну зброю та її застосовувати
1 раз на рік
(позачерговий
Газорятувальна служба, добровільні газорятувальні дружини, військові частини і загони
медичний огляд
9.
з попередження виникнення і ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів, військові
проводиться після
гірничі, гірничорятувальні служби міністерств та закладів, пожежна охорона
перенесеного тяжкого
захворювання,
отруєння, травми)
1 раз на рік
(позачерговий
медичний огляд
Аварійно-рятувальні служби (роботи) з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та
10.
проводиться після
техногенного характеру
перенесеного тяжкого
захворювання,
отруєння, травми)
Роботи на механічному обладнанні (токарних, фрезерних та ін. станках, штампувальних
11.
1 раз на 2 роки
пресах тощо)
_________________
* Роботами на висоті слід вважати всі роботи, які виконуються на висоті 1,5 м від поверхні ґрунту, покриття або робочого
настилу, над якими здійснюються роботи з монтажних пристосувань чи безпосередньо з елементів конструкції, обладнання,
машин, механізмів при їх установці, експлуатації, монтажу.
** Верхолазними слід вважати всі роботи, коли основним засобом забезпечення робітників від падіння з висоти в усі моменти
роботи і пересування є запобіжний пояс.

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі
№ з/п

12

Види робіт

1
1.

2
Усі види підземних робіт

2.

Робота в кесонах, барокамерах,
замкнутих просторах

Таблиця 2

Психофізіологічні показники для професійного добору
3
1. Сенсомоторні реакції
2. Увага
3. Пам’ять зорова та слухова
4. Емоційна стійкість та почуття тривоги
5. Стійкість до впливу стресів
6. Орієнтація у замкнутому просторі
7. Недбалість
8. Реакція на об’єкт, який рухається
1. Сенсомоторні реакції
2. Увага
3. Емоційна стійкість та почуття тривоги
4. Швидкість переключення уваги
5. Орієнтація у замкнутому просторі
6. Втома
7. Здатність до адаптації
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Таблиця 2. Продовження
1
3.

2
Водолазні роботи

3
1. Сенсомоторні реакції
2. Увага
3. Реакція на об’єкт, який рухається
4. Швидкість переключення уваги
5. Пам’ять зорова та слухова
6. Емоційна стійкість та почуття тривоги
7. Орієнтація у замкнутому просторі
8. Втома
1. Сенсомоторні реакції
2. Увага
3. Пам’ять зорова та слухова
4. Емоційна стійкість та почуття тривоги
5. Стійкість до впливу стресів
6. Орієнтація у просторі
7. Здатність до адаптації
8. Втома
1. Сенсомоторні реакції
2. Увага
3. Швидкість переключення уваги
4. Пам’ять зорова та слухова
5. Емоційна стійкість та почуття тривоги
6. Втома
7. Недбалість

4.

Роботи на висоті, верхолазні роботи,
роботи пов’язані з підйомом на висоту

5.

Роботи по обслуговуванню діючих
електроустановок напругою до і вище
1000 В та виконання в них оперативних
переключень, налагоджувальних,
монтажних робіт та високовольтних
випробувань, роботи під напругою в
електроустановках до і вище 1000 В,
роботи пов’язані з діючим енергетичним
обладнанням
Роботи, пов’язані із застосуванням
1. Сенсомоторні реакції
вибухових матеріалів, роботи у вибухо- 2. Увага
та вогненебезпечних виробництвах
3. Швидкість переключення уваги
4. Пам’ять зорова та слухова
5. Емоційна стійкість та почуття тривоги
6. Втома
7. Недбалість
Роботи, виконання яких передбачає
1. Сенсомоторні реакції
зберігання, носіння і застосування
2. Реакція на об’єкт, який рухається
вогнепальної зброї
3. Увага
4. Швидкість переключення уваги
5. Емоційна стійкість та почуття тривоги
6. Агресивність
7. Втома
Аварійно-рятувальні роботи та роботи по 1. Сенсомоторні реакції
гасінню пожеж
2. Реакція на об’єкт, який рухається
3. Увага
4. Швидкість переключення уваги
5. Емоційна стійкість та почуття тривоги
6. Стійкість до впливу стресів
7. Орієнтація у просторі
8. Втома
9. Здатність приймати рішення та дії в екстремальних умовах
Роботи, пов’язані з управлінням
1. Сенсомоторні реакції
наземним, підземним, повітряним та
2. Реакція на об’єкт, який рухається
водним транспортом
3. Увага
4. Швидкість переключення уваги
5. Пам’ять зорова та слухова
6. Емоційна стійкість та почуття тривоги
7. Стійкість до впливу стресів

6.

7.

8.

9.
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Таблиця 2. Закінчення
1

10.

11.

12.

13.

2

3
8. Орієнтація у просторі
9. Втома
10. Здатність приймати рішення та дії в екстремальних умовах
11. Стійкість до монотонії
Роботи, пов’язані з нервово-емоційним 1. Сенсомоторні реакції
напруженням (авіадиспетчери,
2. Увага
диспетчери по управлінню рухом
3. Швидкість переключення уваги
залізничного транспорту, оператори
4. Пам’ять зорова та слухова
енергетичних систем)
5. Стійкість до впливу стресів
6. Втома
7. Здатність приймати рішення та дії в екстремальних умовах
Роботи по технічному обслуговуванню
1. Сенсомоторні реакції
і експлуатації компресорних
2. Увага
нафтонасосних та газорегуляторних
3. Пам’ять зорова та слухова
станцій, лінійних систем магістральних
4. Втома
нафто- і газопроводів
5. Здатність приймати рішення та дії в екстремальних умовах
6. Недбалість
Роботи, пов’язані з бурінням, видобутком 1. Сенсомоторні реакції
та переробкою нафти, газу, конденсату 2. Увага
та підготовкою їх до транспортування та 3. Втома
зберігання
4. Стійкість до впливу стресів
5. Здатність приймати рішення та дії в екстремальних умовах
Роботи, які безпосередньо пов’язані з
1. Сенсомоторні реакції
виробництвом чорних та кольорових
2. Увага
металів
3. Стійкість до впливу стресів
4. Пам’ять зорова та слухова
5. Емоційна стійкість
6. Орієнтація у просторі
7. Стійкість до монотонії
8. Урівноваженість нервових процесів

Зауважимо, що медичні огляди також можна
розподіляти залежно від мети їхнього проведення — вони можуть бути спрямовані на захист:
— здоров’я самого працівника, наприклад,
при виконанні ним важких і небезпечних робіт,
що регулюються нормами трудового законодавства та законодавства про охорону праці;
— здоров’я відповідних категорій населення,
яким надає певні послуги (виробляє для них
певну продукцію) працівник або підприємство,
де він працює (приміром, пасажирів транспортних засобів, відвідувачів закладів громадського
харчування тощо), які регулюються нормами
санітарного законодавства;
У свою чергу обов’язкові медичні огляди
розподіляються на:
— попередні (під час прийняття на роботу);
— періодичні (протягом трудової діяльності,
наприклад, раз на 2 роки або передрейсові ме14

дичні огляди працівників, які пов’язані з управлінням різними транспортними засобами);
— позачергові (у разі настання певних подій,
приміром, після перенесення певного захворювання, травми тощо).
Конкретна періодичність проведення обов’язкових медичних оглядів для певних професійних та інших категорій працівників визначена у додатку 5 до п. 2.6. Порядку № 246. Крім
того, конкретні категорії осіб на певному підприємстві, під час прийняття на роботу яких потрібен відповідний висновок медичної комісії,
згідно з п. 2.2. Порядку № 246 визначаються закладом державної санітарно-епідеміологічної
служби щорічно за заявкою роботодавця (його
представника), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи у спеціальному Акті визначення категорій працівників, які підлягають
№ 17 (149), 1 вересня 2017

ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

попередньому (періодичним) медичному огляду за відповідною формою.
Зауважимо, що у період роботи на підприємстві працівник може також проходити медичні
огляди, які пов’язані не з його роботою, а з виконанням ним своїх громадських або інших
обов’язків згідно із законодавством. Наприклад, працівник може бути направлений на
медичний огляд у зв’язку з відповідними процедурами, передбаченими законодавством про
військову службу. У такому випадку на підставі
відповідної повістки керівником підприємства
видається наказ про увільнення від роботи на
час, необхідний для проходження медичного
огляду або перебування у лікувальному закладі охорони здоров’я за направленням призовної комісії, із збереженням місця роботи,
займаної посади і середньої заробітної плати
(ч. 2 ст. 21 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» від 25 березня
1992 р. № 2232-ХІІ).

Порядок організації
і проведення медоглядів

Найбільш поширеним на практиці є попередні медичні огляди у зв’язку з прийняттям на
роботу із шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також подальші періодичні медичні
огляди у процесі роботи відповідних працівників, які й розглянемо далі більш детально.
Так,відповідно до згаданих вище нормативноправових актів, проведення попереднього
медичного огляду в процесі прийняття на
роботу складається з таких етапів:
 Етап 1: Прийняття (погодження) і реєстрація роботодавцем заяви особи про прийняття на роботу зі шкідливими умовами праці.
При цьому роботодавець повинен під час укладання трудового договору поінформувати працівника під підпис про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і
шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їхнього впливу на
здоров’я та про права працівника на пільги і
компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору
(п. 3.2. Порядку № 246).
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 Етап 2: Видання роботодавцем наказу про
проведення медогляду працівника в строки, погоджені з лікувально-профілактичним закладом,
з яким укладено відповідний договір, призначення відповідальної за організацію медогляду
посадової особи (п. 2.4. Порядку № 246).
 Етап 3: Видання направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника
(Зразок 1), у ході якого спеціальна Комісія лікувально-профілактичного закладу оформлює на
відповідного працівника Картку працівника,
який підлягає попередньому (періодичним) медичному огляду, що зберігається у лікувальнопрофілактичному закладі і до якої заносяться
результати зазначеного огляду (у т. ч. скарги
працівника на стан здоров’я, анамнез, результати медичного огляду, лабораторних, функціональних та інших досліджень, діагноз, висновок
про професійну придатність працівника). У разі
зміни місця роботи Картка працівника видається
працівнику під підпис для проходження медичного огляду за новим місцем роботи (п. 2.16.
Порядку № 246).
Зауважимо, що перед проходженням медичного огляду у лікувально-профілактичному закладі працівник, крім направлення, також
пред’являє паспорт чи інший документ, що засвідчує особу. Крім того, у певних випадках
працівникам потрібно попередньо проходити
й інші специфічні медичні огляди: наркологічний та/або психіатричний. Відомості про їхнє
проходження також повинні пред’являтися
при відповідному попередньому обов’язковому
медичному огляді. Якщо ж планується, що працівник буде зайнятий на роботах, де необхідний професійний добір, то також мають надаватися висновки психофізіологічної експертизи.
 Етап 4: На підставі вищезазначеної Картки
працівника, комісія видає працівникові медичну довідку про проходження попереднього медичного огляду працівника за спеціальною формою — саме вона і буде документом про стан
здоров’я, який роботодавець має право вимагати під час укладення трудового договору після
проходження громадянином попереднього медичного огляду згідно зі ст. 24 КЗпП.
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Зразок 1
НАПРАВЛЕННЯ
на обов’язковий попередній медичний огляд працівника
Прізвище
Крученик
Ім’я
Антон
По батькові
Павлович
Рік народження 1972
Обрана професія (посада) за ДК 003:2010 електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування
Характеристика умов праці: постійні магнітні поля, п. 5 пп. 5.2.3.
(назва шкідливих та небезпечних факторів і № пункту та підпунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників)

електротехнічний персонал, п. 2

(назва робіт і № пункту та підпунктів Переліку робіт, для виконання
яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників)

Підпис уповноваженої
роботодавцем особи
Дата

Ванчук

Ванчук І. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

29.08.2017

(число, місяць, рік)

(зворотний бік)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник головного лікаря
з лікувальної роботи
Сидорчук
Сидорчук А. М.
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Прізвище
Крученик
Ім’я
Антон
По батькові
Павлович
Рік народження 1972
Працевлаштовується за професією (посадою) електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування
Висновок медичної комісії
Придатний (не придатний) до роботи
(прізвище, ім’я, по батькові)

Крученик Антон Павлович

за професією за ДК 003:2010 електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
у несприятливих умовах праці
постійні магнітні поля
.
(перелічити фактори виробничого середовища)

Лікар-терапевт цехової (територіальної,
лікарняної) дільниці

Рижук
(підпис)

Рижук В. В.

(прізвище та ініціали)

Особиста печатка
Заступник головного лікаря
з лікувальної роботи

Турінова
(підпис)

Турінова І. О.

(прізвище та ініціали)

Печатка закладу охорони здоров’я
Дата «01» вересня 2017 р.
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У разі ухилення особи від проходження попереднього медичного огляду або виявлення за
результатами медогляду в особи протипоказань
за станом здоров’я, роботодавець зобов’язаний
не приймати на роботу таку особу.
Якщо ж розглянути порядок організації і проведення медичних оглядів у цілому, то відповідно
до Порядку № 246 можна виділити таку послідовність дій підприємства, а також відповідних лікувально-профілактичних закладів та
закладів санітарно-епідеміологічної служби:
1. Підприємством:
1.1. Готується лист до підрозділу лабораторних досліджень закладу Державної санітарноепідеміологічної служби (далі — СЕС) про проведення лабораторних досліджень, умов праці
на конкретних робочих місцях для того, щоб
визначити категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному
огляду.
2. Закладом СЕС:
2.1. На підставі листа про проведення лабораторних досліджень проводяться ці дослідження
за кошти підприємства і надаються підприємству відповідні висновки.
3. Підприємством:
3.1. Подається заявка до СЕС про відбір категорії працівників, які мають обов’язково проходити періодичні медичні огляди.
4. Закладом СЕС:
4.1. На основі заявки та результатів лабораторних досліджень умов праці щороку за участю
представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи
визначається категорія працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному
огляду, та до 1 грудня складається відповідний
акт за встановленою формою.
5. Підприємством:
5.1. На підставі акта визначаються категорії
працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та складається
Список працівників, які підлягають медичному
огляду. Цей Список складається у чотирьох примірниках на паперовому носії або в електронному вигляді та узгоджується із СЕС. Один примірник Списку залишається на підприємстві,
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другий — надсилають лікувально-профілактичному закладу, третій — СЕС, четвертий — Фонду соціального страхування;
5.2. Укладається (поновлюється, продовжується) договір із лікувально-профілактичним закладом щодо проведення медичних
оглядів та подається йому узгоджений із СЕС
Список працівників, які підлягають медичному огляду;
5.3. Узгоджується з лікувально-профілактичним закладом план-графік проведення медичних оглядів (строки лабораторних та інших
досліджень, залучення лікарів-спеціалістів
тощо);
5.4. Видається наказ про проведення медичних оглядів (Зразок 2), призначаються відповідальні особи за його проведення, забезпечується
вчасне прибуття відповідних працівників на медичний огляд;
5.5. За необхідності відповідним працівникам
видається направлення на медичний огляд;
5.6. У табелі обліку використання робочого
часу час перебування працівника в закладі охорони здоров’я для проходження медичного огляду відображається як інший невідпрацьований
час, передбачений законодавством (вказується
буквений код «ІН» або цифровий «22»).
6. Лікувально-профілактичним закладом:
6.1. Проводиться спеціально створеною Комісією медичний огляд відповідних працівників
згідно із зазначеними договорами, планамиграфіками, направленнями;
6.2. За результатами медичного огляду висновки Комісії про стан здоров’я працівника
заносяться у Картку працівника, який підлягає попередньому (періодичним) медичному
огляду;
6.3. На підставі Картки працівника Комісія
видає працівникові довідку про проходження
медичного огляду;
6.4. За результатами медичного огляду Комісією, яка його проводила, оформляється заключний акт у шести примірниках, один з яких
передається підприємству.
7. Підприємством:
7.1. На підставі довідки про проходження
медичного огляду приймається рішення про
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОН»
НАКАЗ
21.08.2017 р.

м. Київ

№ 25-од

Про проходження
періодичного медичного огляду
працівниками ТОВ «Електрон»
З метою визначення професійної придатності працівників, запобігання професійним захворюванням, забезпечення безпеки праці, виявлення осіб з професійними захворюваннями,
розпізнавання загальних (непрофесійних) захворювань, при яких подальша робота в умовах
професійної шкідливості може погіршити їх перебіг, згідно зі ст. 169 КЗпП та Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246,
НАКАЗУЮ:
1. Левчуку О. М, начальнику відділу кадрів, організувати проведення періодичного медичного огляду працівників підприємства з 28.08.2017 р. до 01.09.2017 р. згідно зі Списком осіб,
які підлягають періодичному медичному огляду (додається).
2. Начальнику цеху № 1 Головку О. О., начальнику цеху № 2 Гонтарю В. П.:
2.1. Забезпечити прибуття на медичний огляд працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та/або небезпечними умовами праці згідно з Планом-графіком (додається);
2.2. Не допускати працівників, які не пройшли медичного огляду, до роботи на робочих
місцях, де є шкідливі та/або небезпечні фактори виробничого середовища, і подати пропозиції стосовно притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
2.3. Зберігати на час проходження медичного огляду за працівниками їхні робочі місця
(посади) та середню заробітну плату;
2.4. Відсторонювати від роботи працівників, які не пройшли без поважної причини медичного огляду, без збереження заробітної плати.
3. Покласти контроль за виконанням цього наказу на заступника директора підприємства
Шульгу В. В..
Директор

Мурашко

М. Л. Мурашко

З наказом ознайомлені:
21.08.2017 р.
21.08.2017 р.
21.08.2017 р.
22.08.2017 р.

Шульга
Левчук
Головко
Гонтар

В. В. Шульга
О. М. Левчук
О. О. Головко
В. П. Гонтар

прийняття на роботу (допуск до роботи, продовження роботи) відповідного працівника;
7.2. На підставі заключного акта закладу
охорони здоров’я, який проводив медичний
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огляд, проводяться певні оздоровчі заходи та
усуваються причини, що призводять чи можуть призвести до виникнення у працівників
професійних захворювань.
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Працівники, які потребують
особистих медичних книжок

Крім медичних оглядів, які проводяться відповідно до законодавства про працю та охорону праці, як зазначалося вище є і профілактичні медичні огляди працівників, які проводяться
згідно із Законом № 1645 та Законом № 4004.
Так, у ст. 21 Закону № 1645 встановлено, зокрема, обов’язковість проведення медоглядів
працівників окремих професій, виробництв і
організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення та може привести до
розповсюдження інфекційних хвороб.
Відповідно до зазначених законодавчих актів,
постановою КМУ від 23 травня 2001 р. № 559
були затверджені:
— Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим
профілактичним медичним оглядам;
— Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок (далі — Порядок № 559).

За рахунок роботодавців мають проводитися
обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) та
періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій,
діяльність яких пов’язана з обслуговуванням
населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, та видача їм особистих медичних
книжок (п. 1 Порядку № 559).

Також згідно з п. 6 Порядку № 559 роботодавець має забезпечувати ведення журналу реєстрації особистих медичних книжок, де зазначаються номер, серія, дата видачі книжки, прізвище, ім’я та по батькові її власника.
Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих
професій, виробництв та організацій, діяльність
яких пов’язана з обслуговуванням населення
і може призвести до поширення інфекційних
хвороб, затверджені наказом МОЗ від 23 липня
2002 р. № 280, а Форма первинної облікової документації № 1-ОМК «Особиста медична книжка»
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та Інструкція щодо її заповнення — наказом
МОЗ від 21 лютого 2013 р. № 150.
Від редакції.
Слід зауважити, що особиста медична книжка видається працівникові тільки для проходження профілактичного медичного огляду, після чого вона підлягає
поверненню роботодавцю, який повинен забезпечити її
зберігання. І тільки в окремих випадках, коли зберігання особистої медичної книжки в роботодавця є неможливим або недоцільним, допускається її зберігання у
працівника (п. 10 Порядку № 559) — наприклад, особиста медична книжка може зберігатися в працівника,
який працює за межами основного підприємства (наприклад, у філії (підрозділі), розташованій в іншому
місті).
Також зверніть увагу, що хоча послуги з проведення медичного огляду працівників оплачує роботодавець,
вартість бланка особистої медичної книжки (якщо вона
отримується вперше або на заміну втраченій чи зіпсованій) працівники відшкодовують медичному закладу самостійно за власні кошти (абз. 3 п. 2 Порядку № 559).

Наркологічний
та психіатричний огляди

Проходження працівниками деяких категорій загального медичного огляду відповідно до
процедури, передбаченої Порядком № 246,
неможливе без попереднього проходження
ними спеціалізованих оглядів. Так, Постановою
№ 1238 було затверджені Перелік професій та
видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, Порядок проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду
громадян, а також зразок сертифіката про проходження профілактичного наркологічного
огляду.
Згідно з п. 4 Постанови № 1238, керівники підприємств повинні здійснювати допуск
осіб, зазначених у Переліку професій та видів
діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний огляд, до
виконання функціональних обов’язків, лише
після надання сертифіката про проходження
профілактичного наркологічного огляду. Також у п. 2 згаданого вище порядку зазначено,
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що первинний профілактичний наркологічний огляд проводиться у разі прийняття на
роботу або перед початком іншої діяльності, а
періодичний — протягом трудової чи іншої
діяльності.
Відповідно до Постанови № 1238 наказом
МОЗ від 28 листопада1997 р. № 339 була затверджена Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обов’язкові обсяги, а
також Положення про сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду.
Постановою КМУ від 27 вересня 2000 р. № 1465
затверджено Порядок проведення обов’язко-

вих попередніх та періодичних психіатричних
оглядів.
За результатами наркологічного огляду видається сертифікат, а за результатами психіатричного — довідка. Ці документи в подальшому надаються для здійснення медичного огляду,
передбаченого Порядком № 246.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

РЕКЛАМА
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НАКАЗ
від 10 липня 2017 р. № 579
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 серпня 2017 р. за № 938/30806

Видавник:
Міністерство внутрішніх
справ України

Про затвердження Методики планування заходів з евакуації
Набув чинності:
22 серпня 2017 року

Остання редакція:
10 липня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
Методику планування заходів з евакуації, яка встановлює загальні вимоги до розроблення документів щодо
планування заходів з евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей
із зон надзвичайних ситуацій, які поширюються як на
центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування, так і на
суб’єкти господарювання
(тобто на кожне підприємство).

Відповідно до частини шістнадцятої статті 33 Кодексу цивільного захисту України, пункту 34
Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841
(зі змінами), з метою розв’язання питання планування заходів з евакуації населення, а також
заходів з евакуації матеріальних і культурних цінностей Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методику планування заходів з евакуації, що додається.
2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та
моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України
з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М. О..
Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
Міністр оборони України
Міністр соціальної політики України

М. Чечоткін
С. Т. Полторак
А. Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
10 липня 2017 р. № 579
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 серпня 2017 р. за N 938/30806

МЕТОДИКА
планування заходів з евакуації
I. Загальні положення
1. Ця Методика установлює загальні вимоги до розроблення документів щодо планування заходів з евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей із зон надзвичайних
ситуацій.
2. Планування заходів з евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей у разі
загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та із зон збройних конфліктів (далі — планування евакуації) покладається на центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування
та суб’єкти господарювання.
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3. Для планування евакуації в центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування та на суб’єктах господарювання
утворюються комісії з питань евакуації. На суб’єктах господарювання з чисельністю працюючого персоналу менш як 50 осіб призначається особа, яка виконує функції зазначеної
комісії.
4. Планування евакуації здійснюється на підставі рішення комісії з питань евакуації відповідного рівня, у якому визначаються:
аналіз ситуації, що склалася або може скластися;
райони (населені пункти), у яких необхідно здійснювати заходи з евакуації;
безпечні райони (населені пункти) для розміщення евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей;
час початку евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей та час закінчення;
порядок вивезення населення (виведення пішки) та матеріальних і культурних цінностей
транспортними засобами;
організація управління евакуацією;
заходи забезпечення евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей.
5. Для завчасного планування евакуаційних заходів розробляються такі документи:
комісіями з питань евакуації центральних органів виконавчої влади — план евакуації
працівників апарату;
комісіями з питань евакуації місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування — план евакуації населення та план приймання і розміщення евакуйованого
населення (у разі планування розміщення на їх території евакуйованого населення);
комісіями з питань евакуації суб’єктів господарювання — план евакуації працівників.
6. Плани евакуації населення (працівників) розробляються комісією з питань евакуації,
підписуються її головою, затверджуються керівником органу (суб’єкта господарювання),
який утворив таку комісію, погоджуються органом, на території якого планується розміщення евакуйованого населення.
Комісія з питань евакуації, утворена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, органом місцевого самоврядування, на території якого
планується розміщення евакуйованого населення, розробляє план його приймання і розміщення в безпечному районі, який затверджується керівником органу, що утворив відповідну
комісію.
7. Плани, визначені в пункті 5 цієї Методики, щороку уточнюються до 1 березня станом
на 1 січня поточного року. Унесення змін до планів засвідчується підписом голови комісії з
питань евакуації.
8. Координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування з питань евакуації та методичне керівництво плануванням цих
заходів здійснює Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
З метою координації заходів з евакуації на загальнодержавному рівні уточнені копії планів евакуації населення (працівників апарату) та планів приймання і розміщення евакуйованого населення надаються центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями до Державної служби України з надзвичайних ситуацій в електронній формі
щороку до 15 березня поточного року.
II. План евакуації населення (працівників)
1. Плани евакуації населення (працівників) центральних органів виконавчої влади, Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання складаються з текстової частини та карти або схеми.
2. Текстова частина плану евакуації населення місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування складається з трьох розділів:
I. Планування заходів з організації та проведення евакуації.
II. Планування заходів із забезпечення евакуації.
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III. Особливості планування евакуації осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення.
3. У розділі I «Планування заходів з організації та проведення евакуації» наводяться
висновки з оцінки обстановки та зазначається інформація щодо:
1) складу органів з евакуації, порядку та строків приведення їх у готовність до виконання
завдань за призначенням;
2) порядку оповіщення населення про початок евакуації;
3) кількості населення, яке підлягає евакуації, за категоріями;
4) порядку вивезення населення (працівників) та матеріальних і культурних цінностей
транспортними засобами та виведення населення пішки;
5) розподілу суб’єктів господарювання за збірними пунктами евакуації (далі — ЗПЕ),
пунктами посадки;
6) безпечних районів (пунктів) розміщення евакуйованого населення (працівників) та
матеріальних і культурних цінностей;
7) пунктів посадки на транспортні засоби;
8) маршрутів евакуації;
9) пунктів висадки в безпечних районах;
10) заходів з приймання, розміщення, захисту та життєзабезпечення евакуйованого населення (працівників) та матеріальних і культурних цінностей у безпечних районах.
4. У розділі II «Планування заходів із забезпечення евакуації» зазначається інформація
щодо:
1) забезпечення управління та зв’язку під час евакуації;
2) транспортного забезпечення, а саме:
кількість транспортних засобів кожного виду і строки їх подачі до пунктів посадки, від
яких транспортних підприємств залучаються транспортні засоби;
кількість населення, яке вивозиться (загальна чисельність по кожному пункту посадки);
строки відправлення евакуйованого населення в безпечні райони (місця посадки та час
відправлення);
строки прибуття евакуйованого населення до пунктів висадки (час прибуття в пункти
висадки);
кількість рейсів (кількість людей за рейсами та кількість транспортних засобів);
порядок вивезення евакуйованого населення з пунктів висадки до пунктів розміщення
(кількість автотранспортних засобів, від яких транспортних підприємств виділяються, час
прибуття до пункту висадки, маршрути руху автотранспорту до пунктів розміщення);
3) медичного забезпечення;
4) охорони громадського порядку та забезпечення безпеки руху на маршрутах евакуації
(у разі необхідності);
5) першочергового життєзабезпечення евакуйованого населення в безпечних районах та
під час евакуації;
6) організації розвідки (інженерної, радіаційної, хімічної, пожежної, медичної, біологічної) (у разі необхідності);
7) порядку інформування та інструктажу;
8) календарного плану проведення заходів з евакуації.
5. Розділ III «Особливості планування евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» розробляється відповідно до вимог розділу V цієї Методики.
6. При плануванні евакуаційних заходів у центральних органах виконавчої влади визначаються порядок роботи підпорядкованих суб’єктів господарювання, що знаходяться в небезпечних районах, чисельність осіб, що працюють у зміну, і кількість змін.
Центральні органи виконавчої влади повинні мати узагальнені дані щодо евакуації працівників підпорядкованих їм суб’єктів господарювання та матеріальних і культурних цінностей.
7. При плануванні евакуаційних заходів для апарату центральних органів виконавчої
влади, а також суб’єктів господарювання в текстовій частині плану евакуації працівників
визначаються:
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1) порядок оповіщення та збору працівників;
2) порядок інструктажу працівників щодо порядку дій у разі виникнення надзвичайних
ситуацій та здійснення евакуаційних заходів;
3) безпечний район (пункт) розміщення евакуйованих працівників;
4) транспортні засоби, що виділяються для евакуації, та розподіл їх між структурними
підрозділами;
5) ЗПЕ, пункти посадки (висадки) та час прибуття до них працівників;
6) порядок розміщення працівників у безпечному районі та організація їх всебічного
забезпечення;
7) управління заходами з евакуації.
8. На карті (схемі) до планів евакуації населення (працівників) центральних органів виконавчої влади, Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання позначаються:
1) розміщення органів з евакуації;
2) межі зон (районів) виникнення надзвичайних ситуацій;
3) станції (пункти) посадки (навантаження), станції (пункти) висадки (розвантаження);
4) безпечні райони (пункти) розміщення евакуйованого населення (працівників);
5) маршрути вивезення (виведення) населення (працівників) у безпечні райони;
6) пости регулювання руху на маршрутах евакуації;
7) заклади охорони здоров’я на маршрутах евакуації та в районах розміщення евакуйованих;
8) автозаправні станції, станції (пункти) технічного обслуговування та ремонту;
9) пункти зв’язку;
10) інші необхідні умовні позначення.
9. Розміщення органів з евакуації, межі зон (районів) виникнення надзвичайних ситуацій тощо на картах та схемах відображаються оперативно-тактичними умовними позначками.
10. За наявності двох і більше маршрутів евакуації їх нумерують. На маршрутах вивезення евакуйованого населення автотранспортом позначаються вихідні пункти, назви міст
і населених пунктів проходження автоколон.
11. На маршрутах евакуації пішки позначаються місця малих привалів через кожні 1,5 – 2
години руху і великих — на початку другої половини добового переходу.
12. До плану евакуації населення (працівників) можуть додаватися необхідні розрахунки, схеми, графіки тощо.
III. План приймання та розміщення евакуйованого населення
1. План приймання та розміщення евакуйованого населення в безпечному районі розробляється комісією з питань евакуації місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, на території якого планується розміщення евакуйованого населення
та матеріальних і культурних цінностей.
2. План приймання та розміщення евакуйованого населення складається з текстової
частини та карти або схеми.
3. Текстова частина плану приймання та розміщення евакуйованого населення складається з трьох розділів:
I. Планування заходів з організації приймання та розміщення евакуйованого населення
та матеріальних і культурних цінностей.
II. Планування заходів із забезпечення евакуйованого населення.
III. Особливості планування, приймання та розміщення евакуйованих осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення.
4. У розділі I «Планування заходів з організації, приймання та розміщення евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей» зазначаються:
1) склад органів з евакуації, порядок та строки приведення їх у готовність до виконання
завдань за призначенням;
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2) порядок оповіщення посадових осіб, які відповідають за приймання евакуйованого
населення;
3) кількість матеріальних і культурних цінностей та евакуйованого населення за віковими
категоріями, яке прибуває в район (пункт) розміщення;
4) найменування адміністративно-територіальних одиниць (суб’єктів господарювання), з
яких населення прибуває у район (пункт) розміщення;
5) кількість населення, яке проживає на відповідній території, де планується розміщувати евакуйоване населення;
6) будівлі, споруди, які плануються для розміщення населення (працівників) евакуйованих об’єктів та матеріальних і культурних цінностей;
7) пункти висадки евакуйованого населення, конкретні місця тимчасового розміщення та
кількість евакуйованого населення, яке прибуває на пункт висадки;
8) розміщення приймального пункту евакуації (далі — ППЕ);
9) порядок доставки населення з ППЕ до районів (пунктів) розміщення, час виходу (виїзду)
та час прибуття до районів розміщення;
10) порядок розміщення евакуйованого населення.
5. У розділі II «Планування заходів із забезпечення евакуйованого населення» зазначається інформація щодо:
1) забезпечення відправлення евакуйованого населення з пунктів висадки в пункти його
розміщення;
2) забезпечення громадського порядку в пунктах висадки;
3) медичного забезпечення в пунктах висадки;
4) інформаційного забезпечення в пунктах висадки;
5) забезпечення евакуйованого населення продуктами харчування, водою, предметами
першої необхідності, медичним та іншими видами обслуговування.
6. Розділ III «Особливості планування приймання та розміщення евакуйованих осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» розробляється відповідно до вимог
розділу V цієї Методики.
7. На карті (схемі) до плану приймання та розміщення евакуйованого населення (працівників) позначаються:
1) пункти висадки евакуйованого населення (працівників), залізничні станції висадки;
2) кількість населення (працівників), яке прибуває на ППЕ;
3) розподіл населення евакуйованих адміністративно-територіальних одиниць (суб’єктів
господарювання) за районами (пунктами) розміщення;
4) місця розгортання органів з евакуації і строки приведення їх у готовність до приймання евакуйованого населення (працівників);
5) схема зв’язку, оповіщення та управління;
6) інші необхідні умовні позначення.
При здійсненні евакуації в межах своєї області, району, району міста, селища план приймання евакуйованого населення (працівників) окремо не розробляється, але в плані евакуації населення відображається вся необхідна інформація стосовно приймання евакуйованого населення.
IV. Планування заходів з евакуації при загрозі (виникненні) збройних конфліктів
1. За планування заходів з евакуації із зон збройних конфліктів відповідають центральні
та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання.
2. При плануванні заходів з евакуації враховуються райони можливих бойових дій та безпечні райони, визначені Міністерством оборони України на особливий період.
3. Планування заходів з евакуації матеріальних і культурних цінностей, що перебувають
у державній власності, здійснюється на підставі Переліку матеріальних і культурних цінностей, що перебувають у державній власності та потребують евакуації в разі збройних
конфліктів, визначеного Порядком проведення евакуації у разі загрози виникнення або
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виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841.
4. Заходи з евакуації в разі збройних конфліктів розробляються в плані цивільного захисту на особливий період окремим розділом з визначенням особливості проведення
обов’язкової евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей у разі виникнення
збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у безпечні райони), наведенням
висновків з оцінки обстановки та зазначенням інформації щодо:
1) порядку оповіщення про початок евакуації;
2) кількості населення, яке підлягає частковій евакуації, за категоріями (у тому числі
осіб з інвалідністю);
3) обсягів та номенклатури матеріальних і культурних цінностей, що підлягають евакуації;
4) порядку вивезення населення та матеріальних і культурних цінностей у безпечні
райони;
5) порядку організації охорони матеріальних і культурних цінностей під час їх евакуації;
6) пунктів завантаження на транспортні засоби матеріальних і культурних цінностей;
7) маршрутів евакуації;
8) безпечних районів, куди здійснюється евакуація населення та матеріальних і культурних цінностей;
9) пунктів вивантаження матеріальних і культурних цінностей у безпечних районах;
10) особливостей планування екстреної евакуації населення із зон можливого ураження.
5. Заходи з приймання та розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей у разі збройних конфліктів розробляються в плані цивільного захисту на
особливий період місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
на території яких визначено безпечні райони.
V. Особливості планування заходів з евакуації осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення
1. Заходи з евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розробляються окремим розділом у планах евакуації населення. Планування заходів з евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в разі збройних конфліктів передбачається в окремому розділі з евакуації населення та матеріальних і культурних
цінностей у разі збройних конфліктів, який розробляється в планах цивільного захисту на
особливий період.
2. Комісія з питань евакуації під час планування заходів з евакуації осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення:
проводить оцінку обсягів і характеру евакуаційних заходів;
визначає пріоритети та особливості під час евакуації осіб з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та інших маломобільних груп населення (осіб, які їх супроводжують), у
тому числі тих, які перебувають у закладах охорони здоров’я, освіти та соціального захисту.
3. Під час оцінки обсягів і характеру евакуаційних заходів визначаються:
кількість осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату (окремо визначається кількість тих, хто пересувається самостійно, хто пересувається на інвалідних візках, хто знаходиться в лежачому стані);
кількість осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які потребують під
час проведення евакуації допомоги сторонніх осіб та медичного забезпечення;
кількість осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю;
медичний персонал, необхідний для супроводу осіб з інвалідністю;
місця постійного проживання (перебування) осіб з інвалідністю;
маршрути руху до ЗПЕ;
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порядок прибуття осіб з інвалідністю, які самостійно не можуть пересуватися, до ЗПЕ або
проведення їх евакуації з місця постійного проживання;
способи оповіщення та інформування осіб з інвалідністю залежно від характеру інвалідності.
4. У розділі III «Особливості планування евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» зазначається інформація щодо:
кількості осіб з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують, з урахуванням вимог пункту 3
цього розділу;
транспортних засобів, які будуть задіяні;
пунктів посадки (висадки) осіб з інвалідністю;
забезпечення транспортних засобів спеціальним обладнанням для посадки (висадки) та
перевезення осіб з інвалідністю;
залучення спеціального медичного транспорту для перевезення осіб з інвалідністю (за
необхідності).
5. Під час планування заходів з евакуації маршрути руху, місця привалів та їх тривалість,
розташування та оснащення медичних пунктів, пунктів обігріву, харчування, забезпечення
водою по всьому маршруту руху мають максимально враховувати специфічні потреби осіб з
інвалідністю.
6. Планування транспортного забезпечення евакуаційних заходів передбачає підготовку
транспортних засобів для виконання евакуаційних перевезень осіб з інвалідністю та осіб, які
їх супроводжують.
7. Під час планування підготовки та здійснення санітарної обробки населення обов’язково
враховується специфіка проведення санітарної обробки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
8. Планування обладнання ЗПЕ, ППЕ, проміжних пунктів евакуації, пунктів посадки, висадки, маршрутів евакуації проводиться з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення.
9. Доведення сигналів оповіщення під час проведення евакуації та інформування населення
про порядок дій на різних етапах евакуації, інформування про обстановку, що склалася, організовуються в доступній для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення формі.
10. Планування розміщення в безпечних районах полягає в пристосуванні приміщень та
будинків до потреб осіб з інвалідністю.
11. При плануванні заходів із життєзабезпечення евакуйованого населення, зокрема забезпечення водою, предметами першої необхідності, житлом, медичними послугами і засобами, комунально-побутовими послугами, транспортом та необхідною інформацією, мають
максимально враховуватися потреби осіб з інвалідністю.
12. План приймання і розміщення евакуйованого населення має містити окремий розділ
щодо приймання і розміщення осіб з інвалідністю, у якому зазначаються:
розрахунки евакуйованих осіб з інвалідністю, які прибувають, за станціями висадки та ППЕ;
списки будинків і споруд закладів соціального захисту населення та приватних будинків,
максимально зручних для розміщення осіб з інвалідністю;
розрахунок та розподіл транспортних засобів для зустрічі і перевезення евакуйованих осіб
з інвалідністю від станції (пункту) висадки до ППЕ і далі до місць їх розселення;
список органів соціального захисту та закладів охорони здоров’я безпечного району.
Заходи щодо приймання та розміщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення в разі збройних конфліктів мають визначатися в окремому розділі з приймання та
розміщення населення, матеріальних і культурних цінностей у разі збройних конфліктів плану цивільного захисту на особливий період місцевих органів виконавчої влади, на території
яких визначено безпечні райони.
Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади
та моніторингу МВС
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НАКАЗ
від 31 травня 2017 р. № 918
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 червня 2017 р. за № 784/30652

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Про затвердження Порядку розроблення
та затвердження кваліфікаційних характеристик
Відповідно до статті 96 Кодексу законів про працю України, статті 6 Закону України «Про
оплату праці» та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик, що
додається.
2. Департаменту заробітної плати та умов праці (О. Товстенко) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра
О. Крентовську.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:
Голова СПО об’єднань профспілок

Г. В. Осовий

Набуде чинності:
з дня офіційного
опублікування

Остання редакція:
31 травня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено новий Порядок розроблення та
затвердження кваліфікаційних характеристик професій
працівників, які включаються
до Довідника кваліфікаційних характеристик професій.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
31 травня 2017 р. № 918
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 червня 2017 р. за № 784/30652

Порядок
розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру розроблення, погодження, затвердження довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — Довідник) та внесення змін до
нього.
2. Довідник є систематизованим за видами економічної діяльності збірником описів професійних назв робіт (посад, професій), які об’єднано у випуски та їх розділи.
Довідником визначається перелік основних робіт, властивих тій або іншій професійній
назві роботи (посаді, професії), відповідно до їхніх назв та забезпечується єдність у визначенні кваліфікаційних вимог до них.
3. Міністерства, інші органи виконавчої влади, всеукраїнські та галузеві об’єднання
організацій роботодавців України, суб’єкти господарювання (далі — Розробники) проводять моніторинг, доопрацювання, перегляд, удосконалення чинних кваліфікаційних
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характеристик при перезатвердженні відповідних випусків Довідника. Розробники також
забезпечують розроблення кваліфікаційних характеристик у разі:
появи нових робіт (професій) у зв’язку з освоєнням принципово нових технологій, виникненням нових сфер діяльності;
укрупнення змісту існуючих робіт (професій) внаслідок змін у технології, організації виробництва, праці або управління;
вилучення із практичної діяльності (чи сфери застосування) застарілих робіт (професій)
внаслідок досягнень науки, техніки, змін у технології, організації виробництва та праці, вимог до якості продукції;
інших змін, пов’язаних із уточненням окремих кодів або професійних назв робіт, назв
професій чи назв класифікаційних угруповань, визначених у Національному класифікаторі
України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року
№ 327 (далі — Класифікатор професій), відповідно до завдань та обов’язків, що виконуються
працівниками.
4. Розробники розробляють, погоджують в установленому порядку та затверджують
проекти нових кваліфікаційних характеристик професій працівників і складають випуски
Довідника за видами економічної діяльності з урахуванням новітніх технологій, умов праці
та вимог до професійно-кваліфікаційних рівнів працівників.
5. Моніторинг, введення нових, доопрацювання, перегляд та удосконалення кваліфікаційних характеристик професій працівників, які є загальними для всіх видів економічної
діяльності, а також які містяться у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій
працівників, Випуску 80 «Соціальні послуги», затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року № 518, та Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуску 90 «Абетковий перелік професій працівників, що
розміщені в ДКХП, із зазначенням випусків, розділів та професій за раніше чинними ЄТКД»,
затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 листопада
2008 року № 557, в яких містяться переліки всіх професійних назв робіт, проводить Міністерство соціальної політики України.
6. Професійні назви робіт (посад, професій), для яких розробляються кваліфікаційні
характеристики, повинні відповідати назвам, передбаченим у Класифікаторі професій.
II. Призначення та структура Довідника
1. Довідник є документом з питань управління персоналом на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності та призначений для:
визначення переліку основних робіт, які властиві тій або іншій посаді (професії), та забезпечення єдності у визначенні кваліфікаційних вимог до певних посад (професій);
ведення відповідної документації при прийнятті на роботу, професійному просуванні,
переведенні на іншу роботу, відстороненні від роботи, припиненні та розірванні трудового
договору;
оцінювання повноти відповідності змісту та якості виконання робіт працівником на певній
посаді (певної професії) відповідної категорії (відповідного розряду) під час кваліфікаційних
випробувань з урахуванням вимог законодавства з охорони праці;
визнання відповідної кваліфікації працівника (категорії, розряду тощо);
розподілу робіт за складністю та відповідальністю, стажем роботи, необхідною освітою
та професійною підготовкою працівників;
організації та ведення виробничих процесів;
присвоєння та підвищення кваліфікаційних розрядів (категорій) за професією (посадою)
відповідно до оволодіння особою певним обсягом знань та навичок у навчальних закладах,
на виробництві чи у сфері послуг за результатами кваліфікаційної атестації;
організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, які готують працівників за
професійними кваліфікаціями різних рівнів Національної рамки кваліфікацій (далі — НРК);
розроблення робочих (посадових) інструкцій, у яких закріплюються завдання, обов’язки,
права та відповідальність працівників;
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підготовки положень про структурні підрозділи;
підбору та розміщення персоналу;
моніторингу раціональності використання персоналу згідно з професією (посадою),
фахом і кваліфікацією.
2. Випуски та розділи випусків Довідника згруповано за основними видами економічної
діяльності, виробництва та робіт відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК:009, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010
року № 457.
Випуск Довідника складається із титульного аркуша, анотації, вступу, розділів, підрозділів основної частини, допоміжних покажчиків переліків професій робітників з діапазонами
розрядів, абеткового покажчика назв професій (посад) і змісту.
3. На титульному аркуші випуску вказуються найменування міністерства або іншого Розробника, відповідального за підготовку випуску, назви випуску та розділу Довідника, а також зазначається, яке це видання, — перше чи доопрацьоване.
4. В анотації, розміщеній на зворотному боці титульного аркуша, вказується, ким і коли
затверджено випуск, які організації брали участь у його розробленні, ким і коли видано випуск (розділ або його частину).
5. Вступ містить відомості загального характеру про особливості побудови випуску та
зміни, внесені під час перегляду.
6. Основна частина випуску починається з нової сторінки відповідною назвою розділу та
заголовком «КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ», які друкуються по центру аркуша великими літерами.
7. Розділи випусків співвідносні із розділами класифікації професій (посад) за Класифікатором професій, а саме: «Керівники», «Професіонали», «Фахівці», «Технічні службовці»
та «Робітничі професії».
Зміст випуску або розділу складається із кваліфікаційних характеристик, розміщених в
абетковій послідовності з порядковими номерами. Назви друкуються по центру аркуша
великими літерами.
8. У кінці розділу для робітничих професій, які застосовуються в практичній професійнокваліфікаційній діяльності більше як 25 років, за бажанням Розробника наводяться:
перелік назв професій, передбачених розділом, із зазначенням їхніх назв за відповідним
випуском Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника (далі — ЄТКД);
перелік назв професій, передбачених відповідним випуском ЄТКД, із зазначенням їхніх
назв за розділом.
9. У кінці кожного випуску Довідника наводиться абетковий покажчик професій (посад),
в якому вказано всі професії випуску із зазначенням діапазону розрядів для професій робітників, а також номерів сторінок, на яких розміщено кваліфікаційні характеристики цих
професій.
III. Структура та зміст кваліфікаційних характеристик
1. Довідник містить кваліфікаційні характеристики професій (посад), які складаються з
таких розділів: «Завдання та обов’язки»; «Повинен знати»; «Кваліфікаційні вимоги».
У кваліфікаційних характеристиках посад державних службовців і працівників силових
структур розділ «Завдання та обов’язки» викладається в редакції «Завдання, обов’язки та
повноваження» і доповнюється розділом «Має право».
За необхідності кваліфікаційні характеристики можуть бути розширені розділами «Спеціалізація» та «Приклади робіт».
Порядковий номер і назва професії (посади) розміщуються над основним текстом, друкуються жирним шрифтом, великими літерами.
2. Розділ «Завдання та обов’язки» починається з назви, що друкується жирним шрифтом. Опис починається безпосередньо після назви розділу та формується без абзаців. У
цьому розділі зазначаються типові професійні завдання, обов’язки та повноваження для
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певної посади чи подається опис робіт, властивих для певної професії. Для визначення професійних завдань та обов’язків застосовуються посилання на галузь необхідних знань,
устаткування, машини, інструменти, сировину, матеріали, деталі, продукцію та послуги.
Опис завдань та обов’язків має починатися із визначення основного завдання (мети)
професійної діяльності із використанням ключових для певної професії слів, що точно передають її найхарактерніші визначальні ознаки. Далі опис деталізується. Типові завдання та
обов’язки мають бути деталізовані за допомогою ключових слів іншого порядку та наведені у послідовності, що відповідає основним роботам (операціям), які становлять робочий
процес.
3. Розділ «Повинен знати» починається з назви, друкується жирним шрифтом. Після
назви проставляється двокрапка. Текст починається з малої літери у тому самому рядку і
друкується без абзаців. Між формулюваннями вимог ставиться крапка з комою. У цьому
розділі зазначаються основні вимоги до спеціальних знань, необхідних для виконання відповідних типових завдань та обов’язків, технологічних та конструктивних особливостей
знарядь виробництва, ведення технологічного процесу, а також щодо законодавчих актів,
положень, інструкцій та інших нормативних документів, методів і засобів, які працівник повинен вміти застосовувати при виконанні своїх професійних обов’язків.
4. Розділ «Кваліфікаційні вимоги» починається з назви, друкується з нового рядка жирним шрифтом. Якщо кваліфікаційні категорії не передбачаються, після назви ставиться
крапка і друкується текст кваліфікаційних вимог. Якщо передбачаються кваліфікаційні категорії, опис кожної з них починається з нового рядка.
У розділі «Кваліфікаційні вимоги» до кожної з посад зазначаються вимоги щодо ступенів
вищої освіти, щодо післядипломної освіти та мінімальні вимоги щодо стажу роботи.
За наявності у кваліфікаційній характеристиці декількох категорій найвищою вважається
перша, що вказується після назви розділу «Кваліфікаційні вимоги». Останньою вказується
первинна посада, до якої не передбачається вимога щодо стажу, якщо інше не передбачено
законодавством України.
Для робітничих професій визначаються рівень професійної підготовки робітника, який
необхідно мати для виконання покладених на нього обов’язків, і вимоги до стажу роботи.
5. Розділ «Спеціалізація» починається із назви, друкується жирним шрифтом великими
літерами з нового рядка, після нього ставиться крапка. Далі зазначаються похідні назви
професій (посад), характеристики робіт, вказується галузева приналежність, а також робляться посилання на товари, послуги, устаткування, механізми та інструменти, які вказують на особливості застосування посади/професії.
6. Розділ «Приклади робіт» починається із назви, друкується жирним шрифтом, після неї
проставляється двокрапка, якщо кожен приклад наводиться з нового рядка, або крапка,
якщо приклади робіт зазначаються без абзаців після назви розділу. Далі вказуються назви
робіт і пов’язаних із ними машин та устаткування, при цьому передбачається повний перелік
усіх робіт, що виконуються в кожній галузі.
IV. Порядок розроблення, погодження та затвердження окремих кваліфікаційних
характеристик та/або випусків Довідника
1. Розробники:
організовують розроблення, доопрацювання, перегляд та удосконалення проектів кваліфікаційних характеристик професій (посад) працівників, які є для них специфічними, готують проекти випусків Довідника за видами економічної діяльності;
узгоджують професійні назви робіт (професій, посад) та/або спеціалізації до них із
Науково-дослідним інститутом праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України та Національної академії наук України (далі — НДІ праці і зайнятості населення);
подають проекти кваліфікаційних характеристик професій (посад) працівників та/або
проекти випусків Довідника до НДІ праці і зайнятості населення для проведення науково-методичної експертизи на договірних засадах або самостійно обирають відповідну профільну
установу (підприємство, організацію) (далі — експертні установи) для проведення цієї експертизи;
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доопрацьовують проекти кваліфікаційних характеристик професій працівників та/або
проекти випусків Довідника відповідно до всіх висловлених зауважень (за їх наявності);
погоджують проекти кваліфікаційних характеристик та/або проекти випусків Довідника
із всеукраїнськими організаціями профспілок, які діють у межах певного виду економічної
діяльності;
погоджують із Міністерством соціальної політики України проекти кваліфікаційних характеристик професій працівників та/або проекти випусків Довідника;
затверджують погоджені із Міністерством соціальної політики України проекти кваліфікаційних характеристик професій працівників та/або проекти випусків Довідника;
визначають дату, з якої кваліфікаційні характеристики та/або випуски Довідника набувають чинності;
направляють до Міністерства соціальної політики України один друкований примірник
затвердженого випуску Довідника або кваліфікаційної характеристики та їх електронні
варіанти для створення електронного банку даних національного фонду (реєстру) Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників;
інформують Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному
рівні про затвердження проектів кваліфікаційних характеристик професій працівників та/
або проектів випусків Довідника та направляють один друкований примірник.
2. НДІ праці і зайнятості населення:
забезпечує загальне науково-методичне керівництво з підготовки випусків та доопрацювання чинних випусків Довідника, координує ці роботи та розробляє окремі випуски
Довідника;
проводить науково-методичну експертизу проектів кваліфікаційних характеристик професій працівників та/або випусків Довідника;
направляє Розробникам і до Міністерства соціальної політики України акти науковометодичної експертизи проектів кваліфікаційних характеристик професій працівників та/
або випусків Довідника, які пройшли експертизу;
розробляє проекти випусків Довідника та проекти окремих кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності;
здійснює наукове супроводження та ведення Довідника.
3. Міністерство соціальної політики України:
погоджує проекти кваліфікаційних характеристик професій працівників та/або проекти
випусків Довідника на підставі позитивних експертних висновків НДІ праці і зайнятості населення та/або інших незалежних експертних установ;
в установленому порядку затверджує окремі випуски Довідника та визначає дату, з якої
вони набирають чинності.
4. Пропозиції Розробників щодо змін і доповнень подаються до Міністерства соціальної
політики України в разі:
розширення та поглиблення змісту робіт (завдань та обов’язків);
реєстрації додаткових даних, показників, що використовуються у кваліфікаційних характеристиках професій;
зміни рівнів освіти, кваліфікації, вимог до професійної освіти та відповідних кваліфікаційних вимог;
зміни назв професій (посад), появи нових або укрупнення існуючих професій (посад)
та вилучення застарілих назв;
уточнення переліків прикладів робіт;
уточнення професійної термінології тощо.
5. Міністерство соціальної політики України в установленому порядку та у визначені
строки розглядає проекти змін та доповнень і приймає відповідні рішення щодо їх погодження або затвердження, які є обов’язковими для застосування на національному ринку
праці до запровадження нового видання Довідника.
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
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Атестація працівників:
хто залишається у виграші?
Атестація працівників підприємства досить часто ними сприймається як своєрідний «дамоклів меч», за допомого якого роботодавець може звільнити «непотрібних» працівників. Слід визнати, що інколи так і буває. Проте цей законодавчо встановлений захід має й інше спрямування — як дієвий інструмент у
роботі з підвищення кваліфікації персоналу. Тож розглянемо організаційні аспекти процедури атестації працівників у наявному сьогодні правовому полі.

Правові підстави
та порядок дій

Кожен роботодавець має право з’ясовувати у
законний спосіб відповідність або невідповідність того чи іншого працівника займаній посаді або кваліфікаційному розряду. Зауважимо,
що коло питань, що вирішуються під час атестації працівників, значно ширше: це і прийняття
рішення щодо рівня та форми стимулювання
працівників, і формування кадрового резерву
шляхом планування підвищення кваліфікації
працівників, і відкриття нових можливостей
для кар’єрного зростання тощо. На вирішення
цих питань й спрямовані, зокрема, норми статей 11 – 13 Закону України «Про професійний
розвиток працівників» від 12 січня 2012 р.
№ 4312-VI (далі — Закон № 4312), який визначає правові, організаційні та фінансові засади
функціонування системи професійного розвитку працівників.
Порядок проведення атестації встановлено у
ст. 11 Закону № 4312. Роботодавці можуть
проводити атестацію працівників не частіше
ніж один раз на три роки. При цьому необхідні
підготовчі роботи виконуються багатьма структурними підрозділами підприємства відповідно
до змісту таких робіт (див. Таблицю).

Документальне оформлення

Як видно з наведеної Таблиці, процедуру атестації на підприємстві починає та завершує відділ кадрів. Саме на цей структурний підрозділ,
як правило, покладається і оформлення супут№ 17 (149), 1 вересня 2017

ніх документів — від розробки самого Положення про проведення атестації до видання наказу
про проведення атестації та відповідних додатків до нього (список працівників, які підлягають
атестації, графік проведення атестації, склад
атестаційної комісії тощо).
Зверніть увагу, що за будь-яких обставин перед
проведенням атестації в обов’язковому порядку
мають бути визначені категорії працівників, які
підлягають атестації, а також періодичність її
проведення.

Атестації не підлягають: працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року; вагітні жінки; особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом,
інвалідом дитинства; одинокі матері або одинокі
батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років; неповнолітні; особи, які працюють за сумісництвом (ст. 12 Закону № 4312).
Законом чи колективним договором можуть
установлюватися також й інші категорії працівників, які не підлягають атестації (тобто ті, які
не зазначені у ст. 12 Закону № 4312). Але у разі,
якщо сторони колективних переговорів дійдуть
згоди щодо визначення додаткових категорій
працівників, які не підлягатимуть атестації, це
також обов’язково має бути відображено у колективному договорі.
У Положенні про проведення атестації варто зазначити:
33
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Порядок дій та розподіл робіт для проведення атестації
між структурними підрозділами підприємства
Порядок
дій
1.

Відділ кадрів

2.

Адміністрація підприємства
Профспілкова організація
Трудовий колектив

3.

Адміністрація підприємства

4.

Адміністрація підприємства

5.

Відділ кадрів

6.

Безпосередні керівники працівників,
які проходять атестацію

7.

Посадова особа, відповідальна за
організацію атестації
Посадова особа, відповідальна за
організацію атестації

8.
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Відповідальний підрозділ
(посадова особа)

9.

Посадова особа, відповідальна за
організацію атестації

10.

Атестаційна комісія

11.

Атестаційна комісія

12.
13.

Посадова особа, відповідальна за
організацію атестації
Адміністрація підприємства

14.

Відділ кадрів

Таблиця

Зміст роботи
Проводить аналіз актуальності положень колективного договору,
які регулюють порядок проведення атестації: чи містить він норми
щодо порядку проведення атестації; чи відповідають наявні норми
колективного договору щодо атестації нормам Закону № 4312, тощо.
За необхідності до колективного договору вносять доповнення та/або
зміни щодо проведення атестації. Вони вносяться у тому ж порядку, в
якому приймають і сам договір, та реєструються відповідно до Порядку
повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод,
колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13 лютого 2013 р. № 115.
Затверджує Положення про проведення атестації відповідно до ч. 4
ст. 11 Закону № 4312. У ньому рекомендується продублювати норми
колективного договору щодо категорій працівників, які підлягають та які
не підлягають атестації, і періодичності її проведення.
Приймає рішення про строки проведення атестації, затверджує
склад атестаційної комісії і графік проведення атестації. Усе це
оформлюється єдиним розпорядчим документом — наказом про
проведення атестації.
Доводить до працівників інформацію про проведення атестації не
пізніше, аніж за два місяці до її проведення (ч. 4 ст. 11 Закону № 4312).
Наказом про проведення атестації має бути визначений строк і
порядок доведення до працівників інформації щодо: строків і порядку
ознайомлення із характеристиками; терміну проведення атестації
працівників підрозділу (або кожного конкретного працівника).
Складають типізовані (форма відображається у додатку до Положення
про проведення атестації) характеристики працівників, що подаються
посадовій особі, відповідальній за організацію атестації.
Ознайомлює працівників під підпис з їхніми характеристиками.
Подає атестаційній комісії характеристики працівників у порядку,
визначеному Положенням про проведення атестації. Термін подання —
не пізніше, аніж за тиждень до проведення атестації (ч. 8 ст. 11 Закону
№ 4312).
Проводить засідання атестаційної комісії згідно з графіками,
затвердженими роботодавцем та доведеними до працівників у
встановленому порядку.
Шляхом голосування приймає рішення про відповідність або
невідповідність працівника займаній посаді чи виконуваній роботі.
Оформлює результати атестації. Атестаційний лист підписується
головою атестаційної комісії та її членами, які взяли участь у
голосуванні.
Доводить результати атестації до працівників та роботодавця у
письмовій формі з відповідним обґрунтуванням.
Підбиває підсумки атестації та приймає рішення за її результатами.
Розглядає й аналізує рекомендації атестаційної комісії щодо кожного
окремого працівника.
Долучає до особових справ працівників атестаційні документи та копії
кадрових документів.
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— принципи і порядок формування атестаційної комісії;
— порядок проведення засідань атестаційної
комісії;
— порядок прийняття рішень атестаційною
комісією;
— порядок затвердження графіків атестації
та доведення їх до працівників підприємства;
— критерії, за якими оцінюватимуть працівників під час атестації;
— форми і порядок оформлення документів,
які складатимуть у процесі атестації;
— перелік рішень та рекомендацій, які має
право приймати атестаційна комісія;
— порядок розгляду та прийняття роботодавцем рішень за результатами атестації;
— порядок доведення до працівників результатів атестації;
— порядок реалізації рішень роботодавця за
результатами атестації;
— порядок оскарження працівниками результатів атестації;
— перелік категорій працівників, які підлягають атестації;
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— перелік категорій працівників, які не підлягають атестації.
У наказі про проведення атестації має
бути визначено строки проведення атестації, які охоплюють проміжок часу, необхідний для:
— проведення підготовчих заходів (складання характеристик працівників, які підлягають атестації, ознайомлення працівників з
їхніми характеристиками, доведення до працівників графіків засідань атестаційних комісій тощо);
— засідань атестаційних комісій;
— опрацювання роботодавцем результатів
атестації та прийняття рішень за її підсумками
та інше.
У цьому ж наказі чи додатку до нього треба
визначити і персональний склад атестаційної
комісії (див. Зразок). До речі, слід зауважити, що
члени атестаційної комісії мають право ставити
працівнику будь-які запитання, які стосуються
безпосереднього виконання ним положень посадової (робочої) інструкції.
Зразок

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИК»
НАКАЗ
03.07.2017р.

м. Полтава

№ 254-п

Про проведення атестації
працівників
Відповідно до Положення про порядок проведення атестації працівників ПрАТ «Виробник»,
НАКАЗУЮ:
1. Провести у вересні 2017 року атестацію працівників ПрАТ «Виробник».
2. Затвердити:
2.1. Список працівників, які підлягають атестації (додаток № 1).
2.2. Графік проведення атестації (додаток № 2).
2.3. Склад атестаційної комісії (додаток № 3).
3. Заступнику генерального директора Хримчуку Віктору Миколайовичу підготувати характеристики керівників структурних підрозділів, а керівникам структурних підрозділів підготувати характеристики їхніх підлеглих (за списком працівників, які підлягають атестації,
додаток № 1).
Не пізніше як за тиждень до атестації передати до атестаційної комісії характеристики та
атестаційні листи попередньої атестації.
4. Заступнику директора Департаменту розвитку персоналу Зозулі Ростиславу Сергійовичу:
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Зразок. Продовження
4.1. Довести до відома працівників, які підлягають атестації (під підпис), Положення про
порядок проведення атестації працівників ПрАТ «Виробник» та цей наказ.
4.2. Підготувати для проведення атестації:
— атестаційні листи попередньої атестації;
— бланки атестаційних листів чергової атестації.
4.3. Забезпечити заповнення розділу «Загальні дані» атестаційних листів працівників, які
підлягають атестації.
4.4. Узагальнити матеріали проведеної атестації та підготувати проект наказу щодо реалізації рішень атестаційної комісії.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника генерального
директора Юхновського Петра Юрійовича.
Генеральний директор

Манько

З наказом ознайомлені:
03.07.2017 р.
03.07.2017 р.
04.07.2017 р.

В. І. Манько

Юхновський
Хримчук
Зозуля

П. Ю. Юхновський
В. М. Хримчук
В. С. Зозуля
Додаток № 1
до наказу № 254-п
від «03» липня 2017 р.

СПИСОК
працівників ПрАТ «Виробник», які підлягають атестації
Структурний підрозділ
Прізвище, ім’я, по батькові
Відділ головного енергетика Процюк С. М.
Цех № 1
Смоляренко Я. М.
Цех № 1
Пінчук В. Д.
Цех № 2

Кузьмін М. М.

Цех № 2
Цех № 3

Ярило С. Б.
Прокопович Б. Л.

Посада
Інженер-енергетик
Токар
Фрезерувальник
Слюсар із складання
металевих конструкцій
Майстер допоміжної дільниці
Технік-будівельник
Додаток № 2
до наказу № 254-п
від «03» липня 2017р.

ГРАФІК
проведення атестації працівників ПрАТ «Виробник»
Прізвище, ініціали працівника
Процюк С. М.
Смоляренко Я. М.
Пінчук В. Д.
Кузьмін М. М.
Ярило С. Б.
Прокопович Б. Л.
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Посада, структурний підрозділ
Інженер-енергетик, відділ головного
енергетика
Токар, цех № 1
Фрезерувальник, цех № 1
Слюсар із складання металевих
конструкцій, цех № 2
Майстер допоміжної дільниці, цех № 2
Технік-будівельник, цех № 3

Дата
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
05.09.2017
05.09.2017
06.09.2017
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Зразок. Закінчення
Додаток № 3
до наказу № 254-п
від «03» липня 2017 р.

Голова комісії,
перший заступник
генерального директора

СКЛАД
атестаційної комісії
ПрАТ «Виробник»

Секретар комісії,
менеджер Департаменту
розвитку персоналу
Члени комісії:
Начальник цеху № 4
Голова Професійної спілки
Юрисконсульт
юридичного відділу
Директор Департаменту
розвитку персоналу

Результати атестації

Коли ми говоримо про наслідки результатів
атестації працівників підприємства, констатуємо, що тут можливі два варіанти:
1. Працівник відповідає займаній посаді
(виконуваній роботі).
У цьому випадку роботодавець отримає рекомендацію атестаційної комісії щодо однієї з наступних дій:
— зарахування працівника до кадрового резерву;
— присвоєння працівникові чергової категорії (розряду);
— встановлення надбавки до заробітної плати або збільшення її розміру;
— організація стажування працівника на вищій посаді або направлення на підвищення кваліфікації з метою просування по роботі.
2. Працівник не відповідає займаній посаді
(виконуваній роботі).
У цьому випадку роботодавець отримає рекомендацію (з доведенням її працівникові до відома
у письмовій формі) щодо однієї з наступних дій:
№ 17 (149), 1 вересня 2017

Юхновський П. Ю.

Тенюх В. М.
Гуля С. С.
Панів М. Т.
Сулима С. В.
Митяєва Ю. Д.

— переведення працівника за його згодою на
іншу посаду чи роботу, що відповідає його професійному рівню;
— направлення працівника на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною
атестацією.
Слід зазначити, що членам атестаційної комісії слід уникати проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації працівника за ознаками,
які безпосередньо не пов’язані з виконуваною
ним роботою. Це може призвести до оскарження працівником результатів атестації й формально він буде правий. У працівника є право
оскаржити результати атестації у порядку, встановленому законодавством (ч. 4 ст. 13 Закону
№ 4312). Якщо ж працівникові так і не вдасться
довести, що його кваліфікація відповідає займаній ним посаді чи виконуваній роботі, а від пониження посади або розряду він відмовляється,
то роботодавець має право звільнити цього працівника за п. 2 ст. 40 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) — у зв’язку з виявленою
невідповідністю працівника займаній посаді
37
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або виконуваній роботі внаслідок недостатньої
кваліфікації.

Практичні аспекти
та типові запитання

Практика проведення атестацій дозволяє зробити деякі пояснення та упередити типові запитання, що часто виникають у працівників. Усім
зацікавленим особам слід знати що:
1) атестація працівників не передбачає обов’язкового попереднього підвищення кваліфікації на спеціалізованих курсах;
2) атестаційна комісія не може приймати рішення про підвищення окладів та/або категорій працівників. Вона може лише рекомендувати керівнику підприємства підвищити оклад у
межах схеми посадових окладів, передбаченої
для посади працівника, який атестується та/
або переведення працівника на посаду вищої
категорії. Зрозуміло, що таке підвищення і переведення може відбутися лише у разі наявності
різниці між окладом працівника і верхньою граничною межею окладу за схемою («вилкою»)
посадових окладів та за наявності вакантної посади з вищою категорією;
3) навіть у разі наявності зазначених у п. 2
ст. 40 КЗпП умов, керівник підприємства не
зобов’язаний виконувати рекомендації атестаційної комісії та переводити працівника на нижчу посаду чи звільняти у разі його відмови від
переведення;
4) роботодавець вправі й без атестації перевести працівника на вищу посаду або підвищити оклад у межах схеми посадових окладів (за
наявності вакантної посади та зменшення окладу для іншої посади, тобто у межах затвердженого фонду оплати праці). Проте, у разі, якщо система оплати праці не передбачає схем посадових
окладів, то таке збільшення/зменшення неможливе.
Типовим запитанням, що виникає у кадровика у зв’язку з атестацією, приміром, бухгалтера
(та й будь-якого іншого службовця, кваліфікаційний рівень якого визначається категоріями)
можна визнати, наприклад, таке: «Чи можна
атестувати на підприємстві бухгалтера ІІ категорії на І категорію, якщо в штатному роз38

писі підприємства немає вільних штатних посад для бухгалтерів І категорії?». На жаль, це
неможливо при відсутності у штаті підприємства посади бухгалтера 1 категорії. Якщо ж теоретично у роботодавця є можливість введення
до штату підприємства бухгалтера 1 категорії,
то відповідні зміни штатного розпису (у даному
випадку — внесення до нього посади бухгалтера 1 категорії) слід провести до проведення
атестації.
Не є винятком й ситуація, коли, наприклад,
бухгалтер (з дипломом спеціаліста) без категорії має стаж роботи за посадою 3 роки, але на
новому місці пропрацював менш ніж 1 рік. Закономірним є наступне питання: «Чи може роботодавець підвищити кваліфікацію працівнику,
який має достатній стаж роботи за відповідною посадою за попереднім місцем роботи, але
саме на цьому підприємстві пропрацював лише
кілька місяців»? Так, це цілком можливо. Якщо
проаналізувати кваліфікаційні вимоги, що містяться у випуску 1 «Професії працівників, що є
загальними для всіх видів економічної діяльності»
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 29 грудня 2004 р. № 336, то бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста) повинен мати
повну вищу освіту відповідного напряму підготовки та стаж роботи за професією бухгалтера — не менше 1 року. Ключовим тут є уточнення,
а саме «за професією бухгалтера» без зазначення конкретного місця роботи. Тобто, мається на
увазі загальний стаж роботи працівника на бухгалтерській посаді. Тому роботодавець на новому місці роботи цілком може атестувати працівника, враховуючи його загальний стаж за
потрібним фахом, й присвоїти йому II категорію
(але враховуючи вищезазначені пояснення
щодо необхідності наявності такої посади у
штатному розписі підприємства чи внесенні її
до штатного розпису до проведення атестації).
Зазначимо, що розгляд досягнутого кваліфікаційного рівня працівників можливий не
лише за умов документального підтвердження
професіоналізму та у межах підприємства. Закон № 4312 надає державній службі зайнятості
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ного підтвердження набутої практикою кваліфікації (диплома, посвідчення, сертифіката),
але мають необхідний досвід, вміння, навички
тощо, держава допоможе формалізувати їх належним чином.
При правильній підготовці та проведенні
атестації працівників підприємства сторони як
працівників, так і адміністрації захищені від
будь-якої необ’єктивності та зацікавлені з одного боку у появі можливостей кар’єрного зростання, а з іншого — в укріпленні кадрового резерву, що позитивно впливає на розвиток підприємства в цілому.

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства

реклама

можливість організовувати підтвердження результатів неформального професійного навчання працівників. З цією метою у складі державної служби зайнятості створюються центри
визнання результатів неформального професійного навчання (ст. 14 Закону № 4312). Такі
центри забезпечують організацію підтвердження професійної кваліфікації працівника
за результатами неформального професійного
навчання, для чого залучають навчальні заклади державної служби зайнятості, інші професійно-технічні навчальні заклади, підприємства, організації, установи, які мають ліцензію
на право здійснення освітньої діяльності за визначеними професіями. Результати неформального професійного навчання підтверджуються
документом встановленого зразка про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації.
Отже, особам, які не мають поки що формаль-
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Навігатор по галузевим випускам
Довідника кваліфікаційних
характеристик

Наразі триває робота над осучасненням кваліфікаційних характеристик, а також
певних випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
(далі — ДКХП). Наприклад, цього року набув чинності наказ Міністерства
соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики) «Про затвердження Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 29 березня 2017 р. № 518. Також цього річ триває робота
над оновленням випуску 1 ДКХП, а відтак і над «Загальними положеннями», які
призначено, поряд з іншим, для розроблення посадових (робочих) інструкцій.
У зв’язку з цим перед нашими читачами весь
час постає питання, де знайти ту чи іншу кваліфікаційну характеристику, чи є ще чинним
якийсь випуск ДКХП, які вихідні дані наказу,
яким його було затверджено (бо під час пошуку
відповідного випуску у законодавчих базах над-

звичайно рідко вдається знайти потрібний акт
винятково за назвою). Тож наразі наведемо довідкову інформацію щодо оновлених баз та всіх
чинних на сьогодні галузевих випусків ДКХП у
Таблиці.
Таблиця

Найменування випуску ДКХП

Наказ (постанова), яким затверджено випуск ДКХП

1
Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх
видів економічної діяльності»:
Розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та
технічних службовців»
Розділ 2 «Професії робітників»

2
наказ Міністерства праці та соціальної політики України
(далі — Мінпраці) від 29 грудня 2004 р. № 336

Розділ 3 «Діяльність органів управління підприємствами»

наказ Мінпраці від 29 жовтня 2007 р. № 583

Випуск 2 «Сільське господарство та пов’язані з ним послуги»:
Розділи «Загальні професії сільського господарства»
«Рослинництво. Овочівництво. Садівництво», «Тваринництво»
Розділ «Гідромеліоративні споруди, зрошувальні і
осушувальні системи»
Кваліфікаційні вимоги до працівників, які виконують
спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними)
ресурсами
Випуск 3 «Лісове господарство і пов’язані з ним послуги»:
Розділи «Лісівництво», «Лісозаготівельні роботи», «Підсочка
лісу й лісохімія» «Лісоавіаційна охорона», «Заготівля
та перероблення очерету»
Розділ «Заповідна справа»

наказ Міністерства аграрної політики України від 7 червня
2004 р. № 212

Розділ «Мисливство, ловля та розведення дичини»

40

наказ Державного комітету України по водному господарству
від 2 вересня 1999 р. № 124
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства
України (далі — Мінагрополітики) від 13 квітня 2016 р. № 153
наказ Державного комітету лісового господарства України
(далі — Держкомлісгосп) від 29 липня 2003 р.
наказ Державної служби заповідної справи України
від 12 вересня 2003 р.
наказ Держкомлісгоспу від 21 січня 2004 р.

№ 17 (149), 1 вересня 2017

АКТУАЛЬНО

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Таблиця. Продовження
1
Випуск 4 «Рибне господарство»
Випуск 5 «Добувна промисловість»
Випуск 6 «Видобування нафти та природного газу»
Випуск 7 «Загальні професії виробництв харчової
промисловості»
Випуск 8 «М’ясна і молочна промисловість»
Випуск 9 «Виробництво консервів»
Випуск 10 «Переробка риби та морепродуктів»
Випуск 11 «Виробництва харчової промисловості»:
Частина 1, Розділи «Видобування солі та виробництво
кухонної солі», «Виробництво алкогольних та безалкогольних
напоїв», «Виробництво дріжджів», «Виробництво
харчових концентратів», «Виробництво харчових кислот»,
«Виробництво цукру», «Виробництво ефірної олії»,
«Виробництво кондитерських виробів», «Виробництво
крохмалю та крохмальних продуктів», «Виробництво
мила та мийних препаратів», «Виробництво олії та жирів»,
«Виробництво тютюнових виробів», «Перероблення чаю»
Частина 2, Розділи «Виробництво борошна та круп.
Виробництво готових кормів для тварин», «Виробництво хліба
та хлібобулочних виробів. Виробництво макаронних виробів»
Випуск 12 «Виробництво текстильних виробів»
Розділ «Первинне оброблення бавовни та луб’яних культур»
Випуск 13 «Виробництво готового одягу та хутра»
Розділ «Виробництво готового одягу»
Випуск 14 «Парашутне виробництво»
Випуск 15 «Виробництво шкіри та виробів із шкіри»
Випуск 16 «Оброблення деревини
та вироблення виробів з деревини»
Випуск 17 «Виробництво целюлози, паперу,
картону та виробів із них»
Випуск 18 «Видавнича справа»:
Розділ 1 «Видавнича діяльність»
Розділ 2 «Поліграфічна діяльність»
Випуск 19 «Коксохімічне виробництво»
Випуск 20 «Виробництво синтетичних каучуків,
жирозамінників та продуктів нафтохімії»
Випуск 21 «Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців,
вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів»
Випуск 22 «Виробництво ядерного палива»
Випуск 23 «Загальні професії хімічних виробництв»
Випуск 24 «Виробництво скловолокна, скловолокнистих
матеріалів, хімічного волокна та виробів із них»,
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2
наказ Державного комітету рибного господарства України
(далі — Держкомрибгосп) від 11 серпня 1999 р. № 112
наказ Міністерства промислової політики України
від 18 січня 2002 р. № 28
наказом Міністерства енергетики України від 28 липня 1999 р.
постанова Державного комітету України по харчовій
промисловості від 19 лютого 1997 р.
наказ Мінагрополітики від 15 липня 2015 р. № 281
наказ Мінагрополітики від 24 липня 2015 р. № 289
наказ Держкомрибгоспу від 11 серпня 1999 р. № 112
постанова Державного комітету України з харчової
промисловості від 1 січня 1998 р.

наказ Міністерства агропромислового комплексу України
(далі — Мінагропром) від 9 лютого 1998 р.
наказ Мінагропрому від 9 лютого 1998 р.
наказ Міністерства промислової політики України
(далі — Мінпром) від 13 липня 2005 р. № 245
наказ Мінпрому від 11 серпня 1998 р. № 288
не видано, чинний Випуск 48 Єдиного тарифнокваліфікаційного довідника (далі — ЄТКД)
наказ Мінпрому від 1 січня 2005 р.
наказ Державної акціонерної холдингової компанії
«Укрпапірпром» від 20 липня 2000 р. № 20
наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення
України (далі — Держкомтелерадіо) від 20 листопада 2006 р.
№ 288
наказ Держкомтелерадіо від 4 листопада 2008 р. № 302
наказ Мінпрому від 18 січня 2002 р. № 28
наказ Мінпрому від 22 грудня 2006 р. № 485
наказ Міністерства палива та енергетики України
від 22 грудня 1999 р. № 15-4315
не видано у зв’язку з відсутністю виробництва ядерного
палива в Україні
наказ Мінпрому від 15 квітня 2008 р. № 229
(додатково див. наказ Мінпрому від 17 грудня 2009 р.
№ 884)
наказ Мінпрому від 28 серпня 2006 р. № 308
(додатково див. наказ Мінпрому від 17 грудня 2009 р.
№ 884)
41

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ АКТУАЛЬНО

Таблиця. Продовження
1
Випуск 25 «Виробництво медикаментів, вітамінів,
медичних, бактерійних і біологічних препаратів
та матеріалів»
Випуск 26 «Виробництво парфумерної продукції
та косметичних засобів»
Випуск 27 «Азотні виробництва та продукти органічного
синтезу. Основні хімічні виробництва»
Випуск 28 «Виробництво лаку та фарб»
Випуск 29 «Хіміко-фотографічні виробництва»,
Випуск 30 «Виробництво штучної шкіри»
Випуск 31 «Виробництво гумових виробів»
Випуск 32 «Виробництво пластмасових виробів»
Випуск 33 «Виробництво скла та виробів із скла»
Випуск 34 «Виробництво керамічних, фарфорових
фаянсових виробів»:
Розділи «Загальні професії виробництва керамічних,
фарфорових та фаянсових виробів», «Виробництво
електрокерамічних виробів», «Виробництво фарфорових
та фаянсових виробів»
Розділ «Виробництво керамічних будівельних виробів»

2
наказ Державного комітету з медичної та мікробіологічної
промисловості від 22 квітня 1997 р.
наказ Державного комітету України з харчової промисловості
від 1 січня 1998 р.
наказ Мінпрому від 27 вересня 2007 р. № 550
наказ Мінпрому від 22 грудня 2006 р. № 485
(додатково див. наказ Мінпрому від 17 грудня 2009 р. № 884)
наказ Мінпрому від 28 серпня 2006 р. № 308
не видано, чинний Випуск 35 ЄТКД
наказом Мінпрому від 22 грудня 2006 р. № 485
(додатково див. наказ Мінпрому від 17 грудня 2009 р. № 884)
наказ Мінпрому від 22 грудня 2006 р. № 485
не видано, чинний Випуск 44 ЄТКД
наказ Мінпрому від 26 лютого 2008 р. № 113

наказ корпорації «Укрбудматеріали» від 3 серпня 2000 р.

Випуск 35 «Виробництво цементу
та інших будівельних матеріалів і виробів»:
Частина І, Розділи «Виробництво цементу», «Виробництво
азбестоцементних та азбестосилітових виробів»

рішення Ради Державного концерну по виробництву цементу
та азбестоцементних виробів «Укрцемент» від 30 вересня
1997 р.

Частина ІІ, Розділи «Оброблення каменю. Виробництво
штучного каменю», «Виробництво залізобетонних та
бетонних виробів і конструкцій», «Виробництво стінових
і в’яжучих матеріалів»
Випуск 36 «Виробництво тепло- та інших ізоляційних
матеріалів»
Випуск 37 «Виробництво абразивів»
Випуск 38 «Виробництво синтетичних алмазів, надтвердих
матеріалів і виробів із них та природних алмазів»
Випуск 39 «Виробництво азбестових технічних виробів»
Випуск 40 «Чорна металургія»
Випуск 41 «Кольорова металургія»
Випуск 42 «Оброблення металу» (книги 1 – 4)
Випуск 43 «Виробництво металевих електродів»
Випуск 44 «Виробництво металевих канатів, сіток,
пружин, щіток та ланцюгів»
Випуск 45 «Електротехнічне виробництво»
Випуск 46 «Електронна техніка»
Випуск 47 «Виробництво радіоапаратури та апаратури
провідного зв’язку»
Випуск 48 «Виробництво медичного інструменту,
приладів і устаткування»

наказ корпорації «Укрбудматеріали» від 3 серпня 2000 р.

Випуск 49 «Оптико-механічне виробництво»
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наказ Мінпрому від 21 листопада 2007 р. № 646
наказом Мінпрому від 11 серпня 1998 р. № 288
наказ Мінпрому від 11 серпня 1998 р. № 288
наказ Мінпрому від 28 серпня 2006 р. № 308
наказ Мінпрому від 18 січня 2002 р. № 28
наказ Мінпрому від 18 січня 2002 р. № 28
наказ Мінпрому від 22 березня 2007 р. № 120
наказ Мінпрому від 18 січня 2002 р. № 28
наказ Мінпрому від 18 січня 2002 р. № 28
наказ Мінпрому від 11 серпня 1998 р. № 288
не затверджено
наказ Мінпрому від 11 серпня 1998 р. № 288
наказ Мінпрому від 11 серпня 1998 р. № 288
наказ Мінпрому від 21 листопада 2007 р. № 646
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Таблиця. Продовження
1
Випуск 50 «Виробництво годинників та технічних каменів,
ремонт годинників»
Випуск 51 «Голкове виробництво»
Випуск 52 «Ремізо-бердне виробництво»
Випуск 53 «Виробництво банок та кришок для харчових
консервів, туб і футлярів з легких металів»
Випуск 54 «Виробництво наочних посібників»
Випуск 55 «Виробництво і ремонт літальних апаратів, двигунів
та їх устаткування»
Випуск 56 «Будування та ремонт суден»
Випуск 57 «Виробництво меблів»
Випуск 58 «Художні вироби»
Випуск 59 «Виробництво музичних інструментів»:
Розділи «Загальні професії виробництва музичних
інструментів», «Виробництво клавішних інструментів»,
«Виробництво щипкових інструментів»
Випуск 60 «Виробництво іграшок»
Випуск 61 «Виробництво олівців»
Випуск 62 «Виробництво та розподілення електроенергії»:
Частина 1, Розділи «Експлуатація устаткування
електростанцій і мереж, обслуговування споживачів енергії»
і «Ремонт устаткування електростанцій і мереж»
Частина 2, Розділ «Атомні електростанції»
Випуск 63 «Газове господарство міст, селищ
та населених пунктів»
Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні
роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних
споруд спеціального призначення. Ремонт, експлуатація
та утримання автомобільних доріг»:
Частина 1, Розділ 1 «Керівники, професіонали, фахівці»,
Розділ 3 «Будівництво метрополітенів, тунелів
та підземних споруд спеціального призначення»
Розділ 4. «Ремонт, експлуатація та утримання автомобільних
доріг»
Частина 2, Розділ 2 «Будівельні, монтажні та ремонтнобудівельні роботи. Робітники»
Випуск 65 «Торгівля та громадське харчування»
Випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен»
Випуск 67 «Водний транспорт»
Розділ «Річковий транспорт»
Розділ «Морський транспорт»
Розділ «Гідрографія»
Розділ «Плавсклад виробничого флоту рибної
промисловості»
Розділ «Берегова служба флоту рибної промисловості і
морських рибних портів»
Випуск 68 «Авіаційний транспорт»
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2
наказ Мінпрому від 21 листопада 2007 р. № 646
наказ Мінпрому від 11 серпня 1998 р. № 288
наказ Мінпрому від 11 серпня 1998 р. № 288
наказ Мінпрому від 31 грудня 2000 р. № 278
не видано, чинний Випуск 60 ЄТКД
наказ Мінпрому від 11 серпня 1998 р. № 288
наказ Мінпрому від 11 серпня 1998 р. № 288
наказ Мінпрому від 1 січня 2005 р.
наказ Мінпраці від 10 липня 2006 р. № 256
накази Українського концерну музичної промисловості
(далі — Укрмузпром) від 15 листопада 1999 р. № 26 та
від 29 червня 2000 р. № 27
наказ Мінпрому від 13 липня 2005 р. № 245
рішення Правління Укрмузпрому від 21 листопада 1996 р.
наказ Міністерства палива та енергетики України
(далі — Мінпаливенерго) від 16 березня 2001 р. № 19
наказ Мінпаливенерго від 24 червня 2000 р. № 290
наказ Міністерства енергетики України від 23 грудня 1999 р.
№ 290-285
наказ Державного комітету будівництва, архітектури
та житлової політики України (далі — Держкомбуд)
від 13 жовтня 1999 р. № 249

наказ Держкомбуду від 21 лютого 2000 р. № 32
наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків
і торгівлі України від 31 листопада 1999 р. № 918
наказ Міністерства інфраструктури України
від 20 травня 2016 р. № 181
наказ Акціонерної судноплавної компанії «Укррічфлот»
від 15 липня 1998 р. № 99
наказ Міністерства транспорту України (далі — Мінтранс)
від 10 грудня 2001 р. № 863
наказ Мінтрансу від 21 серпня 2003 р. № 663
наказ Мінагрополітики від 27 березня 2003 р.

наказ Мінтрансу від 17 липня 2002 р. № 488
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Таблиця. Продовження
1
Випуск 69 «Автомобільний транспорт»:
Книга 1 «Діяльність автотранспортних підприємств,
автобусних станцій, вантажних станцій, транспортноекспедиторських підприємств»

2
наказ Мінтрансу від 14 лютого 2006 р. № 136

Випуск 70 «Зв’язок»

наказ Державного комітету зв’язку
та інформатизації України від 4 жовтня 2000 р. № 144
наказ Мінпраці від 23 жовтня 1998 р.

Випуск 71. «Фінанси, кредит, страхування
та пенсійне забезпечення»:
Розділ «Пенсійне забезпечення»
Розділ «Фондовий ринок»
окремі кваліфікаційні характеристики

Випуск 72 «Матеріально-технічне забезпечення,
збут та заготівля»
Випуск 73 «Наука та вища школа»
Випуск 74 «Геологорозвідка та топографо-геодезичні
роботи»
Випуск 75 «Гідрологія та метеорологія»
Випуск 76 «Довідник типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посад державних службовців»
Випуск 77 «Професії (посади) працівників
закладів освіти»
Випуск 78 «Охорона здоров’я»
Випуск 79 «Ветеринарна діяльність»
Випуск 80 «Соціальні послуги»
Випуск 81 «Культура та мистецтво»:
Розділи «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»,
«Музеї та заклади музейного типу», «Діяльність клубних
закладів, центрів культури і дозвілля, центрів дозвілля,
парків культури і відпочинку, зоопарків, науково-методичних
центрів, будинків народної творчості»
Розділ «Діяльність архівів»
Випуск 82 «Виробництво та розповсюдження
кіно- і відеофільмів»
Випуск 83 «Діяльність у галузі радіомовлення та
телебачення»
Випуск 84 «Діяльність у галузі драматичного
мистецтва та інша розважальна діяльність»
Випуск 85 «Спортивна діяльність»
Випуск 86 «Реклама та реставраційні роботи»
Розділ «Реставраційні роботи»
Випуск 87 «Житлове та комунальне господарство
населених пунктів»
Випуск 88 «Побутове обслуговування населення»
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рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 28 липня 2004 р. № 323
постанова Правління Ощадбанку України від 29 квітня 1999 р.,
рішення президента Спілки податкових консультантів
України від 11 лютого 2004 р., заступника голови правління
Ощадбанку від 1 серпня 2005 р.
наказ Державного комітету України з державного
матеріального резерву України від 22 грудня 2006 р. № 744
не видано
наказ Державного комітету України по геології
і використанню надр від 24 березня 1998 р.
наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
від 25 липня 2001 р. № 276
втратив чинність
не чинний, скасовано
наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 29 березня 2002 р. № 117
наказ Мінагрополітики від 7 листопада 2006 р. № 653
наказ Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518
наказ Міністерства культури і мистецтв України (далі —
Мінкультури) від 14 квітня 2000 р. № 168

наказ Держкомархіву від 28 січня 2008 р. № 15
наказ Мінкультури від 25 жовтня 2004 р. № 729
наказом Держкомінформу України від 19 листопада 2002 р.
наказ Мінкультури від 4 лютого 2000 р. № 32
наказ Міністерства молоді та спорту України
від 28 жовтня 2016 р. № 4080
наказом Мінкультури від 5 жовтня 2000 р. № 492
наказ Держкомбуду від 17 червня 1999 р. № 144
наказ Мінпраці від 7 грудня 2006 р. № 458
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АКТУАЛЬНО

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Таблиця. Закінчення
1
Випуск 89 «Перелік професій працівників
за випусками ЄТКД із зазначенням професій,
розділів та випусків чинного ДКХП»
Випуск 90 «Абетковий перелік професій працівників, що
розміщені в ДКХП, із зазначенням випусків, розділів та
професій за раніше чинними ЄТКД»
Випуск 91 «Дизайн та дизайнерські роботи»
Випуск 93 «Довідник типових професійно-кваліфікаційних
характеристик основних посад керівників та інших
працівників режимно-секретних органів, органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій»
Випуск 94 «Довідник типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посад керівників та спеціалістів державної
фінансової інспекції України та державних фінансових
інспекцій в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі»
Випуск 95 «Довідник типових професійно-кваліфікаційних
характеристик основних посад працівників Міністерства
внутрішніх справ України»
Випуск 96 «Довідник кваліфікаційних характеристик
посадових осіб Державної митної служби України»
Випуск 97 «Довідник професійно-кваліфікаційних
характеристик типових посад осіб рядового і начальницького
складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України»
Випуск 98 «Довідник типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посад працівників кримінально-виконавчої
служби України»
Випуск 99 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій
працівників «Безпека господарської діяльності підприємства,
установи, організації»
Випуск 100 «Довідник кваліфікаційних характеристик
професій працівників МНС України»
Довідник кваліфікаційних характеристик посад працівників
науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства
юстиції України

Використовувати ДКХП слід відповідно до
його розділу «Загальні положення», які затверджені наказом Мінпраці від 29 грудня 2004 р.
№ 336 разом із випуском 1 «Професії працівників,
які є загальними для всіх видів економічної діяльності». ДКХП складається з випусків і розділів випусків, при цьому кожному окремому номеру випуску ДКХП відповідає певний вид економічної
діяльності, де переважно використовуються професії та посади, що їх назви містяться у цьому випуску. Тому в разі необхідності уточнення будь№ 17 (149), 1 вересня 2017

2
наказ Мінпраці від 26 листопада 2008 р. № 557
наказ Мінпраці від 26 листопада 2008 р. № 557
наказ Голови Спілки дизайнерів України від 31 грудня 2009 р.
№9
не чинний, скасовано

наказ Державної фінансової інспекції України
від 17 серпня 2012 р. № 268
наказом Міністра внутрішніх справ України від 24 березня
2006 р. № 301
наказ Державної митної служби України від 16 травня 2011 р.
№ 392
наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України від 8 серпня 2009 р. № 171
наказ Державного Департаменту України з питань виконання
покарань від 31 грудня 2009 р. № 333
наказ Всеукраїнської організації Українського союзу
промисловців і підприємців від 3 жовтня 2011 р. № 99
наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 1 грудня 2009 р. № 808
наказ Міністерства юстиції України від 19 квітня 2012 р.
№ 611/5

якої інформації щодо застосування галузевих
випусків, користувачам ДКХП в першу чергу слід
звертатися саме до розробників відповідного випуску ДКХП (тобто до тієї установи, яка затверджувала випуск). Також можна скористатися
думкою Мінсоцполітики, звернувшись нього з
відповідними запитаннями.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець
з кадрового діловодства
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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, якого прийнято на роботу за сумісництвом лише два місяці тому,
вимагає, аби йому у вересні вже надали відпустку (одночасно з його відпусткою
за основним місцем роботи). Але ж повноцінну відпуску він ще «не заробив» —
чи повинні ми за таких обставин надати йому відпустку повної тривалості?
Так, повинні.
За загальним правилом, встановленим у ч. 5
ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504) право працівника на щорічні основну
та додаткові відпустки повної тривалості у
перший рік роботи настає після закінчення
шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.
У разі ж надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного
терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого
часу.

Але з цього правила є винятки, перелік яких
наведено у ч. 7 ст. 10 Закону № 504. Так, щорічні відпустки повної тривалості до настання
шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються, зокрема, сумісникам — одночасно з відпусткою
за основним місцем роботи.
Таким чином, якщо працівник-сумісник наполягає на наданні йому щорічної відпустки повної
тривалості одночасно з відпусткою за основним
місцем роботи, Ви зобов’язані задовольнити
його бажання, незважаючи на те, що він працює
на підприємстві лише два місяці.

Чи може працівник брати щорічну відпустку лише по одному – два дні,
додаючи їх до вихідних (директор не заперечує, оскільки у працівника
великий обсяг роботи й замінити його нема ким, але чи правомірно
це з точки зору законодавства)?
Ні, не може.
Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про
відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504), щорічну відпустку на
прохання працівника може бути поділено на
частини будь-якої тривалості за умови, що
основна безперервна її частина становитиме
не менше 14 календарних днів.
Тобто принаймні 14 днів щорічної відпустки
працівник повинен узяти однією частиною, а от
частину, що залишилася, він, за своїм бажанням
та за згодою роботодавця, може «вибирати» хоч
і по одному дню.
Оскільки тривалість відпустки згідно з ч. 1
ст. 5 Закону № 504 розраховується у календарних днях, то за будь-яких умов на 14 днів «неподільної» частини щорічної відпустки буде
припадати при п’ятиденному робочому тижні
46

чотири вихідних — тобто з робочих днів залишиться лише 10. А на цей час вже доведеться або
обійтися без цього працівника, або доручити виконання його обов’язків на цей період іншому
працівникові. Якщо ж зі співробітників підприємства ніхто не може замінити працівника, який
має піти у відпустку, то, як варіант, можна на час
відсутності основного працівника (тобто на час
його перебування у відпустці) прийняти на роботу сторонню людину за строковим трудовим
договором. При цьому в наказі про прийняття
на роботу бажано строк закінчення трудового
договору не визначати конкретною датою, а
прив’язати його до виходу на роботу основного
працівника (адже той може захворіти і в той
день, коли він мав стати до роботи, на роботу не
вийти, а попередити роботодавця про те, що в
нього відкрито листок непрацездатності).
№ 17 (149), 1 вересня 2017
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На нашому підприємстві безперервне виробництво (працівники працюють
позмінно, у т. ч. і вночі, і у святкові та неробочі дні). Одна з працівниць надала
довідку про необхідність її переведення на легшу роботу у зв’язку з вагітністю
(аби робота не припадала на нічні години). Вакансій на підприємстві немає —
що робити за таких обставин?
Найкращим виходом з такої ситуації буде
встановлення працівниці неповного робочого часу (аби робочі години не припадали на
нічний час) та прийняття на роботу іншого
працівника (теж на умовах неповного робочого часу) для роботи саме у нічний час.
У ст. 176 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП) встановлено пряму заборону
на залучення вагітних жінок і жінок, які
мають дітей віком до трьох років, до нічних,
надурочних робіт, робіт у вихідні дні та направлення їх у відрядження. А це означає, що
навіть якщо б Ваша працівниця не приносила
довідку про необхідність уникнення роботи в
нічний час, а просто повідомила про свою вагітність й навіть надала б письмову згоду на роботу
в нічні години, застосування її праці в нічний
час все одно було б неможливим.
Згідно зі ст. 178 КЗпП вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижують норми
виробітку та обслуговування або їх переводять
на іншу, легшу роботу, яка унеможливлює вплив
несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою
роботою. До вирішення питання про надання
вагітній жінці відповідно до медичного висновку іншої, легшої роботи, яка унеможливлює
вплив несприятливих виробничих факторів,
вона підлягає звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені
внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства.

Переведення на іншу, легшу роботу, може передбачати як переведення на іншу посаду чи доручення роботи за іншою професією, так і просто
виключення впливу несприятливих виробничих
факторів (а як зрозуміло з Вашого запитання, таким несприятливим фактором за даних обставин
є лише робота працівниці у нічний час).
Отже, у Вашому випадку краще за все було б
перевести вагітну працівницю на легшу роботу,
яка унеможливлює вплив несприятливих виробничих факторів, за іншою посадою чи іншою професією із збереженням середнього заробітку за
попередньою роботою, а на її місце прийняти іншого працівника, для якого робота в нічний час
не була би протипоказаною за станом здоров’я.
Але оскільки вільного робочого місця, на яке можна було би перевести вагітну працівницю, на Вашому підприємстві немає, тоді найкращим виходом з ситуації видається встановлення вагітній
працівниці (за угодою між нею та роботодавцем)
відповідно до ст. 56 КЗпП неповного робочого
часу (що виключало б її роботу в нічний час), та
прийняття для роботи в нічний час іншого працівника (також на умовах неповного робочого часу).
При цьому слід пам’ятати, що відповідно до ч. 3
ст. 54 КЗпП нічним вважається час з 22:00 до 6:00.
Також ще одним варіантом вирішення такої
проблеми може бути створення додаткового робочого місця для вагітної працівниці (з внесенням відповідних змін до штатного розпису) й
переведення її на цю роботу, та прийняття на її
посаду іншого працівника.

Чи оплачується лікарняний працівниці, якщо вона захворіла
під час перебування у додатковій відпустці «на дітей»?
Так, оплачується.
Додаткова оплачувана відпустка тривалістю
10 календарних днів без урахування святкових і
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неробочих днів, визначених ст. 73 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) надається щорічно жінці, яка працює і має двох
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або більше дітей віком до 15 років, або дитинуінваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій
матері, батьку дитини або інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у
т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під
опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А
I групи (ч. 1 ст. 182 КЗпП та ч. 1 ст. 19 Закону
України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504)). Якщо є
кілька підстав для надання цієї відпустки, її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
Відповідно до ч. 7 ст. 20 Закону № 504 додаткові відпустки працівникам, які мають дітей
або повнолітню дитину, яка є інвалідом з дитинства підгрупи А I групи, надаються понад
щорічні відпустки, передбачені законодавчими
актами, і переносяться на інший період або
продовжуються у випадках, визначених у ст. 11
Закону № 504 для щорічних відпусток, зокрема
і в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.
Листок непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, виданий застрахованій
особі під час відпустки «на дітей», має бути опла-

чений, оскільки зазначена відпустка не належить до підстав для відмови в оплаті лікарняного за перші п’ять днів непрацездатності за
рахунок коштів підприємства і в наступні дні
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України (такі
підстави наведені у ст. 23 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. 1105-XIV). Так,
допомога по тимчасовій непрацездатності не
надається за період перебування застрахованої
особи у:
— відпустці без збереження заробітної плати;
— творчій відпустці;
— додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.
Таким чином, листок непрацездатності, виданий застрахованій особі під час додаткової
відпустки «на дітей», має оплачуватися у такому самому порядку, як і лікарняний, виданий під час щорічної відпустки.
Також зверніть увагу, що у випадку, коли працівник захворів під час відпустки «на дітей» (і,
відповідно, надав лікарняний, який це підтверджує), відпустка має бути продовжена на кількість календарних днів, на яку припадає тимчасова непрацездатність, або, за погодженням із
роботодавцем, її можна використати в інший
час.

Працівника було прийнято на роботу за строковим трудовим договором, останнім
днем якого є 4 вересня 2017 р.. Але працівник захворів і йому було видано листок
непрацездатності із 28 серпня 2017 р. (ще не закритий). Коли його можна буде
звільнити — 4 вересня 2017 р. чи в останній день перебування на лікарняному?
Працівник має бути звільнений 4 вересня
2017 р. у зв’язку із закінченням строку трудового договору — тимчасова непрацездатність
працівника не впливає у даному випадку на
дату його звільнення.
У ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) зазначено, що звільнення з
ініціативи роботодавця не допускається під час
тимчасової непрацездатності працівника або
перебування його у відпустці. Але ця заборона
поширюється тільки на випадки звільнення з
ініціативи роботодавця, тобто за статтями 40 та
41 КЗпП.
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Якщо ж працівника в день закінчення строку трудового договору (навіть якщо в цей
день його немає на роботі) не звільнити —
трудовий договір вважатиметься продовженим на невизначений строк.
Зверніть увагу, що якщо працівника буде
звільнено в день закінчення строку трудового
договору, але на лікарняному він перебуватиме
довше, то листок непрацездатності працівникові слід буде повністю оплатити, включаючи і дні
після звільнення, згідно з ч. 2 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. 1105-XIV.
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Він, вона чи воно: визначаємо
рід іменників і абревіатур
Здається, що тут складного, визначити рід того або іншого іменника? Варто лише
подивитися на його закінчення. Але ж закінчення –а притаманне не лише жіночому роду, а й чоловічому (Микола), і середньому (курча). І хоча з притаманно
українськими словами набагато легше — адже ми звикли до них і пам’ятаємо, до
якого роду вони належать, то з іншомовними або абревіатурами набагато важче.
Наприклад, НАТО — це воно? Чи він — адже альянс? Чи вона — адже — організація? Або аташе — він чи воно? Цим та іншим цікавим питанням щодо родової
приналежності іменників ми і присвятили цю статтю.

Від простого до складного:
що таке рід?

Граматична категорія роду є однією з основних морфологічних ознак іменника. У нашій
мові всі іменники однини мають якийсь рід:
— чоловічий,
— жіночий,
— середній.
Рід іменників не залежить від інших слів, як
це є у прикметників, дієслів, числівників, дієприкметників чи займенників, рід яких встановлюється саме пов’язаним з ними іменником.
Тому в цьому плані іменники є унікальною частиною мови.
Окремі назви тварин мають співвідносні форми усіх трьох родів: півень — курка — курча; баран — вівця — ягня, голуб — голубка — голубеня. Але є багато назв тварин, у яких розрізнення
родових іменникових форм немає: білка, ластівка, оса, леопард, комар, жайворонок. Це пояснюється тим, що людина не мала потреби розрізняти стать таких істот.
Складніше із запозиченими іменниками, які не
відмінюються. Адже їхній рід часто можна визначити лише за синтаксичними зв’язками. Наприклад, швидкісне метро, голодний шимпанзе. У
множині ж іменники не мають свого роду за винятком складних синтаксичних конструкцій, наприклад: «Ми прагнули підписати вигідні контракти, один з яких був надзвичайно цікавим».
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Назви професій, звань, посад зазвичай для
обох статей мають лише форму чоловічого
роду: лектор, капітан, касир, економіст, декан,
директор, лікар та ін.. Це явище зумовлене тим,
що раніше на таких посадах працювали тільки
чоловіки. Зараз існує тенденція утворювати і жіночі форми таких назв, але класифікатор містить лише кілька суто «жіночих» професії — наприклад, сестра медична і друкарка.
Від деяких слів творяться назви осіб жіночого
роду, але вони належать до нейтральної лексики:
вчитель — вчителька, дипломник — дипломниця, журналіст — журналістка, майстер — майстриня, продавець — продавчиня, перекладач —
перекладачка. Кілька іменників жіночого роду,
що позначають традиційно жіночі професії і заняття, не мають відповідників чоловічого роду:
рукодільниця, домогосподарка, манікюрниця.
Від вищезазначених іменників також можуть
утворюватися назви жіночого роду за допомогою суфіксів -к-, -иц-, -ис-, -ес-: лекторка, поетеса (або поетка), лікарка, директриса (або директорка). Також за допомогою суфікса -ш- утворюються назви на позначення осіб жіночого
роду — назва дружини від назви чоловікової
професії (вживається в літературній мові та у
просторіччі): деканша, капітанша.
Наведемо приклади основних випадків визначення роду слів іноземного походження в Таблиці 1.
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Таблиця 1
Правило

Чоловічий рід
аташе, портьє, денді,
конферансьє, маестро
Тварини і птахи (якщо стать не какаду, кенгуру, шимпанзе,
вказано)
фламінго, поні
Тварини і птахи (якщо
зазначена жіноча стать)
Назви риб
Особи

Неістоти

аерозоль, нежить, тюль

Вітри

торнадо, сироко, бриз,
зефір, грего, майстро,
памперо, солано

Жіночій рід
фрау, пані, леді, мадам, міледі,
міс

какаду, кенгуру, шимпанзе,
фламінго, поні
гурамі, гупі, батерфіш, івасі,
путасу
бандероль, ваніль, каніфоль,
туш (фарба), фланель

Рослини
Мови
Музичні терміни
Власні назви

Спільний рід

ательє, бюро, метро, журі,
меню, каное, манто, таксі,
танго, ралі, рандеву, пенсне,
пюре, купе, безе

авокадо, алое, сорго, манго,
каланхое
бенгалі, хінді, урду, суахілі
туш
Капрі, Самоа, Колорадо,
Міссурі (штат), Каркатау,
Псалтир

Деякі іменники мають варіантні форми роду:
абрикос — абрикоса, вольєр — вольєра, довіра —
довір’я, жираф — жирафа, зал — зала, змій —
змія, клавіш — клавіша, мозоль — мозоля, мотузок — мотузка, пантофель — пантофля,
птаха — птах, спазм — спазма, перифраз — перифраза, цебер — цебро.
В українській мові є іменники, в яких рід визначається за статтю. Це іменники спільного
роду. Вони означають назви осіб за характерними рисами чи діями і мають закінчення -а, -я:
сирота, плакса, нікчема, нероба, базіка, бідолаха, лівша. Рід цих іменників визначається синтаксично, тобто за допомогою означальних слів:
Помер він круглим сиротою. Хоча працівниця і
лівша, працює набагато швидше за інших. Суддя
Іванова говорила коротко. Суддя зачитав вирок.
Також до «спільного» роду належать українські прізвища на -а типу: Куляба, Білобаба, Лопата та невідмінювані прізвища іншомовного
походження: Вероніка Кастро і Джордж Кастро;
Вікторія Руффо і Луїс Руффо; Марія Лопес і Роман Лопес та ін..
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Середній рід

Ай-Петрі, Кіліманджаро,
Калахарі, Лімпопо, Міссурі
(річка), Нікарагуа, Перу

стакато, алегро, інтермеццо,
капричіо
Баку, Монте-Карло, Тбілісі,
Онтаріо, Оріноко

Відмінності між мовами

Родова назва іменника є специфічною для
кожної мови. У разі запозичення іменників з
іншої мови значення роду може змінитися.
У близькоспоріднених мовах, скажімо, українській і російській, іменники на позначення того
самого поняття, з подібним коренем, можуть
мати різне значення роду. Наприклад: укр.
мова: гострий біль, суворий Сибір, мій рукопис,
широкий степ, злий собака, смачна картопля,
якісне вугілля, струнка тополя, важка путь,
чорний накип. Рос. мова: острая боль, суровая
Сибирь, моя рукопись, широкая степь, злая собака, вкусный картофель, качественный уголь,
стройный тополь, тяжелый путь, черная накипь.
Іменник необхідно засвоювати з його значенням роду в українській мові. Нехтування родом
може призвести до помилок у конструюванні
речень й у відмінюванні іменників.
В українській мові є спеціальні суфікси для
утворення назв осіб чоловічої та жіночої статі за
національністю, належністю до країни, території. Наприклад:
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-ин : Київ — киянин — киянка
-ит : Одеса — одесит —одеситка
-ець : Німеччина — німець — німкеня
: Білорусь — білорус — білоруска
-ал : Камчатка — камчадал — камчадалка
-ак : Сибір — сибіряк — сибірячка
-вар : Косово — косовар — косоварка
Чітких правил утворення цих назв не існує,
тому необхідно за потреби звертатися до орфографічних словників. Від деяких іменників —
назв міст, країн, територій — іменники — назви
осіб чоловічої та жіночої статі за допомогою суфіксів не утворюються, а записуються так: Ташкент — житель(ка) Ташкента.

Рід абревіатур і винятки

Рід незмінюваних іменників-абревіатур встановлюється за родом іменника у називному відмінку в мотивуючому абревіатуру словосполученні.
Рід змінюваних іменників-абревіатур визначається
аналогічно до роду звичайних, неабревіальних
іменників. Наприклад, СРСР — він, адже союз.
Таблиця 2
Правило
Незмінні
абревіатури
Словавинятки

Чоловічий
Жіночій рід
рід
внз, КНУ, АЗС, ВРУ, ГЕС,
МВФ, НБУ ООН, СПУ
кабукі,
кантрі,
сулугуні,
шимі

Середній рід
МЗС але НАТО
(через подібність
до іменників
середнього роду)

авеню, бере, кольрабі, маго, салямі, страдиварі
(скрипка), цеце

Трирядна система категорії роду не охоплює
всіх іменників мови. За її межами залишилися
іменники, що мають форму тільки множини:
ножиці, ворота, двері, вершки, канікули, іменини, Суми, Ромни, Альпи, Карпати та ін.. Вони не
мають засобів вияву категорії роду.
Таких іменників досить багато і вони поділяються на декілька категорій:
— назви парних предметів: окуляри, зябра,
ножиці, сани, шорти, двері;
— назви речовин, матеріалу: дріжджі, консерви, макарони;
— назви покидьків і залишків речовин: об’їдки,
очистки, висівки;
— назви ігор: шахи, жмурки, шашки;
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— назви процесів, дій із відтінком тривалості
чи повторюваності: канікули, переговори, вибори;
— назви обрядів, звичаїв: іменини, входини;
— назви почуттів, емоцій: радощі, ревнощі;
— географічні назви: Піренеї, Альпи, Прилуки;
— назви множинної сукупності чогось: тропіки, джунглі, мемуари, надра.
Множинні іменники, що позначають парні
предмети, можуть виражати й певну кількість
цих предметів, але тільки синтаксично:
— за допомогою збірних числівників: двоє
штанів, троє ножиць;
— описово: дві пари штанів, п’ять пар ножиць.
Варто запам’ятати декілька іменників, рід
яких неочевидний з їхніх морфологічних ознак:
чоловічий рід: дріб, зяб, кір, накип, насип, нежить, пил, полин, рояль, рукопис, сажень, Сибір,
собака, степ, ступінь, толь, тюль, шампунь;
жіночий рід: адреса, бязь, вуаль, зала, нехворощ, путь, розкіш.

Завдання для самоконтролю

Перекладіть подані слова українською мовою, визначте й зіставте категорію роду в обох
мовах: боль, дробь, корь, путь, рукопись, шахтер, сажень, насыпь, кризис, президиум, филиал, степь, посох, кружка.
Відповіді на завдання з №16
1. Результати, одержані в лабораторії, можна
застосовувати на практиці.
2. Результати дослідників мають вагоме практичне значення.
3. Зароблені гроші треба виплатити працівникам у десятиденний строк, щоб не порушити
норми законодавства.
4. Зразки випробували за методикою, яку попередньо розробили науковці.
5. Статтю не можна відтворювати, тиражувати і розповсюджувати без дозволу.
6. Індикатор треба розташовувати попереду
приладу.
7. Розробник врахував усі зауваги.
8. Зауваги враховано.
9. Треба враховувати час, витрачений на ремонт.
10. Цей порядок поширюється на всі товари, які завозять у країну.
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Серпень-2017

Важливі дати вересня

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
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1 — День знань — саме цього дня лунає перший дзвінок та настає початок нового навчального року, отож привітайте зі святом своїх дітей та їх
вчителів.
2 — День нотаріату (встановлено Указом Президента України від 22 лютого 2010 р. № 211/2010).
3 — День підприємця (щорічно відзначається у першу неділю вересня
згідно з Указом Президента України від 5 жовтня 1998 р. № 1110/98).
7 — останній день подання до органу державної статистики звіту з праці
за формою № 1-ПВ (місячна) за серпень 2017 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).
8 — Міжнародний день грамотності (відзначається в системі ООН з 1996
року);
— Міжнародний день солідарності журналістів (відзначається з 1958
року за рішенням IV конгресу Міжнародної організації журналістів).
9 — Всесвітній день надання першої медичної допомоги (відзначається
щорічно у другу суботу вересня, починаючи з 2000 року, за ініціативою Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця);
— День українського кіно (щорічно відзначається у другу суботу вересня згідно з Указом Президента України від 12 січня 1996 р. № 52/96);
— День фізичної культури і спорту (щорічно відзначається у другу суботу вересня згідно з Указом Президента України від 29 червня 1994 р.
№ 340/94).
10 — День працівників військово-мобілізаційної роботи, територіальної
та цивільної оборони органів внутрішніх справ (встановлено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 серпня 2009 р. № 371);
— День танкістів (щорічно відзначається у другу неділю вересня згідно з Указом Президента України від 29 серпня 1997 р. № 922/97);
— День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (щорічно відзначається у другу неділю вересня згідно з Указом Президента України від 12 серпня 1993 р. № 302/93).
13 — День програміста (це й досі неофіційне свято традиційно відзначається у 256 день року — число 256 (два у восьмому ступені) обрано тому,
що це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта).
16 — День фармацевтичного працівника (щорічно відзначається у третю
суботу вересня згідно з Указом Президента України від 7 вересня 1999 р.
№ 1128/99);
— День винахідника і раціоналізатора (щорічно відзначається у третю
суботу вересня згідно з Указом Президента України від 16 серпня 1994 р.
№ 443/94).
17 — День рятівника (встановлено Указом Президента України від
12 вересня 2008 р. № 830/2008);
— День працівника лісу (щорічно відзначається у третю неділю вересня згідно з Указом Президента України від 28 серпня 1993 р. № 356/93).
21 — Міжнародний день миру (на підтримку рішення Генеральної Асамблеї ООН, в Україні Указом Президента від 5 лютого 2002 р. № 100/2002 також
установлено День миру, який відзначається саме цього дня).
22 — День осіннього рівнодення (тривалість дня і ночі внаслідок переміщення Землі відносно Сонця стають рівними, вважається астрономічним
початком осені);
— День партизанської слави (встановлено Указом Президента України
від 30 жовтня 2001 р. № 1020/2001).
24 — День машинобудівника (щорічно відзначається у четверту неділю
вересня згідно з Указом Президента України від 8 вересня 1993 р. № 361/93).
27 — День туризму (встановлено Указом Президента України від 21 вересня 1998 р. № 1047/98).
30 — Всеукраїнський день бібліотек (встановлено Указом Президента
України від 14 травня 1998 р. № 471/98);
— День усиновлення (встановлено Указом Президента України від
27 листопада 2008 р. № 1088/2008).
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