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роботодавці все частіше приймають на роботу саме студентів. З’ясуйте, які особливості управління такою категорією працівників, пов’язані з їхнім віком та
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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Працівник, який вже декілька місяців працює в режимі неповного
робочого часу (три дні на тиждень),
надав лікарняний з понеділка по
п’ятницю — йому потрібно оплатити
усі п’ять днів хвороби чи лише три
(його робочі) дні?
Чи обов’язково на приватному підприємстві провадити доплату працівникові за години роботи в нічний
час і якщо так, то в якому розмірі?
Можна прийняти аспіранта на посаду вчителя інформатики як на
основне місце роботи чи лише за сумісництвом, як скласти відповідний
наказ та оплачувати його роботу?
Чи потрiбно вносити до трудової
книжки працiвника запис про навчання у вищому навчальному закладі
і якщо так, то хто має його внести?
Як у табелі обліку використання
робочого часу слід позначати відсутність працівника, призваного на
військові навчальні збори?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Розпочав роботу портал вакансій в органах влади
Уряд в межах проведення адміністративної реформи вже розпочав тестування порталу вакансій
в органах влади: www.career.gov.ua. Тож відтепер
подавати документи для участі в конкурсі на займання посад держслужби можна не лише особисто
чи поштою, а й за допомогою мережі Інтернет через зазначений портал.
Постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня
2017 р. № 648 оновлено і сам Порядок проведення
конкурсу на зайняття посад державної служби
(далі — Порядок № 648).
Так, тестування кандидатів проходитиме на
комп’ютерах у присутності мінімум трьох членів відбіркової комісії, а тести разом із правильними відпо-

відями будуть опубліковані на сайті Національного
агентства з питань державної служби. Кандидати на
посади категорій «А» і «Б», окрім проходження тестів, також розв’язуватимуть і ситуативні завдання.
Професійну компетентність кандидатів відбіркова комісія оцінюватиме під час проведення усної співбесіди.
Кандидати на посади фахівців з питань реформ
проходитимуть також додаткове тестування на наявність аналітичних здібностей і здібностей щодо роботи з інформацією та розв’язуватимуть ситуативні завдання незалежно від категорії вакансії.
Знайти повний текст Порядку № 648 ви можете у
вкладці з нормативно-правовими актами поточного
номера газети «Консультант Кадровика».

Можлива поява нової категорії працівників
Міністерство соціальної політики України розробило законопроект про внесення змін до законодавчих актів України щодо врегулювання деяких
питань роботи працівників у нічний час.
Цим законопроектом запропоновано ввести до трудового законодавства поняття «нічний працівник» й
зробити для таких працівників (з метою визначення
стану їхнього здоров’я та можливості працювати у нічний час) обов’язковим проходження медичних оглядів — попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності).
До нічних працівників належатимуть ті, які працюють у нічний час не менш ніж три години щоденного робочого часу та не менш ніж 1/4 річної
норми робочого часу. Нагадаємо, що нічним вважається час з десятої години вечора до шостої ранку.
У разі 8-годинної тривалості робочого часу в нічний
час установлена тривалість робочого часу скорочува-

тиметься на одну годину. Якщо ж тривалість роботи
буде меншою, ніж 8 годин, тривалість робочого часу в
нічний час скорочуватиметься пропорційно. Але ці
правила не поширюватимуться на працівників:
— яким встановлено скорочений робочий час;
— які працюють на підприємствах із безперервним
режимом роботи й виконують окремі види робіт, для
яких неможливе зменшення тривалості робочого
часу;
— з якими укладено трудовий договір про роботу в
нічний час, якщо інше не передбачено колективним
договором.
Запропоновані нововведення пов’язані з необхідністю адаптації положень трудового законодавства
України до вимог Європейської соціальної хартії в частині забезпечення захисту працівників, зайнятих на
роботах у нічний час, з урахуванням особливого характеру такої роботи.

Оновлено форму довідки-виклику для надання
навчальної відпустки
Наказом Міністерства освіти і науки України від
6 червня 2017 р. № 794 оновлено форми документів
з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах.
Серед цих документів, зокрема, і довідка-виклик,
що використовується для виклику студента, який
поєднує роботу з навчанням у вищому навчальному
закладі, на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії, складання держав-
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них іспитів (атестації), підготовки й захисту дипломного проекту (роботи) із наданням додаткової оплачуваної відпустки та містить дані щодо прибуття студента до вищого навчального закладу, вибуття з нього
і повернення до місця роботи (форма № Н-5.01).
Знайти зразок заповнення оновленої форми довідкивиклику ви можете у статті про навчальні відпустки
поточного номера газети «Консультант Кадровика».
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Додаткові відпустки
у зв’язку з навчанням
Як правило, восени студенти розпочинають своє навчання у професійно-технічних
та вищих навчальних закладах. Але якщо на підприємстві працює студент, який навчається на стаціонарі (денній формі навчання), роботодавець не зобов’язаний надавати йому додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням. Натомість студентові, який навчається у навчальному закладі з вечірньою або заочною формами
навчання, роботодавець повинен надавати оплачувану «навчальну» відпустку. Дізнайтеся, який порядок та умови її надання, правила документального оформлення та
оплати.

Тривалість «навчальних» відпусток

Відповідно до ст. 202 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) кожен роботодавець,
незалежно від виду діяльності та форми власності підприємства, повинен створювати працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, необхідні умови для поєднання роботи
з навчанням. Відпустки у зв’язку з навчанням
роботодавці зобов’язані надавати й оплачувати
працівникам незалежно від факту направлення
працівника на навчання підприємством, зацікавленості роботодавця в спеціальності, яку здобуває працівник, та від того, чи передбачено направлення на навчання колективним договором,
чи ні.
Порядок, умови надання та тривалість «навчальних» відпусток врегульовано у главі XIV
КЗпП та розділі III Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504).
Залежно від типу закладу, в якому проходить навчання працівник, розрізняють відпустки у зв’язку з навчанням в:
— середніх навчальних закладах (ст. 211
КЗпП, ст. 13 Закону № 504) — ця відпустка, на
відміну від інших навчальних відпусток, надається незалежно від успішності навчання працівника, а її тривалість, залежно від конкретної
підстави, складає від 4 до 28 календарних днів;
— професійно-технічних навчальних закладах (ст. 213 КЗпП, ст. 14 Закону № 504) —
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надається за умови успішного навчання для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року;
— вищих навчальних закладах та закладах
післядипломної освіти (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону № 504) — надається за умови успішного
навчання, а її тривалість, залежно від конкретних обставин, складає від 10 календарних днів
до чотирьох місяців;
— аспірантурі (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону
№ 504) — за умови успішного виконання індивідуального плану підготовки, протягом навчального року надається додаткова оплачувана
відпустка тривалістю 30 календарних днів для
складання кандидатських іспитів й виконання
роботи над дисертацією.
Але наразі, висвітлюючи загальні умови надання навчальних відпусток, більшу увагу ми
приділимо відпусткам у зв’язку з навчанням у
вищих навчальних закладах, оскільки саме вони
використовуються найчастіше.
Зверніть увагу, що додаткові оплачувані відпустки студентам на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання
заліків та іспитів, а також аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва, надаються протягом навчального, а не календарного чи робочого року (ч. 6 ст. 216 КЗпП).
Тривалість додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням залежить від рівня
5

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

акредитації навчального закладу, форми навчання (вечірня, заочна) та курсу, на якому
працівник навчається. Так, працівникам, які
успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки
такої тривалості:
 на період настановних занять, виконання
лабораторних робіт, складання заліків та іспитів
для тих, хто навчається на першому та другому
курсах у вищих навчальних закладах:
— першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 10 календарних
днів;
— третього та четвертого рівнів акредитації з
вечірньою формою навчання — 20 календарних
днів;
— незалежно від рівня акредитації з заочною
формою навчання — 30 календарних днів;
 на період настановних занять, виконання
лабораторних робіт, складання заліків та іспитів
для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:
— першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних
днів;
— третього та четвертого рівнів акредитації з
вечірньою формою навчання — 30 календарних
днів;
— незалежно від рівня акредитації з заочною
формою навчання — 40 календарних днів;
 на період складання державних іспитів у
вищих навчальних закладах незалежно від
рівня акредитації — 30 календарних днів;
 на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання:
— першого та другого рівнів акредитації, —
два місяці;
— третього і четвертого рівнів акредитації —
чотири місяці.
Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою)
формою навчання у навчальних закладах після6

дипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для
осіб, які навчаються на третьому і наступних
курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.
На відміну від щорічних відпусток, відпустка
у зв’язку з навчанням не може бути поділена на
частини, перенесена на інший період, продовжена на святкові й неробочі дні.

Якщо відпустка у зв’язку з навчанням збігається
зі щорічною відпусткою, то остання має бути перенесена на інший період (п. 4 ч. 2 ст. 11 Закону
№ 504).
Також, згідно зі ст. 212 КЗпП, працівникам,
які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх
бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки
і захисту дипломного проекту та інших робіт,
передбачених навчальною програмою. Окрім
цього, працівникам, які успішно навчаються в
навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та
інших робіт, передбачених навчальною програмою, щорічні відпустки, за їхнім бажанням, надаються повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший
рік роботи на підприємстві (ст. 212 КЗпП, ст. 10
Закону № 504).

Документальне оформлення:
порядок дій

Етап 1: Подання працівником заяви про
надання «навчальної» відпустки та довідки
навчального закладу.
Для одержання додаткової відпустки у зв’язку
з навчанням працівник має подати роботодавцю заяву (Зразок 1) і довідку-виклик навчального закладу (Зразок 2). Зверніть увагу, що наказом Міністерства освіти і науки України «Про
затвердження форм документів з підготовки фа№ 18 (150), 15 вересня 2017

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

хівців у вищих навчальних закладах» від 6 червня 2017 р. № 794 було оновлено форми документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах, серед яких, зокрема, і довідка-виклик,
що використовується для виклику студента,
який поєднує роботу з навчанням у вищому навчальному закладі, на період настановних за-
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нять, виконання лабораторних робіт, складання
сесії, складання державних іспитів (атестації),
підготовки й захисту дипломного проекту (роботи) із наданням додаткової оплачуваної відпустки та містить дані щодо прибуття студента
до вищого навчального закладу, вибуття з нього
і повернення до місця роботи (форма № Н-5.01).
Зразок 1
Директору ТОВ «Фенікс»
Христюку П. О.
помічника бухгалтера
Слипчук Тетяни Вікторівни

Заява
Прошу надати мені додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів з 2 по
11 жовтня 2017 р. для відвідання настановних занять у Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана.
Додаток: довідка-виклик № З-924 від 18.09.2017 р. Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.
19.09.2017 р.

Також необхідно зазначити, що відповідно до
ст. 216 КЗпП та ст. 15 Закону № 504 додаткові
оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням
без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною
формами навчання надаються лише працівникам, які успішно навчаються. Такими, що
успішно навчаються, у цьому випадку визнаються студенти, які не мають оцінок «незадовільно» за підсумками семестру.
Відомості про відсутність у працівника, який
навчається, академічної заборгованості містить
завірена вищим навчальним закладом довідкавиклик на сесію. Якщо ж така заборгованість є,
то довідка-виклик не видається і, відповідно,
працівник втрачає право на оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням. За таких обставин він
може лише за погодженням з роботодавцем узяти відпустку без збереження заробітної плати.
Етап 2: Видання наказу про надання відпустки.
Наказ роботодавця про надання відпустки у
зв’язку з навчанням видається на підставі поданої працівником заяви та довідки-виклику нав№ 18 (150), 15 вересня 2017

Слипчук

чального закладу. Оформлюється такий наказ
або в довільній формі із зазначенням тривалості
навчальної відпустки та конкретних дат її надання (Зразок 3), або шляхом заповнення типової форми № 3-П, затвердженої наказом
Державного комітету статистики України від
5 грудня 2008 р. № 489.
Етап 3: Заповнення нижньої частини довідкивиклику.
Після видання наказу відділ кадрів заповнює
нижню частину довідки-виклику, де зазначається
дата, з якої працівник вибув у відпустку. Довідка
видається працівнику на руки. Після закінчення
настановних занять чи сесії працівник повертає
довідку на підприємство, а відділ кадрів робить
у ній відмітку про його прибуття на підприємство.
Етап 4: Виплата працівнику заробітної плати за час відпустки.
Майже всі навчальні відпустки є оплачуваними. Відповідно до ст. 217 КЗпП на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається
середня заробітна плата. Як і у випадку надання
7
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Зразок 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 6 червня 2017 р. № 794
Форма № Н-5.01
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
(найменування вищого навчального закладу)

ДОВІДКА-ВИКЛИК № 3-924 від «18» вересня 2017 року
Керівнику

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фенікс»
(повне найменування підприємства, організації, установи)

На підставі статей 215 – 220 Кодексу законів про працю України та статті 15 Закону України «Про відпустки» прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку на період настановних занять / виконання лабораторних робіт / складання сесії / складання державних іспитів (атестації) / підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) (потрібне підкреслити), студенту вечірньої/
заочної (дистанційної) форми навчання (потрібне підкреслити) III курсу інституту, факультету (відділення)
фінансово-економічного
(найменування інституту, назва факультету, відділення)

Слипчук Тетяні Вікторівні
(прізвище, ім’я, по батькові)

на 10 днів, з «02» _жовтня_ 2017 року по «11» _жовтня_ 2017 року як такому, що виконує навчальний план.
М. П. Проректор, директор інституту, декан факультету, завідувач відділення
Хлібний
(підпис)

К. В. Хлібний

(прізвище та ініціали)

ЛІНІЯ ВІДРИВУ
Довідка про участь у сесії / підтвердження про складання державних іспитів (атестації) / захист дипломного проекту (роботи)
Згідно з довідкою-викликом № 3-924 студент вечірньої/заочної (дистанційної) форми навчання ІIІ курсу Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, фінансово-економічного факультету
(найменування інституту, назва факультету, відділення)

Слипчук Тетяна Вікторівна

,

в ТОВ «Фенікс»

,

(прізвище, ім’я, по батькові)

який працює

(найменування підприємства, організації, установи)

в додаткову оплачувану відпустку вибув «02» жовтня 2017 року.
М. П.

інспектор з кадрів

Руденко

(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи підприємства, установи, організації)

Руденко С. М.

Прибув до вищого навчального закладу «02» жовтня 2017 року.
Вибув з вищого навчального закладу «11» жовтня 2017 року, склавши за вказаний строк ___екзаменів, ___ заліків із запланованих ___ екзаменів, ___ заліків / склавши (не склавши) державні іспити (атестацію) / захистивши (не захистивши) дипломний
проект (роботу) (потрібне підкреслити).
М. П. Проректор, директор інституту, декан факультету, завідувач відділення
Хлібний
(підпис)

К. В. Хлібний

(прізвище та ініціали)

«11» жовтня 2017 року
Прибув на підприємство (до організації, установи) «12» жовтня 2017 року.
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Зразок 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС»
НАКАЗ
21.09.2017 р.

м. Київ

№ 102-п

Про надання додаткової
відпустки у зв’язку з навчанням
Слипчук Т. В.
НАКАЗУЮ:
СЛИПЧУК Тетяні Вікторівні, помічнику бухгалтера, надати додаткову оплачувану відпустку
у зв’язку з навчанням тривалістю 10 календарних днів з 2 по 11 жовтня 2017 р. для відвідування настановних занять у Київському національному економічному університеті ім. Вадима
Гетьмана з оплатою в порядку та розмірах відповідно до чинного законодавства.
Підстави: 1. Заява Слипчук Т. В. від 19.09.2017 р..
2. Довідка-виклик № З-924 від 18.09.2017 р. Київського національного
економічного університету ім. Вадима Гетьмана.
Директор

Христюк

П. О. Христюк

З наказом ознайомлена:
21.09.2017 р.

Слипчук

Т. В. Слипчук

щорічних відпусток, заробітна плата працівникам за час додаткової відпустки у зв’язку з
навчанням виплачується не пізніше ніж за
три дні до її початку (ч. 1 ст. 21 Закону № 504).
Виняток із правила щодо оплати додаткових
відпусток у зв’язку з навчанням, згідно зі ст. 214
КЗпП, становлять відпустки працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, та працівникам, які складають випускні
іспити під час навчання на підготовчих відділеннях при вищих навчальних закладах. Їм надається відпустка без збереження заробітної
плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад. Крім
того, не оплачується один вільний від роботи
день на тиждень (у період навчального року),
що може надаватися працівникам, які навчаються на підготовчих відділеннях при вищих навчальних закладах, за їх бажанням.
Також не оплачуватиметься навчальна відпустка на роботі за сумісництвом — на час та№ 18 (150), 15 вересня 2017

кої відпустки, належним чином оформленої за
основним місцем роботи, працівнику на підставі п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону № 504 може бути
надано відпустку без збереження заробітної
плати.
Оскільки конкретна тривалість навчальних
відпусток встановлюється навчальними закладами згідно з навчальними планами, то вона
може бути меншою, ніж гарантовано законодавством, але за невикористані дні навчальної
відпустки, на відміну від щорічної, грошова компенсація не виплачується.
І наостанок зазначимо, що роботодавець не
вправі залучати працівника, навіть за бажанням
останнього, до роботи під час навчальної відпустки (наприклад, на умовах неповного робочого часу) — адже за таких обставин матиме
місце подвійна оплата днів відпустки.

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист, головний редактор
газети «Консультант Кадровика»
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Скорочення чисельності або штату
працівників: порядок дій
У липневому тематичному № 13 (145) газети «Консультант Кадровика» були розглянуті найрізноманітніші питання звільнення працівників, зокрема мова йшла і про
підстави, і про загальний порядок, і про відповідну документацію. Разом з тим конкретний поетапний порядок звільнення було надано лише для випадків звільнення
працівника через прогул без поважних причин та у зв’язку з ліквідацією підприємства (обсяг видання є обмеженим певною кількістю сторінок, тому й інформацію
щодо поетапних дій за кожною підставою звільнення вмістити до одного номера
просто неможливо). Зважаючи на численні звернення наших читачів, яким прийшлася до вподоби форма викладення інформації у вигляді покрокових алгоритмів,
ми продовжимо розгляд теми щодо порядку дій роботодавця та кадровика при
звільненні працівників за найпоширенішими підставами й наразі розглянемо випадок звільнення у зв’язку зі скороченням штату або чисельності працівників.

1. Приймаємо рішення
про скорочення.

Перш за все нагадаємо, що можливість звільнення працівників у разі скорочення чисельності
або штату працівників передбачена у п. 1 ч. 1
ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП), згідно з яким трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий
трудовий договір до закінчення строку його
чинності можуть бути розірвані роботодавцем у
випадку змін в організації виробництва і праці,
в т. ч. ліквідації, реорганізації, банкрутства або
перепрофілювання підприємства, установи, організації (далі — підприємство), скорочення чисельності або штату працівників.
Як видно з наведеного, поняття «скорочення
чисельності або штату працівників» є фактично
складовою більш узагальненого поняття «зміни
в організації виробництва і праці», про що насамперед і йдеться у п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП. Тобто
звільнити працівника у разі скорочення штату
або чисельності працівників за п. 1 ч. 1 ст. 40
КЗпП можливо лише тоді, коли таке скорочення
відбувається внаслідок змін в організації виробництва і праці. Якщо ж на підприємстві не від10

буваються зміни в організації виробництва
і праці, а роботодавець, наприклад, всьогона-всього захотів скоротити якусь посаду, тому
що йому не подобається працівник, який на ній
працює, то таке скорочення у подальшому може
бути визнано у встановленому порядку незаконним.
Зазначене підтверджується і п. 19 постанови
Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9, в якій зазначено, що суди
зобов’язані з’ясовувати, розглядаючи трудові
спори, пов’язані зі звільненням працівників за
п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП, чи справді відбулися зміни
в організації виробництва та праці.
Тому роботодавець перш за все має зафіксувати факт того, що на його підприємстві відбуваються зміни в організації виробництва і праці, наприклад, у відповідному наказі, на який
він зможе (якщо виникатиме така необхідність)
посилатися у своїх подальших рішеннях та діях
(Зразок 1).
Зауважимо, що право скорочувати чисельність або штат своїх працівників передбачено у
ст. 64 Господарського кодексу України (далі — ГК),
№ 18 (150), 15 вересня 2017
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КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
НАКАЗ
11.01.2017 р.

м. Київ

№ 3-од

Про зміни в організації
виробництва та праці
У зв’язку з кризовими явищами в економіці, скороченням обсягів збуту продукції підприємства та з метою оздоровлення його фінансового стану й оптимізації чисельності персоналу,
НАКАЗУЮ:
Начальнику відділу кадрів Бойку В. І. разом з начальником відділу організації праці та заробітної плати Івашовим Р. Р. до 20 січня 2017 р. підготувати: план заходів щодо запровадження змін в організації виробництва та праці на підприємстві, у т. ч. проект наказу про
внесення змін до штатного розпису підприємства у частині скорочення окремих посад працівників, пов’язаних із збутом продукції підприємства.
Підстава: доповідна записка заступника директора ТОВ «Виробник» від 05.01.2017 р..
Директор

Іваненко

М. Л. Іваненко

З наказом ознайомлені:
11.01.2017 р.
11.01.2017 р.

Бойко
Івашов

В. І. Бойко
Р. Р. Івашов

відповідно до якої підприємство самостійно
визначає свою організаційну структуру, чисельність працівників і штатний розпис. Законодавство про працю не встановлює жодних
обмежень щодо користування цим правом,
тому роботодавець (керівник підприємства)
може скоротити певні посади, які є вакантними, у будь-який час. Але якщо посади не є вакантними, то для їх скорочення і звільнення відповідних працівників слід додержуватися вимог
законодавства щодо «прив’язки» такого скорочення до змін в організації виробництва і праці,
про які йшлося вище, а також щодо завчасного
попередження відповідних працівників про
звільнення.
Також під час прийняття відповідних кадрових
рішень роботодавцю (його представнику — кадровику) слід розуміти і різницю між поняттями
«скорочення штату» і «скорочення чисельності»,
для чого варто звернутися до роз’яснень, нада№ 18 (150), 15 вересня 2017

них Міністерством праці та соціальної політики України у листі від 7 квітня 2011 р. № 114/06/
187-11:
— штат працівників — це сукупність посад,
встановлених штатним розписом підприємства;
— чисельність працівників — це склад працюючих за списком;
— скорочення штату та скорочення чисельності — поняття не тотожні;
— скорочення штату — це зміна штатного
розпису за рахунок ліквідації певних посад або
зменшення кількості штатних одиниць за певними посадами;
— скорочення чисельності — це зменшення
кількості працівників.

2. Надаємо інформацію
профспілковим органам.

Зауважимо, що відповідно до ст. 22 Закону
України «Про професійні спілки, їх права та
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гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р.
№ 1045-XIV (далі — Закон № 1045) у разі, якщо
роботодавець планує звільнення працівників з
причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з
ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, він повинен завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень,
надати первинним профспілковим організаціям
інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а
також провести консультації з профспілками про
заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.
Від редакції.
Зверніть увагу, що вищенаведена норма ст. 22 Закону № 1045 зобов’язує роботодавця лише попередити
профспілку про майбутнє скорочення чисельності або
штату працівників і провести консультації з цього питання, а не отримувати згоду профспілки на проведення на
підприємстві процедури скорочення чисельності чи
штату працівників.
Крім того, відповідно до ст. 494 КЗпП професійні спілки мають право вносити пропозиції
відповідним органам про перенесення строків
або тимчасове припинення чи відміну заходів,
пов’язаних з вивільненням працівників. Разом з
тим роботодавець, згідно із законодавством, повинен лише розглянути ці пропозиції і у нього
немає обов’язку прийняти їх. Але у разі неврахування пропозицій профспілок на підприємстві
може виникнути конфліктна ситуація.
Тому перед тим, як прийняти відповідне рішення про зміни в організації виробництва і
праці, які будуть супроводжуватися звільненням
працівників, або після його прийняття, але з
врахуванням тримісячного строку до намічуваних звільнень, роботодавець повинен здійснити
певні дії щодо надання відповідної інформації
профспілковим органам та проведення з ними
відповідних консультацій, які варто зафіксувати
(задокументувати) у певний спосіб, хоча зако12

нодавством і не встановлено особливих вимог
щодо оформлення вищезазначеного.

3. Вносимо зміни
до штатного розпису.

Відповідно до прийнятого рішення про зміни
в організації виробництва і праці, а також за результатами консультацій з профспілковими органами вносяться відповідні зміни до штатного
розпису, що на практиці відбувається шляхом
видання наказу про внесення змін до штатного
розпису в частині скорочення певних посад або
певної кількості штатних одиниць за певними
посадами (Зразок 2).
Якщо ж обсяг скорочень у штатному розписі
завеликий, відповідні зміни у штатному розписі
варто відобразити шляхом затвердження нового
штатного розпису.
Між тим при зазначені певних дат у наказі про
внесення змін до штатного розпису у частині
введення цих змін в дію (введення в дію нового
штатного розпису), слід враховувати вимоги законодавства щодо необхідності попередження
відповідного працівника про звільнення, а також
повідомлення центру зайнятості про наступні
вивільнення (не пізніше ніж за два місяці).

4. Повідомляємо органи
зайнятості.

За два місяці до вивільнення працівників, відповідно до абз. 3 п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону України
«Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р.
№ 5067-VI (далі — Закон № 5067) подається територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у т. ч. скороченням
чисельності або штату працівників. Зазначена
інформація подається за формою звітності
№ 4-ПН «Інформація про заплановане масове
вивільнення працівників у зв’язку із змінами в
організації виробництва і праці» та у порядку,
затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 р.
№ 317.
№ 18 (150), 15 вересня 2017
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
НАКАЗ
23.01.2017 р.

м. Київ

№ 10-од

Про внесення змін до
штатного розпису
У зв’язку із запровадженням змін в організації виробництва і праці на підприємстві,
НАКАЗУЮ:
1. Вивести з 20 квітня 2017 р. із штатного розпису підприємства, затвердженого наказом
від 10.11.2016 р. № 95-од, одну штатну одиницю посади економіста із збуту ІІ категорії у відділі збуту підприємства.
2. Начальнику відділу кадрів Бойку В. І. до 30 січня 2017 р. у встановленому законодавством порядку здійснити відповідні заходи щодо визначення конкретного працівника, який
підлягатиме звільненню у зв’язку із скороченням штату та чисельності працівників підприємства, та попередження його про майбутнє вивільнення.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор

Іваненко

М. Л. Іваненко

З наказом ознайомлений:
23.01.2017 р.

Бойко

В. І. Бойко

При цьому згідно зі ст. 48 Закону № 5067 масове вивільнення працівників — це одноразове або протягом:
— одного місяця — вивільнення 10 і більше
працівників на підприємстві з чисельністю від
20 до 100 працівників; вивільнення 10 і більше
відсотків працівників на підприємстві з чисельністю від 101 до 300 працівників;
— трьох місяців — вивільнення 20 і більше
відсотків працівників на підприємстві незалежно від їх чисельності.
Якщо ж скорочення не є масовим (коли як у нашому прикладі, наведеному у відповідних Зразках, фактично підлягає скороченню лише один
працівник або декілька — до 10 працівників чи
10% працівників залежно від загальної чисельності працівників підприємства), то зазначена
інформація до органів зайнятості не подається.
Від редакції.
Зверніть увагу, що у разі, коли вивільнення є масовим, роботодавець зобов’язаний подати відповідну ін№ 18 (150), 15 вересня 2017

формацію (звіт № 4-ПН) до територіального органу
Державної служби зайнятості України в містах Києві та
Севастополі, районі, місті, районі в місті за місцем реєстрації як платника єдиного соціального внеску (ЄСВ) не
пізніше ніж за 2 місяці до запланованого вивільнення
працівників.

5. Визначення конкретного працівника,
який підлягає звільненню.

Згідно зі ст. 42 КЗпП при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами
в організації виробництва і праці переважне
право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і
продуктивністю праці.
При рівних умовах продуктивності праці і
кваліфікації перевага в залишенні на роботі
надається:
1) сімейним — при наявності двох і більше
утриманців;
2) особам, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
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КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ

3) працівникам з тривалим безперервним
стажем роботи на даному підприємстві;
4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;
5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та
особам, на яких поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р.
№ 3551-ХІІ;
6) авторам винаходів, корисних моделей,
промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві трудове каліцтво або професійне захворювання;
8) особам з числа депортованих з України,
протягом п’яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;
9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби
за призовом під час мобілізації, на особливий
період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, — протягом двох
років з дня звільнення їх зі служби;
10) працівникам, яким залишилося менше
трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання
пенсійних виплат;
11) іншим категоріям працівників, якщо це
передбачено законодавством України.
Наприклад, якщо у відділі збуту працює два
працівника на посаді економіста із збуту ІІ категорії, то при прийнятті рішення, кого конкретно
з них слід звільняти, мають враховуватися вимоги ст. 42 КЗпП.
Крім того, працівник, якого вирішено звільнити, не має підпадати під категорію, про які
йдеться у:
— ч. 3 ст. 184 КЗпП, згідно з якою звільнення
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до
трьох років (до шести років — згідно з ч. 6
ст. 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності
дитини віком до чотирнадцяти років або дитиниінваліда з ініціативи роботодавця не допускається,
крім випадків повної ліквідації підприємства,
14

коли допускається звільнення з обо в’язко вим працевлаштуванням;
— ст. 1861 КЗпП, згідно з якою гарантії передбачені у ст. 184 КЗпП також поширюються на
батьків, які виховують дітей без матері (у тому
числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного
з батьків-вихователів;
— ст. 252 КЗпП, згідно з якою не допускається
звільнення з ініціативи роботодавця працівників,
які обиралися до складу профспілкових органів
підприємства, протягом року після спливу строку,
на який обирався цей склад, окрім випадків виявленої невідповідності працівника займаній посаді
або виконуваній роботі у зв’язку зі станом здоров’я,
що перешкоджає продовженню цієї роботи, або
вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби.
Така гарантія не надається працівникам у випадку
дострокового припинення повноважень у цих органах у зв’язку з неналежним виконанням своїх
обов’язків або за власним бажанням, за винятком
випадків, коли це пов’язано зі станом здоров’я.
Також згідно зі ст. 198 КЗпП звільнення працівників, молодших 18 років, у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників провадиться лише у виняткових випадках за згодою
районної (міської) служби в справах дітей і не
допускається без працевлаштування.
Таким чином, при прийнятті рішення щодо
визначення конкретного працівника — «кандидата на звільнення», треба брати до уваги зазначені вимоги законодавства.
Від редакції.
Беручи до уваги усе вищевикладене, процедуру
визначення конкретного працівника (або декількох працівників), які підлягатимуть звільненню у зв’язку зі скороченням чисельності чи штату працівників, на практиці
можна звести до наступних дій:
— складаємо перелік потенційних «кандидатів на
звільнення» (звісно, він має бути більшим, аніж кількість працівників, яких необхідно скоротити);
— викреслюємо з нього працівників, які належать
до пільгових категорій, звільнення яких з ініціативи роботодавця заборонене;
№ 18 (150), 15 вересня 2017
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— викреслюємо з переліку тих працівників, які, в
порівнянні з іншими працівниками, мають переважне
право на залишення на роботі (тобто більш високу кваліфікацію та продуктивність праці);
— якщо після зазначених дій надалі обирати вже
нема з кого (у переліку залишилося саме стільки працівників, скільки і потрібно скоротити), то процедуру
визначення конкретних працівників, які підлягають
звільненню, завершено. А у разі, якщо у переліку все ще
трохи більше потенційних «кандидатів на звільнення»,
ніж потрібно скоротити, то віддаємо перевагу на залишення на роботі тим категоріям працівників, які зазначені у ч. 2 ст. 42 КЗпП.

6. Попереджаємо про звільнення.

Після прийняття рішення щодо конкретного
працівника, який підлягає звільненню, його
слід про це попередити і зробити це необхідно
не пізніше ніж за 2 місяці до скорочення (Зразок 3). При цьому цей строк не може бути подовжений, якщо працівник знаходиться на лікар-
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няному або у відпустці протягом двомісячного
строку попередження. Разом з тим у випадку
порушення зазначеного строку попередження,
це не є достатньою підставою для поновлення в
судовому порядку працівника на роботі, але
може бути підставою для зміни дати звільнення
працівника та зарахування відповідного строку
попередження до періоду роботи з виплатою
працівнику заробітної плати за цей час.
Разом з попередженням працівника про
звільнення у зв’язку зі скороченням його посади, йому одночасно за можливості (при наявності вакансії) пропонується інша, на яку його
можуть перевести з врахуванням його спеціальності та кваліфікації. Часто це може бути
посада (професія), яка потребує меншої кваліфікації та з меншим розміром заробітної плати,
і тому відповідний працівник через зрозумілі
причини може не погодитися на таке переведення, у разі чого він і буде звільнений за п. 1
ч. 1 ст. 40 КЗпП.
Зразок 3

Попередження про вивільнення
27.01.2017 р.

м. Київ

Економісту із збуту ІІ категорії
відділу збуту ТОВ «Виробник»
Савчуку Миколі Олександровичу
У зв’язку із змінами у штатному розписі підприємства (скороченням 1 штатної одиниці
економіста із збуту ІІ категорії) відповідно до наказу від 23 січня 2017 р. № 10-од «Про внесення змін до штатного розпису», керуючись ст. 49 КЗпП, попереджаємо, що Ви підлягаєте
вивільненню.
Пропонуємо Вам переведення на вакантну посаду обліковця з реєстрації бухгалтерських
даних в бухгалтерії підприємства. Інших вільних робочих місць, які можна було б Вам запропонувати, наразі на підприємстві немає.
У разі Вашої згоди на переведення на посаду обліковця з реєстрації бухгалтерських даних
в бухгалтерії підприємства, таке переведення буде проведене з 20 квітня 2017 р., а у випадку
відмови — Ви будете звільнені 19 квітня 2017 р. у зв’язку із скороченням штату підприємства
за п. 1 ст. 40 КЗпП.
Начальник відділу кадрів

Бойко

В. І. Бойко

Попередження отримав, з переведенням на посаду обліковця з реєстрації бухгалтерських
даних в бухгалтерії не погоджуюсь:
30.01.2017 р.
Савчук
М. О. Савчук
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Також бувають випадки, коли на підприємстві відсутня вакантна посада у момент попередження, але вона може з’явитися згодом протягом двомісячного терміну попередження.
У цьому випадку роботодавець також повинен
запропонувати працівнику, що підлягає звільненню, переведення на таку посаду, оформивши
це відповідним повідомленням (пропозицією).
У разі ж, якщо працівник відмовляється ознайомлюватися із попередженням про наступне
звільнення та пропозицією йому іншої роботи,
або відмовляється поставити свій підпис на відповідному документі, що підтверджує ознайомлення працівника з попередженням, роботодавцю слід скласти акт про відмову працівника від
ознайомлення з попередженням (з його відмовою поставити свій підпис на відповідному документі) із зазначенням обставин зазначеної
відмови, а також того, що працівнику роз’яснені
вимоги п. 1 ч. 1 ст. 40 та ст. 492 КЗпП.
Також можливі випадки, коли попереджений
працівник з певних причин забажає звільнитися
з підприємства до закінчення двомісячного
строку попередження. У цьому випадку його також можна за наявності його письмової мотивованої згоди та згоди профспілкового органу
звільнити з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП, або за
власним бажанням згідно зі ст. 38 КЗпП чи у
зв’язку з переведенням його на роботу на інше
підприємство за його ж згодою згідно з п. 5
ст. 36 КЗпП (лист Державної інспекції праці
України від 14 квітня 1999 р. № 13-1272).
Якщо ж працівник погоджується на переведення на іншу роботу, то це оформлюється шляхом подання ним відповідної заяви роботодавцю та наказом керівника підприємства про
відповідне переведення.

7. Отримуємо згоду профспілкового
органу на звільнення.

Згідно зі ст. 43 КЗпП розірвання трудового договору з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП,
може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації,
членом якої є працівник, крім випадків, коли розірвання трудового договору із зазначеної під16

стави здійснюється з прокурором, поліцейським
і працівником Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань
України, Національного антикорупційного бюро
України чи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.
Відповідно до зазначеного роботодавець має
подати до виборного органу первинної профспілкової організації, членом якої є відповідний
працівник, обґрунтоване письмове подання
(Зразок 4).
При цьому в якості обґрунтування у поданні,
як правило, вказується відсутність у відповідного працівника певних переваг (пільг тощо) для
залишення на посаді згідно зі ст. 42 КЗпП, про
що йшлося вище. Наприклад, у поданні можна
вказати, що працівник, якого планується звільнити, має найнижчу кваліфікацію і продуктивність праці серед інших працівників за аналогічною професією (посадою), або (якщо його
продуктивність та кваліфікація не нижче ніж у
інших працівників), що він не належить до категорій осіб, яким надається перевага у залишенні
на роботі, про які було вказано вище.
Зазначене подання розглядається профспілковим органом у 15-денний строк у присутності
працівника, щодо якого воно внесено (ст. 39 Закону № 1045). Розгляд подання у разі відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника, від
його імені може виступати інша особа, у т. ч.
адвокат. Якщо працівник або його представник
не з’явився на засідання, розгляд заяви відкладається до наступного засідання у межах зазначеного 15-денного строку. У разі повторної неявки працівника (або його представника) без
поважних причин подання може розглядатися
за його відсутності.
Про прийняте профспілковим органом рішення роботодавець інформується в письмовій формі у триденний строк після його прийняття (у
разі пропуску цього строку вважається, що
профспілковий орган дав згоду на розірвання
трудового договору), і у випадку згоди профспілкового органу працівник може бути звільнений не пізніше ніж через місяць з дня одержання
такої згоди.
№ 18 (150), 15 вересня 2017
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Зразок 4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
23.03.2017 р. № 32
Голові профспілкового комітету
ТОВ «Виробник»
Остапчуку В. В.
директора ТОВ «Виробник»
Іваненка Михайла Леонідовича
ПОДАННЯ
У зв’язку з кризовими явищами в економіці, скороченням обсягів збуту продукції підприємства та з метою оздоровлення його фінансового стану й оптимізації чисельності його персоналу, згідно з наказом від 23.01.2017 р. № 10-од, з 20 квітня 2017 р. скорочується посада
економіста із збуту ІІ категорії відділу збуту, яку обіймає Савчук Микола Олександрович.
Савчук М. О. на цій посаді працює менше року, має найнижчу кваліфікацію серед інших
працівників відділу збуту, переважного права на залишення на роботі відповідно до чинного
законодавства не має, від переведення на запропоновану посаду обліковця з реєстрації бухгалтерських даних в бухгалтерії відмовився. Іншої роботи, яку він міг би виконувати відповідно до його освіти, професії та кваліфікації, на підприємстві немає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 42, 43 КЗпП України, прошу розглянути
подання в установленому порядку на засіданні профспілкового комітету та дати згоду на
звільнення економіста із збуту ІІ категорії Савчука М. О. у зв’язку зі скороченням штату відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП України.
Додатки: 1. Копія наказу «Про внесення змін до штатного розпису» від 23.01.2017 р. № 10-од.
2. Копія попередження Савчука М. О. про вивільнення з його підписом щодо
отримання та відмовою від переведення на посаду обліковця з реєстрації бухгалтерських
даних в бухгалтерії.
3. Довідка відділу кадрів про наявність вакантних посад від 22.03.2017 р..
4. Список працівників відділу збуту підприємства з відповідною інформацією
про них (стаж роботи на підприємстві, наявність пільг, переважного права на залишення на
роботі тощо).
Директор

Іваненко

Якщо ж профспілковий орган прийме рішення про відмову в наданні згоди на розірвання
трудового договору, то таке рішення згідно з ч. 7
ст. 43 КЗпП також має бути обґрунтованим.
У випадку відсутності у рішенні зазначеного обґрунтування, роботодавець має право звільнити
працівника без згоди виборного органу первинної профспілкової організації.
Крім статей 40 – 42 КЗпП, слід також звернути
увагу і на вимоги ст. 252 КЗпП, у якій йдеться
про звільнення такої специфічної категорії працівників як члени виборного профспілкового
органу підприємства, його керівники та профспілкові представники. Звільнення зазначених
№ 18 (150), 15 вересня 2017

М. Л. Іваненко

категорій працівників (крім випадків додержання загального порядку) також потребує згоди
виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу цієї профспілки
працівників.
Зауважимо, що кадровики мають дуже серйозно ставитися до обґрунтування необхідності
звільнення конкретного працівника у зазначеному поданні, бо якщо це не буде зроблено належним чином і профспілковий орган не дасть
своєї згоди на звільнення зазначеного працівника, виникне проблема щодо визначення іншого
працівника — «кандидата на звільнення», якого
також буде потрібно попереджати про звільнення
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у двомісячний строк, хоча дата скорочення штату (внесення відповідних змін до штатного розпису), яка визначена у відповідних наказах у
цьому випадку, наступить до закінчення двомісячного терміну попередження іншого працівника.
Якщо ж розірвання трудового договору з працівником буде проведено роботодавцем без
звернення до виборного органу профспілкової
організації і звільнений працівник звернеться
до суду з цього приводу, суд зупиняє провадження по справі, запитує згоду виборного органу
профспілкової організації на звільнення і лише
після одержання такої згоди або відмови в її наданні, розглядає спір по суті.

8. Видаємо наказ про звільнення.

Після здійснення всіх вищезазначених процедур і у разі неможливості перевести працівника
за його згодою на іншу посаду, видається наказ
про звільнення у довільній формі або з використанням типової форми № П-4 (Зразок 5).
При цьому слід мати на увазі, що відповідно
до ч. 3 ст. 40 КЗпП працівника не можна звільняти в період його тимчасової непрацездатності та
в період перебування у відпустці.
Також згідно з ч. 1 ст. 3 Закону України «Про
відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР,
за бажанням працівника, йому має бути надано
невикористану відпустку з наступним звільненням (у разі якщо відпустка триватиме й після
встановленої дати звільнення). Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

9. Оформлення трудової книжки та
інших документів щодо звільнення.

Відповідно до наказу про звільнення здійснюється оформлення й інших документів про
звільнення: вноситься запис про звільнення до
трудової книжки працівника (Зразок 6), підготовлюється копія наказу для працівника, оформлюються відповідні документи бухгалтерією
щодо остаточного розрахунку з працівником,
зокрема підраховуються відповідні суми і готується письмове попереднє повідомлення працівнику про ці суми. Зазначене повідомлення
про суми до виплати робиться шляхом надання
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розрахункового листка чи іншої форми письмового повідомлення про нараховану заробітну плату на руки працівникові під підпис про
ознайомлення або шляхом надсилання його рекомендованим листом із повідомленням про
вручення.
Суми, які слід виплатити звільненому працівникові в останній день його роботи включають:
— заробітну плату, належну працівнику по
день звільнення (враховуючи і цей день, адже
він є останнім робочим днем);
— компенсації за всі дні невикористаних відпусток (ст. 83 КЗпП);
— вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку відповідно до
ст. 44 КЗпП;
— можливу заборгованість роботодавця з інших виплат працівникові, належних йому до
дня звільнення.
Разом з цим, у відповідних випадках роботодавець може здійснити і певні відрахування із
зазначених сум. Наприклад, у разі нанесення матеріального збитку роботодавцю, він має право
на утримання матеріального збитку з працівників, з якими укладені договори про повну матеріальну відповідальність або з тих, які отримали
матеріальні цінності під звіт.

10. Остаточний розрахунок
з працівником.

Відповідно до ст. 47 КЗпП, роботодавець
зобов’язаний у день звільнення:
— видати працівникові належно оформлену
трудову книжку;
— провести з ним розрахунок у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП (якщо перед виплатою зазначених сум між працівником та роботодавцем
виникне спір щодо їх розміру, то роботодавець
все одно повинен виплатити працівнику у законодавчо встановлені строки неоспорювану ним
суму. Оспорюваний же розмір заробітку роботодавець має виплатити в тому випадку, якщо спір
буде вирішений відповідним органом (наприклад, судом) на користь працівника. Якщо вимоги працівника будуть задоволені тільки частково, то розмір відшкодування за час затримки
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КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Зразок 5
Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробник»
Найменування підприємства (установи, організації)

Типова форма № П-4
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. № 489
Код ЄДРПОУ
Дата складання

12345678
18.04.2017

НАКАЗ № 92-п
(РОЗПОРЯДЖЕННЯ)
про припинення трудового договору (контракту)
Звільнити «19» квітня 2017 року
Табельний номер
567
Савчук Микола Олександрович
(прізвище, ім’я, по батькові)

відділ збуту

(назва структурного підрозділу)

економіст із збуту ІІ категорії

назва професії (посади), розряд, клас (категорія) кваліфікації

скорочення штату працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП України
(причина звільнення)

наказ від 23.01.2017 р. № 10-од, копія попередження Савчука М. О. про вивільнення з його підписом щодо отримання та відмовою від переведення на іншу роботу, згода профспілкового комітету (прот. № 13 від 03.04.2017 р.)
(підстави звільнення)

Вихідна допомога 5010 грн 50 коп.
Керівник
підприємства
(установи, організації)
З наказом (розпорядженням)
ознайомлений
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Іваненко
підпис

Савчук

підпис працівника

Іваненко Михайло Леонідович
П.І.Б.

«18»квітня 2017 року
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Зразок 6

4

19

04

2017

Звільнено у зв’язку зі скороченням

Наказ від

штату працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП

18.04.2017 № 92-п

України

виплати визначає орган, який виносить рішення по суті спору);
— видати працівникові копію наказу про звільнення з роботи (у разі звільнення працівника з
ініціативи роботодавця, в інших випадках — на
вимогу працівника).
Стаття ж 116 КЗпП у свою чергу передбачає,
що при звільненні працівника виплата всіх сум,
які належать йому від роботодавця, провадиться
в день звільнення.
Якщо ж працівник у день звільнення не працював, всі такі суми мають бути виплачені не
пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
Також згідно із ст. 49 КЗпП роботодавець
зобов’язаний видати працівникові на його вимогу довідку про роботу на підприємстві із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади,
часу роботи і розміру заробітної плати. Хоча видача такої довідки і не пов’язана безпосередньо
із звільненням, але роботодавець має також
бути готовий її надати під час звільнення працівника або після нього.
Для підтвердження отримання трудової книжки працівник має поставити підпис в особистій
картці та Книзі обліку руху трудових книжок.
Якщо ж працівник відмовляється отримати
книжку або засвідчити своїм підписом її отримання, це слід підтвердити шляхом складання
спеціального акта. У випадку відмови працівника підписати й інші необхідні документи, це
може бути зафіксовано в акті разом з відмовою
отримати трудову книжку. Також відповідний
20

акт варто скласти і у випадку відсутності працівника на роботі у день звільнення.
Крім того, у разі відсутності працівника на роботі у день звільнення роботодавцю слід надіслати на його адресу проживання поштове повідомлення (бажано рекомендованим листом із
повідомленням про вручення) з інформацією
про необхідність отримання трудової книжки (із
зазначенням місця та часу отримання). У разі
нез’явлення працівника для отримання книжки
у зазначений час, слід також скласти відповідний акт.
Пересилання трудової книжки поштою (цінним листом) допускається тільки за наявності
письмової згоди працівника. У випадку неотримання працівником трудової книжки під час
звільнення, вона має зберігатися на підприємстві протягом двох років, після чого її можна
здати до архіву, де вона повинна зберігатися
протягом ще 50 років, і після закінчення цього
строку знищуватися у встановленому порядку.
Протягом зазначених строків роботодавцю
також бажано, за можливості, зберігати і відповідні підтверджуючі документи щодо своїх дій з
видачі трудової книжки, в т. ч. копію запрошення працівникові отримати трудову книжку, квитанцію поштового відділення, повідомлення
про вручення запрошення, відповідні акти про
відсутність працівника або його відмови.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
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ПОСТАНОВА

від 18 серпня 2017 р. № 648

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу
на зайняття посад державної служби

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
30 серпня 2017 року

Остання редакція:
18 серпня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено у новій редакції Порядок проведення конкурсу на
зайняття посад державної
служби, де, зокрема, передбачено можливість подання
претендентами документів
для участі в конкурсі на займання посад держслужбовців не лише особисто чи
поштою, а й за допомогою
мережі Інтернет через Єдиний портал вакансій державної служби, на якому
також оприлюднюватиметься інформація про проведення конкурсу.

Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2017 р., № 57, ст. 1687), виклавши його в
редакції, що додається.
2. Установити, що положення п. 37 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня
2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р., № 648),
застосовується до результатів тестування, визначених після набрання чинності цією постановою.
3. Взяти до відома, що розміщення наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу на
зайняття посад державної служби та умови його проведення суб’єктом призначення або
керівником державної служби в державному органі через особистий кабінет на Єдиному
порталі вакансій державної служби Національного агентства з питань державної служби
(далі — НАДС), а також подача особою, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, документів, визначених у п. 19 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р., № 648), через Єдиний
портал вакансій державної служби НАДС здійснюються після початку функціонування відповідної компоненти програмно-технічного забезпечення такого порталу.
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 р. № 246
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 648)
ПОРЯДОК
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби*
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
державної служби (далі — конкурс), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.
Дія цього Порядку застосовується під час проведення конкурсу на зайняття посад дипломатичної служби, крім випадків, коли призначення на дипломатичні посади здійснює
Президент України відповідно до Конституції України, та з урахуванням того, що відповідно
до Закону України «Про дипломатичну службу» в органах дипломатичної служби здійснюється ротація працівників дипломатичної служби.
________________
*Текст Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби наведено у повному обсязі, але без
Додатків до нього.
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Особи, які претендують на зайняття посад фахівців з питань реформ, проходять конкурс за загальною процедурою з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.
2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в установленому законом порядку вимог до професійної
компетентності кандидата на зайняття вакантної посади державної служби (далі — посада) за результатами оцінювання його
особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.
Методичні рекомендації щодо оцінювання професійної компетентності кандидата на зайняття посади під час проходження
конкурсу затверджуються НАДС.
3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:
1) забезпечення рівного доступу;
2) політичної неупередженості;
3) законності;
4) довіри суспільства;
5) недискримінації;
6) прозорості;
7) доброчесності;
8) надійності та відповідності методів тестування;
9) узгодженості застосування методів тестування;
10) ефективного і справедливого процесу відбору.
4. Дотримання принципу недискримінації під час проведення конкурсу не виключає обов’язку застосування в ході його проведення розумного пристосування для особи з інвалідністю, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, а також можливості
застосування позитивних дій відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».
Умови проведення конкурсу
5. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади категорії «А» приймає суб’єкт призначення.
Рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади категорій «Б» і «В» приймає керівник державної служби в державному органі (далі — керівник державної служби).
6. Конкурс проводиться такими етапами:
1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;
4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законом вимогам;
5) проведення тестування та визначення його результатів;
6) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (у випадках, передбачених цим Порядком);
7) проведення співбесіди та визначення її результатів;
8) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу і другого за результатами конкурсу кандидата;
9) оприлюднення результатів конкурсу.
7. Особи, які відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про державну службу» не можуть вступити на державну службу, не
допускаються до участі у конкурсі.
8. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади (далі — кандидати).
9. Документи, подані (надіслані) кандидатами до державного органу, в якому проводиться конкурс, не розглядаються у разі:
1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до державного органу менше ніж за три
робочі дні до дати проведення конкурсу.
Вимоги щодо оприлюднення інформації про посаду та оголошення про проведення конкурсу
10. Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посад оприлюднюється:
1) за категорією «А» — на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, офіційному веб-сайті НАДС та офіційному
веб-сайті суб’єкта призначення;
2) за категоріями «Б» і «В» — на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, офіційному веб-сайті НАДС та офіційному веб-сайті державного органу, в якому проводиться конкурс.
З метою широкого поширення інформації про посаду така інформація може бути додатково оприлюднена на інших вебсайтах або в засобах масової інформації.
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11. Суб’єкт призначення або керівник державної служби, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, забезпечує надсилання в електронній формі НАДС наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та умов його проведення за
формою згідно з додатком 1 не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження).
Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, одного або кількох районів, забезпечує надсилання в електронній формі територіальному органу НАДС за місцем розташування наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та умов його
проведення за формою згідно з додатком 1 не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного
наказу (розпорядження).
Передача оголошення про проведення конкурсу та його оприлюднення здійснюється у порядку, затвердженому НАДС.
Служба управління персоналом державного органу може розмістити наказ (розпорядження) про оголошення конкурсу та
умови його проведення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС не пізніше ніж протягом
наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження). Розміщена через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС відповідна інформація оприлюднюється на такому порталі після її перевірки НАДС
або його територіальними органами.
12. Якщо інформація про оголошення конкурсу, яка надіслана НАДС або його територіальному органу, не доступна для зчитування, відповідний наказ (розпорядження) про оголошення конкурсу та умови його проведення повертаються відповідному
органу без розгляду шляхом надсилання повідомлення електронною поштою.
У разі невідповідності наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та/або умов його проведення вимогам законодавства про державну службу вони повертаються відповідному органу шляхом надсилання повідомлення електронною поштою з
відповідним обґрунтуванням.
У разі відсутності зауважень до наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та умов його проведення оголошення про
проведення конкурсу оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС не пізніше наступного робочого
дня з дня надходження відповідної інформації або її розміщення на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС. Про таке
оприлюднення повідомляється орган, яким було надіслано або розміщено оголошення, після чого інформація про оголошення
конкурсу може бути оприлюднена на офіційному веб-сайті відповідного державного органу, інших веб-сайтах та в засобах масової інформації.
Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії
13. Конкурс на зайняття посад категорії «А» проводить Комісія з питань вищого корпусу державної служби (далі — Комісія).
Для проведення конкурсу на зайняття посад категорій «Б» і «В» керівником державної служби утворюється конкурсна комісія у складі голови і членів комісії.
14. Конкурс на зайняття посад керівника та заступника керівника територіального органу міністерства, іншого центрального
органу виконавчої влади та інших державних органів, які утворені як юридичні особи публічного права, проводиться у відповідних міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та інших державних органах конкурсною комісією, утвореною
суб’єктом призначення.
Конкурс на зайняття посад перших заступників, заступників голів, заступників голів – керівників апаратів облдержадміністрацій проводиться у відповідних облдержадміністраціях конкурсною комісією, утвореною головою облдержадміністрації.
Конкурс на зайняття посад перших заступників та заступників голів, заступників голів – керівників апаратів райдержадміністрацій проводиться у відповідних райдержадміністраціях конкурсною комісією, утвореною головою райдержадміністрації.
Конкурс на зайняття посад категорії «Б» в усіх інших випадках та категорії «В» проводиться конкурсною комісією, утвореною
керівником державної служби або суб’єктом призначення.
Рішення про утворення конкурсної комісії для призначення керівників структурних підрозділів апарату Міноборони приймається Міністром оборони.
15. Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб.
До складу конкурсної комісії можуть входити представники служби управління персоналом, юридичної служби, окремих
структурних підрозділів та інші працівники державного органу, в якому проводиться конкурс.
У разі неможливості утворення або функціонування конкурсної комісії в державному органі, штатна чисельність якого становить менше 15 осіб, конкурс може проводити конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу
вищого рівня.
До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», в установленому НАДС порядку.
16. Комісія або конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи державних службовців з інших державних
органів, представника виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності), науковців, а також експертів (не
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менше двох) у відповідній сфері для проведення оцінки за результатами розв’язання ситуаційних завдань та проведення співбесіди щодо відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам.
У такому разі залученими до роботи Комісії або конкурсної комісії особами проводиться оцінка шляхом виставлення балів
(0 – 1 – 2), які відображаються у відповідному протоколі засідання та враховуються членами Комісії або конкурсної комісії під
час оцінювання після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою.
17. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
У разі тимчасової відсутності членів Комісії або конкурсної комісії з поважних причин (відпустка, відрядження, тимчасова
непрацездатність, участь у невідкладних заходах, на яких зобов’язаний бути присутнім член Комісії або конкурсної комісії у
зв’язку з виконанням посадових обов’язків), наслідком якої є відсутність кворуму, дата проведення конкурсу може бути перенесена на інший день з урахуванням строків, визначених законом.
Рішення про перенесення дати конкурсу на зайняття посади категорії «А» приймає Комісія, а на зайняття посади категорії
«Б» або «В» — конкурсна комісія або суб’єкт призначення шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).
Про зміну дати проведення конкурсу кандидати повідомляються спеціальним структурним підрозділом НАДС, який утворюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи Комісії (далі — спеціальний структурний підрозділ
НАДС), або службою управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення.
Зазначене повідомлення може здійснюватися одним із доступних способів, обраним кандидатом, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку.
Інформація для кандидатів може бути додатково розміщена на офіційному веб-сайті державного органу, в якому проводиться
конкурс.
18. Голова НАДС за поданням керівника спеціального структурного підрозділу НАДС визначає з числа працівників такого
підрозділу особу, яка виконуватиме функції адміністратора під час проведення конкурсу на зайняття посад категорії «А».
Керівник державної служби органу, в якому проводиться конкурс, визначає з числа працівників служби управління персоналом особу, яка виконуватиме функції адміністратора під час проведення конкурсу на зайняття посад категорій «Б» і «В».
У разі коли в державному органі неможливо визначити адміністратора з числа працівників служби управління персоналом, функції адміністратора виконує особа з числа інших працівників такого органу, яка визначається керівником державної
служби.
Адміністратор несе персональну відповідальність за розголошення інформації, що стала йому відома під час проведення
конкурсу.
Адміністратор не є членом Комісії або конкурсної комісії.
Адміністратор веде протокол засідання Комісії або конкурсної комісії, оформляє відомості про результати конкурсу, роздруковує звіти про результати проходження тестування, перевіряє особу кандидата тощо.
Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі
19. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто, поштою або через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС) Комісії або конкурсній комісії такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2,
до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені ч. 3 або ч. 4 ст. 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до
зазначеного Закону;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково
пред’являється до проходження тестування);
6) заповнену особову картку встановленого зразка;
7) оригінали інших документів для підтвердження відповідності умовам конкурсу в разі проведення закритого конкурсу;
8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік*.
У разі подання документів для участі у конкурсі особисто або поштою заяви, зазначені у підпунктах 2 і 3 цього пункту, пишуться власноручно.
________________
*Декларація надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК.
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Під час створення електронних документів, які подаються для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної
служби НАДС, накладається електронний цифровий підпис кандидата.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
20. Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає
заяву за формою згідно з додатком 3 про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.
21. Спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться
конкурс, ведуть облік та реєструють всі документи для участі у конкурсі, подані особами, які бажають взяти у ньому участь.
Документи для участі у конкурсі зберігаються протягом п’яти років:
кандидатів на зайняття посад категорій «Б» і «В» — у державному органі, в якому проводився конкурс;
кандидатів на зайняття посад категорії «А» — у спеціальному структурному підрозділі НАДС.
22. Перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність установленим законом вимогам проводить:
на зайняття посад категорії «А» — спеціальний структурний підрозділ НАДС;
на зайняття посад категорій «Б» і «В» — служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс.
Спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому оголошено конкурс, не пізніше трьох робочих днів з дня надходження документів для участі у конкурсі повідомляє кандидатам:
про результати перевірки документів, поданих особисто або поштою;
про результати попередньої перевірки документів, поданих через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС.
Кандидати, документи яких не відповідають установленим вимогам, не допускаються до тестування та вважаються такими,
що не пройшли конкурс, про що їм повідомляє спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом
державного органу, в якому проводиться конкурс.
Повідомлення може здійснюватися одним із доступних способів, обраним кандидатом, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку.
Під час подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС копія посвідчення
щодо вільного володіння державною мовою перевіряється після пред’явлення кандидатом оригіналу такого посвідчення до
проходження тестування. У такому разі остаточне рішення щодо відповідності поданих документів установленим вимогам та
допущення/недопущення кандидата до проходження тестування приймається спеціальним структурним підрозділом НАДС або
службою управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, за результатами перевірки копії зазначеного посвідчення, про що кандидат повідомляється особисто або в інший спосіб.
У разі невідповідності поданої через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС копії посвідчення щодо вільного володіння державною мовою оригіналу такого посвідчення (крім випадків втрати такого посвідчення та отримання його дубліката)
або непред’явлення оригіналу такого посвідчення кандидат не може бути допущений до проходження тестування та вважається
таким, що не пройшов конкурс.
Після перевірки документів кандидат протягом строку зберігання таких документів може звернутися до спеціального структурного підрозділу НАДС або служби управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, із письмовою
заявою про повернення оригіналів документів, передбачених пп. 5 та пп. 7 п. 19 цього Порядку. У такому разі зберігаються копії
таких документів.
Проведення оцінювання кандидатів
23. Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад категорії «А» здійснюється відеофіксація процедури проведення конкурсу (тестування, розв’язання кандидатами ситуаційних завдань та їх презентація у передбачених випадках, проведення співбесіди), у тому числі з одночасною трансляцією в режимі реального часу, якщо інше не передбачено законом.
Під час проведення конкурсу на зайняття посад категорій «Б» і «В» за рішенням конкурсної комісії може здійснюватися відеоабо аудіофіксація, якщо інше не передбачено законом.
24. Про здійснення фіксації процедури проведення конкурсу за допомогою технічних засобів адміністратор оголошує перед
початком відповідного етапу конкурсу.
25. У разі здійснення аудіо- або відеофіксації аудіо- та відеозаписи є невід’ємною частиною протоколів засідань.
26. Кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену п. 22 цього Порядку, проходять тестування на знання законодавства.
27. Тестування кандидатів на зайняття посад категорії «А» проводиться під наглядом не менше трьох членів Комісії. Такий
нагляд може здійснюватись в режимі реального часу в залі засідань Комісії.
Тестування кандидатів на зайняття посад категорій «Б» і «В» проводиться у присутності не менше трьох членів конкурсної
комісії.
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28. Тестування на знання законодавства проводиться з метою визначення рівня знань Конституції України, законодавства про
державну службу, антикорупційного та іншого законодавства.
29. Перелік тестових питань на знання законодавства та варіанти відповідей (із зазначенням правильної відповіді) затверджуються НАДС та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.
30. Тестування проводиться державною мовою.
Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
31. Під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним.
У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається
відповідний акт, який підписується членами Комісії, які здійснювали нагляд, або присутніми членами конкурсної комісії.
32. Під час проведення тестування питання для кожного кандидата обираються автоматично з переліку тестових питань. Одне
тестове завдання включає 40 тестових питань. Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.
33. Загальний час для проведення тестування повинен становити не більше 40 хвилин.
34. Після закінчення кандидатом проходження тестування або після закінчення часу, відведеного для його проведення, здійснюється автоматичне визначення результатів тестування за допомогою програмного забезпечення, які фіксуються адміністратором у відомості про результати тестування за формою згідно з додатком 4.
Адміністратор роздруковує звіт про результати тестування кожного кандидата, підписує такий звіт у кандидата та членів
Комісії, які здійснюють нагляд, або присутніх членів конкурсної комісії та додає його до відомості про результати тестування.
За бажанням кандидата адміністратор надає йому копію звіту про результати тестування, засвідчену спеціальним структурним підрозділом НАДС або службою управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс.
35. У разі використання результатів попереднього тестування до відомості додається копія звіту про його результати.
36. За результатами тестування виставляються такі бали:
1) для посад категорії «А»:
2 бали — кандидатам, які відповіли правильно на 36 питань тестового завдання і більше;
1 бал — кандидатам, які відповіли правильно на 28 – 35 питань тестового завдання;
0 балів — кандидатам, які відповіли правильно на 27 і менше питань тестового завдання;
2) для посад категорії «Б»:
2 бали — кандидатам, які відповіли правильно на 34 питання тестового завдання і більше;
1 бал — кандидатам, які відповіли правильно на 26 – 33 питання тестового завдання;
0 балів — кандидатам, які відповіли правильно на 25 і менше питань тестового завдання;
3) для посад категорії «В»:
2 бали — кандидатам, які відповіли правильно на 32 питання тестового завдання і більше;
1 бал — кандидатам, які відповіли правильно на 24 – 31 питання тестового завдання;
0 балів — кандидатам, які відповіли правильно на 23 і менше питань тестового завдання.
37. Кандидати, які під час конкурсу пройшли тестування раніше, можуть протягом шести місяців з дня проходження тестування використати його результат для участі в іншому конкурсі.
Про прийняття відповідного рішення кандидати повідомляють шляхом подання до Комісії або конкурсної комісії письмової
заяви та копії звіту про результати тестування, засвідченої спеціальним структурним підрозділом НАДС або службою управління
персоналом державного органу, в якому кандидат пройшов тестування.
У такому разі кількість балів за результатами тестування визначається відповідно до п. 36 цього Порядку з урахуванням
кількості наданих кандидатом правильних відповідей, зазначених у звіті про результати тестування, копія якого подана кандидатом.
38. Проведення повторного тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано або не відбулося з
технічних чи інших причин, що не залежать від членів Комісії або конкурсної комісії та кандидатів.
У такому разі за рішенням Комісії або конкурсної комісії призначається нова дата проведення тестування та/або час, про що
повідомляються кандидати в порядку, передбаченому абз. 4 і абз. 5 п. 17 цього Порядку.
39. Кандидати, які за результатами тестування набрали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження,
вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.
Кандидати, які набрали 1 або 2 бали, вважаються такими, що пройшли тестування.
З інформацією про результати тестування та кількість отриманих балів кандидати ознайомлюються під час підписання відповідного звіту.
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Результати тестування відображаються у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії.
40. Про дату і час проведення розв’язання ситуаційних завдань та/або співбесіди кандидатів інформують додатково в порядку, передбаченому абз. 4 і абз. 5 п. 17 цього Порядку.
41. Розв’язання ситуаційних завдань проводиться кандидатами на зайняття посад категорій «А» та «Б».
Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та
досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань
кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції.
42. Ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття посад категорії «А» затверджуються Комісією.
43. Ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття посад категорії «Б» розробляються у державному органі, в якому проводиться конкурс, з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу, та затверджуються рішенням конкурсної комісії.
44. Під час затвердження ситуаційних завдань визначаються вимоги до професійної компетентності кандидата, які будуть
оцінюватись за результатами їх розв’язання.
45. Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами на зайняття посад категорії «А» письмово з використанням комп’ютерної
техніки під наглядом не менше третини членів Комісії. Такий нагляд може здійснюватись в режимі реального часу в залі засідань
Комісії.
Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами на зайняття інших посад (у випадках, передбачених цим Порядком) письмово (власноруч або з використанням комп’ютерної техніки) у присутності не менше третини членів конкурсної комісії. Рішення про
можливість використання кандидатами комп’ютерної техніки для розв’язання ситуаційних завдань приймає конкурсна комісія.
Під час розв’язання ситуаційних завдань з використанням комп’ютерної техніки забезпечується блокування доступу до Інтернету та інших джерел інформації, за винятком доступу до довідкових правових систем.
Кожен кандидат розв’язує від одного до трьох ситуаційних завдань залежно від встановлених вимог до професійної компетентності.
Кількість ситуаційних завдань для кандидатів визначається Комісією або конкурсною комісією.
Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакові ситуаційні завдання.
Перед оголошенням ситуаційного завдання адміністратор надає кандидатам два конверти. Один конверт містить бланк для
заповнення кандидатом персональних даних за формою згідно з додатком 5, а інший — бланк для розв’язання ситуаційного
завдання.
Адміністратор оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати.
На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше однієї години.
Після завершення розв’язання ситуаційних завдань або після закінчення часу, відведеного на їх розв’язання, кандидати
вкладають бланки з розв’язаними ситуаційними завданнями та заповнені бланки персональних даних у конверти і подають їх
адміністратору.
Адміністратор проставляє однаковий номер на бланку з розв’язаними ситуаційними завданнями, конверті з розв’язаними
ситуаційними завданнями та конверті із заповненим бланком персональних даних кандидата.
Після отримання від усіх кандидатів конвертів адміністратор передає членам конкурсної комісії тільки конверти з розв’язаними
ситуаційними завданнями для визначення результатів, а конверти із заповненими бланками персональних даних залишає у себе.
Неправильно зазначені персональні дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом.
Не допускається зазначення на бланку з відповіддю на ситуаційне завдання інформації, яка може ідентифікувати кандидата,
зокрема прізвища, імені, по батькові, підпису. У разі порушення зазначеної вимоги кандидат відсторонюється від подальшого
проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, що підписується членами Комісії або конкурсної комісії, які здійснюють перевірку ситуаційних завдань, та відображається у протоколі засідання відповідної комісії.
За рішенням Комісії кандидати на посаду категорії «А» презентують результати розв’язання ситуаційних завдань на її засіданні. У такому разі абзаци сьомий, десятий – чотирнадцятий цього пункту не застосовуються.
Комісія або конкурсна комісія визначає результати розв’язання ситуаційного завдання згідно з установленими вимогами до
професійної компетентності кандидата.
46. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за
кожною окремою вимогою виставляються такі бали:
2 бали — кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції,
необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;
1 бал — кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання
посадових обов’язків;
0 балів — кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.
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47. Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час розв’язання ситуаційних завдань здійснюється членами Комісії або конкурсної комісії не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після їх розв’язання на
засіданні відповідної комісії, яке є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Оцінювання здійснюється індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на
засіданні Комісії або конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом проставлення балів, які вносяться до відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 6.
Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Комісії або конкурсної комісії.
48. Після оцінювання члени Комісії або конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання кандидатами ситуаційних завдань адміністратору, який відкриває конверти із заповненими бланками персональних даних кандидатів та заповнює
зведену відомість середніх балів.
49. Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, а також
кандидати, які не з’явилися для розв’язання ситуаційних завдань, не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу та
вважаються такими, що не пройшли конкурс.
Результати розв’язання ситуаційного завдання відображаються у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії та повідомляються кандидатам.
Про результати розв’язання ситуаційних завдань та допущення/недопущення до наступного етапу конкурсу спеціальний
структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, повідомляє
кандидатам одним із доступних способів, обраних ними, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного
зв’язку.
50. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які
не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.
51. Співбесіду проводить Комісія або конкурсна комісія, а також особи, які залучені до її роботи.
52. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою на співбесіді виставляються
такі бали:
2 бали — кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції,
необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;
1 бал — кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання
посадових обов’язків;
0 балів — кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.
Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час проведення співбесіди здійснюється
кожним членом Комісії або конкурсної комісії індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні Комісії або конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом
виставлення балів, які вносяться до відомості про результати співбесіди за формою згідно з додатком 7.
53. Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час проведення співбесіди є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Комісії або конкурсної комісії.
Кандидати, які під час проведення співбесіди отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, а також кандидати, які
не з’явилися для проведення співбесіди, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір та не можуть бути включеними
до загального рейтингу.
Результати проведення співбесіди відображаються у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії та повідомляються
кандидатам.
Про результати проведення співбесіди спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, повідомляє кандидатам одним із доступних способів, обраних ними, зокрема у
письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку.
54. Результати проходження тестування, розв’язання ситуаційних завдань та проведеної з кандидатом співбесіди зберігаються
у службі управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, а щодо кандидатів на зайняття посад категорії «А» — у спеціальному структурному підрозділі НАДС.
55. Усі етапи конкурсу повинні проводитись у приміщенні, доступному також для кандидатів з числа маломобільних груп
населення.
Складення рейтингового списку кандидатів
56. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених у зведеній відомості
середніх балів за формою згідно з додатком 8 за кожною окремою вимогою до професійної компетентності, та балів за результатами тестування.
Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.
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Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.
Загальний рейтинг кандидатів визначається за формою згідно з додатком 9.
Результати визначення загального рейтингу кандидатів відображаються у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії.
57. У разі коли два і більше кандидатів мають однаковий рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого
голосування на засіданні Комісії або конкурсної комісії після обговорення відповідності професійної компетентності таких кандидатів за кожною окремою вимогою.
58. Кандидат може ознайомитися із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до Комісії або конкурсної
комісії.
У такому разі спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, надає кандидатові витяг із зведеної відомості середніх балів.
Оприлюднення результатів конкурсу
59. Керівник державного органу, в якому проводився конкурс, забезпечує передачу НАДС або його територіальному органу
за місцем розташування державного органу інформації про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата в електронній формі на відповідну електронну адресу не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання
протоколу засідання конкурсної комісії.
60. Інформація про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата повинна містити прізвище, ім’я та
по батькові кандидата, найменування посади та загальну кількість балів, набраних кандидатом.
61. Спеціальний структурний підрозділ НАДС та служба управління персоналом державного органу, в якому проводився
конкурс, ведуть реєстр других за результатами конкурсу кандидатів.
62. Другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на посаду протягом одного року з дня проведення
відповідного конкурсу, якщо така посада стане вакантною, а також у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття
посади, складення Присяги державного службовця, коли буде виявлено обмеження щодо призначення на посаду, визначені
ст. 32 Закону України «Про державну службу», або йому буде відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної
перевірки.
Спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, повідомляє другому за результатами конкурсу кандидату про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п’яти
календарних днів з дня відкриття відповідної вакансії.
Зазначене повідомлення може здійснюватись одним із доступних способів, обраним кандидатом у заяві, зазначеній у пп. 2
п. 19 цього Порядку, а також надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
У разі коли протягом місяця з дня надіслання зазначеного рекомендованого листа другий за результатами конкурсу кандидат
не подасть письмової заяви та інших передбачених законодавством документів для призначення його на посаду, він вважається
таким, що відмовився від зайняття відповідної посади.
63. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення
про його проведення.
64. Спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводився
конкурс, надсилають кожному кандидату письмове повідомлення (поштою або засобами електронного зв’язку) про результати
конкурсу протягом п’яти календарних днів з дня їх оприлюднення.
65. Повторний конкурс проводиться відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну службу» та за процедурою, визначеною цим Порядком.
66. Витяг з протоколу засідання Комісії або конкурсної комісії щодо результатів визначення загального рейтингу кандидатів
є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.
67. Кандидат як учасник конкурсу має право оскаржити рішення конкурсної комісії відповідно до ст. 28 Закону України «Про
державну службу».
68. Рішення Комісії або конкурсної комісії стосовно переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата скасовується у разі встановлення факту порушення умов або порядку проведення конкурсу, яке могло вплинути на його результати.
У разі незгоди переможця конкурсу з рішенням про встановлення випробування під час призначення на посаду, а також відмови особи, призначеної на посаду вперше, від складення Присяги державного службовця застосовується відкладене право
другого за результатами конкурсу кандидата.
Особливості проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ
69. Суб’єкт призначення або керівник державної служби визначає умови проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з
питань реформ за формою згідно з додатками 10 – 12, які оприлюднюються у порядку, визначеному пунктами 10 – 12 цього
Порядку.
Методи оцінювання вимог, визначених в умовах проведення конкурсу, визначені у додатку 13.
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70. Конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ проводиться такими етапами:
1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;
4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законом вимогам;
5) проведення тестування аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією, а також визначення його результатів;
6) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (у випадках, передбачених цим Порядком);
7) проведення тестування на знання законодавства та визначення його результатів;
8) проведення співбесіди та визначення її результатів;
9) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу і другого за результатами конкурсу кандидата;
10) оприлюднення результатів конкурсу.
71. Конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ, які віднесені до посад державної служби категорій «Б» і «В», проводиться окремою конкурсною комісією у складі семи осіб, утвореною керівником державної служби.
До складу такої конкурсної комісії можуть включатися генеральні директори директоратів, директори генеральних департаментів та Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції після їх призначення.
Зазначену конкурсну комісію може очолювати керівник державної служби в державному органі.
При цьому до складу конкурсної комісії можуть залучатися на конкурсній основі представники громадських об’єднань, що
діють згідно із Законом України «Про громадські об’єднання», відповідно до порядку, затвердженого НАДС.
До роботи Комісії або конкурсної комісії для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ для проведення оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які оцінюються за результатами розв’язання
ситуаційних завдань та співбесіди, обов’язково залучаються три експерти з питань управління персоналом та у сфері політики
відповідного державного органу.
Комісія або конкурсна комісія для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ приймає рішення про залучення
експертів:
з питань управління персоналом для оцінювання професійних компетентностей кандидатів встановленим вимогам — з
числа осіб, зазначених у рекомендованому переліку експертів з питань управління персоналом, затвердженому НАДС;
у сфері політики відповідного державного органу для оцінювання професійних компетентностей кандидатів встановленим
вимогам — з числа осіб, зазначених у переліку експертів у сфері політики відповідного державного органу, затвердженого керівником відповідного державного органу.
Перелік вимог, для оцінювання яких залучаються експерти, визначається у відповідному протоколі засідання. Залучені до
роботи експерти оцінюють лише ті професійні компетентності кандидатів, щодо оцінки яких їх залучено.
Залученими до роботи експертами надається оцінка шляхом виставлення балів (0 – 1 – 2), які вносяться до відповідних відомостей.
Під час формування складу конкурсної комісії положення п. 15 цього Порядку не застосовуються.
72. Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ здійснюється відеофіксація процедури конкурсного відбору (тестування, розв’язання кандидатами ситуаційних завдань та їх презентація у передбачених випадках, проведення співбесіди), якщо інше не передбачено законом.
Про здійснення відеофіксації адміністратор оголошує перед початком відповідного етапу конкурсу.
Відеозаписи є невід’ємною частиною протоколів засідань. Відеозаписи проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з
питань реформ категорій «Б» і «В» не підлягають оприлюдненню.
73. Кандидати на зайняття посад фахівців з питань реформ, документи яких пройшли перевірку, передбачену в п. 22 цього
Порядку, проходять тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією.
Перелік тестових питань щодо перевірки аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією
затверджується НАДС.
74. Тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією включає такі види:
тестування на абстрактне мислення — проводиться з метою оцінки здібностей щодо логічного та абстрактного мислення,
встановлення причинно-наслідкового зв’язку;
тестування на числове мислення — проводиться з метою оцінки здібностей щодо здатності розуміти та працювати з числовою інформацією;
тестування на вербальне мислення — проводиться з метою оцінки здібностей щодо здатності розуміти та працювати з
текстовою інформацією.
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Для оцінювання аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією кандидат проходить тестування на абстрактне мислення, а також тестування на числове або вербальне мислення з урахуванням установлених вимог до
професійної компетентності кандидата.
Усі кандидати, які претендують на одну посаду, проходять однакове тестування.
Кожен із зазначених видів тестування кандидат може проходити не частіше одного разу на місяць. У разі участі кандидата в
іншому конкурсі на вакантну посаду на зайняття посад фахівців з питань реформ протягом місяця з дня проходження тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією використовуються результати
відповідного виду тестування. У разі необхідності складення іншого виду тестування, ніж той, який пройшов кандидат, він проходить лише той вид тестування, який не проходив.
Порядок проведення тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією
визначається пунктами 27, 30 – 32, 34, 35, 38 цього Порядку.
Час для проведення кожного тестування повинен становити не більше ніж 30 хвилин.
75. За результатами проходження кожного тестування, передбаченого п. 73 цього Порядку, проставляються такі бали:
2 бали — кандидатам, які набрали 70 та більше відсотків максимально можливої оцінки за результатами тестування;
1 бал — кандидатам, які набрали від 30 до 69 відсотків максимально можливої оцінки за результатами тестування;
0 балів — кандидатам, які набрали 29 та менше відсотків максимально можливої оцінки за результатами тестування.
76. Кандидати, які за результатами проходження відповідного виду тестування набрали 0 балів, а також кандидати, які не
з’явилися для його проходження, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до наступного
етапу конкурсу.
Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування.
Результати проходження кожного тестування відображаються у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії.
77. Усі кандидати на зайняття посад фахівців з питань реформ розв’язують ситуаційні завдання.
Ситуаційні завдання складаються із завдань для перевірки професійних знань та завдань для перевірки професійних компетенцій.
Ситуаційні завдання для перевірки професійних компетенцій кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій «Б» та «В» обираються конкурсною комісією з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу з переліку завдань для перевірки професійних компетенцій, затверджених
НАДС.
Ситуаційні завдання для перевірки професійних знань кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій «Б»
та «В» розробляються конкурсною комісією та затверджуються її рішенням з урахуванням специфіки та вимог до професійної
компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу на основі типових завдань для перевірки професійних
знань, затверджених НАДС.
Усі кандидати, які претендують на зайняття однієї посади, розв’язують однакові ситуаційні завдання.
Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами в усній та письмовій формі.
Усне розв’язання ситуаційного завдання здійснюється кандидатом на засіданні конкурсної комісії.
Абзаци сьомий, десятий – п’ятнадцятий пункту 45 цього Порядку для такої усної форми розв’язання ситуаційного завдання
не застосовуються.
Час розв’язання ситуаційного завдання в усній та письмовій формі визначається Комісією або конкурсною комісією та є однаковим для усіх кандидатів, які претендують на зайняття однієї посади.
78. Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час розв’язання ситуаційних завдань здійснюється членами Комісії або конкурсної комісії та залученими до роботи відповідної комісії особами індивідуально
після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні Комісії або
конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати
розв’язання ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 14.
Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Комісії або конкурсної комісії, та залученими до роботи відповідної комісії
особами.
79. Проведення тестування на знання законодавства та визначення його результатів здійснюються у порядку, визначеному
пунктами 27 – 39 цього Порядку.
80. Після тестування на знання законодавства адміністратор визначає загальну кількість балів кожного кандидата, який
успішно пройшов таке тестування, шляхом додавання середніх балів, виставлених у попередній зведеній відомості середніх
балів за формою згідно з додатком 15 за кожною окремою вимогою, та балів за результатами тестування.
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На основі попередньої зведеної відомості середніх балів формується попередній рейтинг кандидатів за формою згідно з
додатком 16.
81. До співбесіди допускаються не більше семи кандидатів, які мають найвищий рейтинг.
До співбесіди також допускаються кандидати, які входять до числа осіб з визначеним у абзаці першому цього пункту найвищим рейтингом.
82. Перед співбесідою кандидатам може бути запропоновано заповнення опитувальної анкети з метою підготовки до проведення такої співбесіди.
83. Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час проведення співбесіди здійснюється кожним членом Комісії або конкурсної комісії та залученими до роботи відповідної комісії особами індивідуально після
обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні Комісії або конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати
співбесіди за формою згідно з додатком 17.
Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час проведення співбесіди є середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів Комісії або конкурсної комісії та залучених до роботи відповідної комісії осіб.
84. Кандидату, який надав сертифікат, що підтверджує володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради
Європи, додатково виставляється 1 бал за володіння однією іноземною мовою.
85. Загальна кількість балів кандидата на зайняття посад фахівців з питань реформ визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених у зведеній відомості середніх балів за формою згідно з додатком 18 за кожною окремою вимогою, балів
за результатами тестування та балів за наявність сертифіката відповідно до п. 84 цього Порядку.
Особливості проведення закритого конкурсу, пов’язані з питаннями державної таємниці,
мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки
86. Закритий конкурс проводиться в державних органах на зайняття посад, зазначених у переліку посад, які пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, визначеному в додатку 19.
87. Закритий конкурс не проводиться на зайняття посад, які комплектуються військовослужбовцями.
88. Закритий конкурс проводиться відповідно до процедури, визначеної Законом України «Про державну службу» та цим
Порядком, з урахуванням таких особливостей:
1) в оголошенні про проведення закритого конкурсу зазначаються лише узагальнені найменування посади (без зазначення
структурного підрозділу) та посадові обов’язки (без деталізації), відомості щодо критеріїв та вимог до професійної компетентності кандидата;
2) конкурсна комісія формується з числа осіб, які мають допуск до державної таємниці;
3) строк подання документів кандидатами для участі у закритому конкурсі та строк проведення такого конкурсу може бути
скорочено за рішенням керівника державної служби відповідного державного органу. Строк подання таких документів не може
становити менше семи календарних днів;
4) протоколи засідання конкурсної комісії закритого конкурсу не оприлюднюються;
5) інформація про переможця не оприлюднюється.
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Навчання працівників:
види, відмінності та оформлення
З початком осені життя, так би мовити, повертається у звичне русло. Закінчується традиційний сезон відпусток, розпочинається навчання у школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах (далі — відповідно ПТНЗ та
ВНЗ) тощо. Тому в бухгалтерів і кадровиків зростає й кількість запитань,
пов’язаних з навчанням працівників, адже багато з них за час літньої вступної
кампанії стають учнями та студентами різних начальних закладів. Тож ознайомтеся з відповідями на найбільш поширені питання щодо навчання працівників,
у т. ч. з урахуванням останніх змін в законодавстві.

В

ідразу зазначимо, що різного роду семінари, майстер-класи, курси та тренінги професійного спрямування
(далі — семінари), що їх цілорічно відвідують
бухгалтери та кадровики, хоча й мають ознаки
навчання (адже нові знання слухачами все ж
здобуваються), не варто розглядати саме як
навчання. Зазвичай, вони належать до так званих інформаційно-консультаційних послуг. До
навчання ж слід відносити професійне навчання працівників (професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації) та здобуття працівниками освіти у ПТНЗ і ВНЗ за
відповідним кваліфікаційним рівнем (бакалавра, магістра тощо).
Такий поділ важливий в силу того, що поїздки
працівників на семінари, на курси професійного
навчання, навчання у ПТНЗ та ВНЗ оформляється
документально та оподатковується по-різному, а
також мають різні гарантії матеріального забезпечення працівників.

Інформаційно-консультаційні
послуги

Свого часу Міністерство фінансів України
(далі — Мінфін) в листі від 20 травня 2013 р.
№ 31-07230-16-27/15177 повідомило, що направлення працівника на навчання, зокрема на
семінар, не є службовим відрядженням. Гарантії
і компенсації для працівників, які направляються
для підвищення кваліфікації, підготовки, пере№ 18 (150), 15 вересня 2017

підготовки й навчання інших професій з від-ривом
від виробництва, зазначалося в листі, встановлені
постановою Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки,
перепідготовки, навчання інших професій з
відривом від виробництва» від 28 червня 1997 р.
№ 695 (далі — Постанова № 695). І хоча стосувалося це роз’яснення бюджетних органів, воно викликало неабияку дискусію на тему «що таке семінар» і серед госпрозрахункових підприємств, адже
постало питання, як бути з поїздками працівників
на семінари та які гарантії мають працівники.
А в світлі минулорічних змін у ст. 265 Кодексу законів про працю в Україні (далі — КЗпП) останнє
питання набуває нового змісту.
У профільних документах освітніх закладів семінарське заняття визначається як одна з форм
навчального заняття, під час якого викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань
(рефератів). Що таке «семінар» поза навчальним
закладом, чіткого визначення немає. Лише в Порядку проведення комунікативних заходів у Головній державній службі України, затвердженому
наказом Головного управління державної служби
України від 16 лютого 2007 р. № 53, зазначається,
що семінар — це форма групової роботи за участю запрошених, метою якої є обмін інформацією
з певної теми.
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Тому можна стверджувати, що «семінар»
поза навчальним закладом є ні чим іншим як
наданням інформаційно-консультаційних чи
консультаційних послуг. Відтак порядок документального оформлення поїздки на семiнар як
відрядження для отримання консультацiйних
послуг чи як направлення на навчання залежить
вiд того, який договір підприємство уклало та
які пiдтверднi документи по завершенню семінару оформило.
Здебільшого поїздку працівника на семінар з
професійної тематики оформлюють як службове відрядження та як надання інформаційноконсультаційних чи консультаційних послуг.
У договорі про надання послуг вказують, що
організатор надає замовнику (підприємству) інформаційно-консультаційні чи консультаційні
послуги за певною тематикою. Надання послуг
оформлюють актом, який підписує або особа,
яка відвідувала семінар (за наявності повноважень), або інші уповноважені особи.
У питанні оподаткування витрат за участь в
семінарах податкові органи виходять з того, що
участь у семінарах (конференціях) передбачає
отримання інформаційно-консультаційних послуг на підставі укладеного договору з організатором семінару (конференції), але кваліфікують
їх як витрати роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника
податку згідно із законом за пп. 165.1.37. Податкового кодексу України (далі — ПК).
На їхню думку, у разі, якщо запрошеною стороною семінару (конференції) та за умовами договору отримувачем інформаційно-консультаційних послуг є юридична особа (роботодавець),
інтереси якої представляє працівник, то сума,
сплачена юридичною особою (роботодавцем)
за участь у семінарі (конференції), не є доходом
такого працівника та об’єктом оподаткування
податком на доходи фізичних осіб (далі —
ПДФО). Але якщо за умовами договору запрошеною стороною та отримувачем інформаційноконсультаційних послуг є працівник, то сума,
сплачена юридичною особою (роботодавцем)
за участь у семінарі (конференції) за такого працівника, розглядається як дохід, отриманий
останнім у вигляді додаткового блага, який
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включається до складу загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу та оподатковується за ставкою 18%.
Але чому так гостро стоїть питання як кваліфікувати таку поїздку, якщо матеріальне забезпечення працівників що у разі направлення у
відрядження, що у разі направлення на навчання майже однакове?
Перш за все у бюджетників це пов’язано з
контролем за цільовим витрачанням коштів за
статтями видатків на їх утримання. Для небюджетних підприємств це питання не так важливе. Більше того, у локальних положеннях чи інструкціях про відрядження вони можуть закріпити норму про те, що поїздка працівника на
семінар вважається відрядженням.
Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу
здійснюється відповідно до умов, визначених
трудовим або колективним договором, і розмір
такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку (ст. 121 КЗпП). А за державними службовцями зберігається заробітна плата
(ст. 42 Закону України «Про державну службу»
від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII). У разі направлення працівника на навчання за ним зберігається середній заробіток (п. 1 Постанови № 695).
А це вже дотримання мінімальних гарантій в
оплаті праці, за порушення яких у ст. 265 КЗпП
передбачено суттєву відповідальність.
Таким чином, у питаннях оформлення направлення працівника на семінар слід виходити
з умов договору і змісту тих послуг, що надаються
за договором у ході семінару.

Навчання працівників

Навчання працівників у вітчизняних ВНЗ та
ПТНЗ для здобуття відповідного освітнього рівня регулюється нормами Закону України «Про
вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII та
Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР.
Наприклад, формою Типового договору про
надання освітніх послуг між ВНЗ та фізичною/
юридичною особою передбачено, що предметом такого договору є надання освітньої послуги зі здобуття відповідного ступеня вищої освіти
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виконавцем (навчальним закладом) за замовленням замовника (фізичної чи юридичної
особи, що оплачують навчання) на користь
одержувача послуги (особи, яка навчатиметься).
Договором визначається форма навчання
(денна чи заочна) та форма і спосіб розрахунків.
Плату за навчання працівника можна вносити
за увесь термін навчання повністю чи частинами, безготівковим розрахунком або готівкою залежно від умов, зазначених у договорі.
У ПК є дві норми, що регулюють питання оподаткування ПДФО виплат, пов’язаних з навчанням, у т. ч. працівників, — пп. 165.1.21. та
пп. 165.1.37., які і розглянемо далі.
Відповідно до пп. 165.1.21. ПК до оподатковуваного доходу платника ПДФО не включається
сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних ВНЗ та
ПТНЗ за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний
місяць навчання, підготовки чи перепідготовки
такої фізичної особи (у 2017 р. — це 9 600 грн).
Минулого року цей підпункт містив інші норми.
Було встановлено, що до оподатковуваного доходу
платника податку не включається сума, сплачена
роботодавцем на користь вітчизняних ВНЗ та
ПТНЗ за фізичну особу, але не вище розміру, визначеного в абз. 1 пп. 169.4.1. ПК (у 2016 р. —
1 930 грн) на кожний повний або неповний місяць
підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у
трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір
(контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення ВНЗ
та/або ПТНЗ і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки. І було встановлено,
що якщо працівник припиняє трудові відносини з
роботодавцем протягом періоду такого навчання
або до закінчення третього календарного року від
року, в якому закінчується таке навчання, сума,
сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого тако№ 18 (150), 15 вересня 2017
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му працівнику упродовж року, на який припадає
таке припинення трудових відносин, та підлягає
оподаткуванню в загальному порядку.
Як бачимо, з 2017 року умови оплати навчання, у т. ч. працівників, стали більш лояльними.
Насамперед, зросла неоподатковувана сума
оплати за навчання — до 9 600 грн.
Оплачуватися навчання може будь-якою юридичною або фізичною особою, а не тільки роботодавцем. Відтак скасовано умову про обов’язкове відпрацювання трьох років по закінченню
навчання (хоча умова про відпрацювання залишається актуальною, але про це далі). А неутримання ПДФО не залежить від того, чи перебуває
особа, навчання якої оплачується, у трудових відносинах з роботодавцем.
Незмінною залишається умова про звільнення від оподаткування тільки навчання у вітчизняних ВНЗ та ПТНЗ.
Навчання працівників за рахунок роботодавця на здобуття вищої чи професійно-технічної
освіти за заочною або вечірньою формою передбачає надання працівникам оплачуваних відпусток за рахунок роботодавця на умовах, визначених Законом України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР, та збереження місця роботи. У разі навчання на стаціонарі
надання таких відпусток не передбачено.

Професійне навчання працівників

Відповідно до пп. 165.1.37. ПК до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку не включається сума витрат
роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно
із законом.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня
2012 р. № 4312-VI (далі — Закон № 4312) професійне навчання працівників — це процес
цілеспрямованого формування у працівників
спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов’язки, освоювати нові
види професійної діяльності, що включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і
35
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підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва.
Визначення згаданих термінів наведене у ст. 47
Закону України «Про освіту» від 23 травня
1991 р. № 1060-ХІІ (далі — Закон № 1060), зокрема:
— перепідготовка — це професійне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією
працівниками, які здобули первинну професійну підготовку;
— підвищення кваліфікації — це підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та
обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у
межах професійної діяльності або галузі знань.
Схожі норми містить і Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затверджене наказом Міністерства праці України
від 26 березня 2001 р. № 127/151.
Первинна професійна підготовка робітників — це професійно-технічне навчання осіб, які
раніше не мали робітничої професії, що забезпечує рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності.
Первинна професійна підготовка робітників
здійснюється на виробництві із числа осіб, які
зараховані на роботу до роботодавця учнями.
Перепідготовка робітників — це професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули
первинну професійну підготовку. Перепідготовка, як і первинна професійна підготовка, здійснюється шляхом курсового та індивідуального
навчання на виробництві.
Підвищення кваліфікації робітників — це
професійно-технічне навчання робітників, що
дає змогу розширювати і поглиблювати раніше
здобуті знання, вміння та навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг. Підвищення
кваліфікації робітників здійснюється шляхом
навчання на виробничо-технічних курсах, курсах цільового призначення. Форми підвищення
кваліфікації робітників визначаються роботодавцями.
У ст. 6 Закону № 4312 передбачено, що професійне навчання працівників здійснюється без36

посередньо у роботодавця та на договірній основі у професійно-технічних та вищих навчальних
закладах, на підприємствах, в установах або організаціях.
Перепідготовка та підвищення кваліфікації
включаються до післядипломної освіти — спеціалізованого вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення,
розширення та оновлення її знань, умінь і навичок на основі здобутої раніше вищої освіти (спеціальності) або професійно-технічної освіти
(професії) та практичного досвіду.
У договорі на такого роду навчання має бути
зазначено, що виконавець (організація, яка проводитиме навчання), зобов’язується організувати
та провести навчання працівників або посадових
осіб і спеціалістів з конкретним зазначенням виду
навчання, що проводитиметься. Після завершення навчання, навчальний центр видає підприємству:
— акт здавання-приймання виконаних послуг відповідно до укладеного договору;
— витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань із зазначенням осіб, які пройшли
навчання, їхньої посади та стажу роботи на цій
посаді, дати попередньої та наступної перевірки, дати і причини перевірки, рішенням комісії
та підписом особи, яка проходить перевірку;
— посвідчення як підтвердження такого навчання.

Різниця між навчанням
та підготовкою

Якщо порівняти норми пп. 165.1.21. та
пп. 165.1.37. ПК, то бачимо, що їх зміст перегукується і в обох йдеться про оплату «підготовки
чи перепідготовки» та оплату «підвищення кваліфікації (перепідготовки)» платника податку.
То як їх розрізнити? Найчастіше це запитання
задають бухгалтери, які мають визначитися з
відображенням витрат на навчання в обліку та
їх оподаткуванням. Тут можна вчинити так:
— якщо за результатами «підготовки чи перепідготовки» працівник отримує документ про
освіту певного кваліфікаційного рівня (бакалавр, магістр, спеціаліст тощо), який видається акредитованим (атестованим) навчаль№ 18 (150), 15 вересня 2017
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ним закладом після закінчення відповідного
курсу навчання, то витрати суб’єкта господарювання (роботодавця) на таке навчання слід розглядати як витрати на навчання з врахуванням
вимог пп. 165.1.21. ПК і оподаткуванню ПДФО
підлягатиме лише сума, що перевищує три мінімальні зарплати;
— якщо за результатами «підвищення кваліфікації (перепідготовки)» працівник отримує свідоцтво, сертифікат, посвідчення чи інший
документ про навчання та/або підвищення
кваліфікації та/або здобуття певного кваліфікаційного рівня, незалежно від того, ким
воно видане, то витрати суб’єкта господарювання (роботодавця) на таке навчання слід розглядати як витрати на підвищення кваліфікації (перепідготовку) в розумінні пп. 165.1.37. ПК і всі
кошти, сплачені за таке навчання, не підлягатимуть оподаткуванню ПДФО.

Обов’язок «відпрацювання»

До 2017 року відпрацювання трьох років у роботодавця, що оплачував навчання працівника
у вітчизняних навчальних закладах, було однією
з умов звільнення вартості навчання від оподаткування ПДФО. Тепер цю норму, як одну з умов
неоподаткування витрат на навчання, скасовано. Але саме поняття «відпрацювання» не скасовано і воно може застосовуватися як гарантія
для роботодавця, що кошти витрачені ним за
цільовим призначенням саме для потреб підприємства.
Так, у ст. 34 Закону України «Про зайнятість
населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI встановлено, що роботодавець має право укладати
з працівниками або іншими особами, які не перебувають з ним у трудових відносинах, за їх
згодою договори про направлення їх до навчальних закладів для професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації. Зазначеним договором на працівника або іншу
особу, яка направляється на навчання, може
бути покладено обов’язок відпрацювати на посаді відповідно до отриманої кваліфікації в такого роботодавця після закінчення навчання протягом погодженого сторонами строку, який
повинен бути порівнянний з обов’язками, що
№ 18 (150), 15 вересня 2017
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взяв на себе роботодавець щодо оплати та строку навчання, але не більше ніж три роки.
У разі відмови працівника або іншої особи
відпрацювати в роботодавця протягом погодженого з ним строку, звільнення з роботи до закінчення такого строку працівник або інша особа
зобов’язані відшкодувати роботодавцю витрати,
пов’язані з оплатою навчання, або їх частину
пропорційно відпрацьованому строку на умовах, що визначаються договором. Працівник
або інша особа не зобов’язані відшкодовувати
роботодавцю витрати, пов’язані з навчанням,
якщо вони не стали до роботи або були звільнені з роботи з таких підстав:
1) установлення інвалідності;
2) звільнення за ініціативою роботодавця, що
не пов’язане з вчиненням працівником протиправних дій;
3) призов на військову службу чи направлення на альтернативну (невійськову) службу;
4) за власною ініціативою у зв’язку з порушенням роботодавцем трудового законодавства, колективних угод, колективного або трудового договору;
5) догляд за дитиною-інвалідом та (або) інвалідом I групи (незалежно від причини інвалідності).
Таким чином, відпрацювання у роботодавця
та/або відшкодування йому вартості навчання
працівником, який звільняється, у разі закріплення цієї умови в договорі є цілком законним.
Покладаючи ж на працівника обов’язок відшкодування вартості такого навчання в договорі, доцільно передбачити як це відбуватиметься:
однією сумою до моменту звільнення чи кількома сумами після звільнення тощо. Але у будьякому випадку затримки (відмови) у відшкодуванні вартості навчання не можуть бути підставою для відмови роботодавцем у звільненні
працівника, затримки остаточного розрахунку
чи видачі трудової книжки. За наявності спору
його слід вирішувати в судовому порядку.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу «Заработная плата»
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ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Студент на підприємстві:
переваги новачків та їх адаптація
Перед багатьма роботодавцями, керівниками підприємств та кадровиками досить часто виникає питання: шукати на відкриту вакансію дорогого професіонала, який практично відразу включиться в роботу, або за мінімальні гроші
найняти студента, якого ще доведеться вчити? Звісно, і в того, і в іншого рішення є свої плюси та мінуси, але останнім часом вітчизняні роботодавці все частіше приймають на роботу студентів і, що характерно, не лише тих, які поєднують
роботу з навчанням на заочному або вечірньому відділенні, а й тих, які навчаються за денною формою, що пояснюється відсутністю в останніх права на
пільги та гарантії, передбачені законодавством для осіб, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва. Утім, наразі ми не розглядатимемо законодавчі аспекти трудових відносин зі студентами, а приділимо увагу
особливостям управління такою категорією працівників, що пов’язані не з їх
статусом студентів, а з їхнім віком та відсутністю як професійного, так і взагалі
будь-якого досвіду роботи у «дорослому» колективі та необхідністю вміло налагодити процес їхньої адаптації.

Переваги молодих працівників

У порівнянні з більш досвідченими колегами
студенти, як молоді співробітники, проявляють
велику активність. Починаючи свій трудовий
шлях, вони готові працювати більше і старанніше, їм подобається проводити час в офісі, вони
більш схильні до різного роду нововведень і змін
й завжди готові до нових завдань та видів діяльності, до зміни технології, методів і організації
роботи тощо.
Вони аналізують, досить часто і підсвідомо,
все що бачать, аби краще зрозуміти внутрішній устрій колективу підприємства та якомога
швидше здобути позитивну репутацію серед колег.
Молоді працівники щиро вірять у краще, вони
енергійні й активні (часом — навіть занадто), в
них постійно виникають нові ідеї, які вони готові запропонувати і одразу приступити до їх реалізації.
Студенти володіють останніми знаннями за
спеціальністю, яку вивчають у навчальних за38

кладах, обізнані з новітніми технологіями і методами роботи, що цілком зрозуміло, оскільки
саме їх вони щойно отримали під час навчання,
тоді як більш досвідчені працівники повинні
оволодівати новими знаннями у відповідній галузі вже самостійно. Таким чином, саме студенти досить часто створюють основу для інновацій, що іноді призводить до чергового етапу
розвитку підприємства.
Вони звикли мислити нестандартно і розглядати речі з різних сторін, що дуже важливо для
роботодавця, який бажає розвиватися і змінювати звичні підходи до роботи. Молоді співробітники потрібні підприємствам, які хочуть не тільки
виживати на ринку, але й зростати, створюючи
свої унікальні способи ведення бізнесу.
Проходження навчання дозволяє таким співробітникам повністю відповідати вимогам підприємства. Вони відкрито приймають на себе
різні обов’язки і приміряють різні ролі, бо в них
відсутній досвід роботи на певних посадах. Вони
сприймають будь-яку політику керівництва як
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належну і прагнуть якомога швидше просуватися
кар’єрними сходинками, а тому вважають, що
інформація зайвою не буває.
Студенти прагнуть досягти досконалості, аби
вразити оточуючих результатами своєї праці.
Вони бачать зв’язок між отриманням знань і результатом роботи, а тому мають мотивацію до
навчання і швидше опановують нові прийоми
роботи, нерідко пропонуючи нові ефективні
способи скорочення витрат і виконання звичних завдань, які значно заощаджують час.
Може, їм бракує досвіду, але знань у них більш
ніж достатньо.
Така діяльність, безсумнівно, приносить користь роботодавцю. Крім того, саме молоді працівники часто намагаються конкурувати з більш
досвідченими колегами заради кар’єрного росту
і їх зусилля окупаються за рахунок високої продуктивності. Вони ставлять перед собою високі
цілі, щоб інші члени колективу сприймали їх як
рівних, і намагаються зрозуміти усі деталі, аби
уникати помилок. Також вони менш вимогливі
до змісту діяльності — готові виконувати і непрестижну, фізично важку роботу, а заради розвитку якогось нового напрямку готові почати
роботу з нуля і згодні працювати в режимі ненормованого робочого дня.
Представники нового покоління хочуть черпати натхнення з робочого оточення. Вони освіжають культуру, і це приносить користь не тільки їм, а й оточуючим. Здорова робоча культура
безпосередньо впливає на розвиток підприємства. Атмосфера нудьги і зневіри не сприяє
ефективному виконанню обов’язків, тому в колективі повинні бути молоді співробітники,
здатні веселитися й урізноманітнити робочий
процес. Крім того, вони рідко беруть участь в
політичних та корпоративних інтригах, тому їх
цілі гранично зрозумілі й вони можуть ефективно працювати. І нарешті, вони всіма силами намагаються допомагати наставникам і вчителям
у створенні кращого робочого оточення.
Їх послуги порівняно дешеві. На відміну від
досвідчених кандидатів, новачки не надають
особливої уваги цифрам у розмірі своєї заробітної плати, погоджуються на нижчу оплату і роботодавцю не доводиться турбуватися про те,
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щоб відповідати їх очікуванням. Через економічний спад багато людей зараз зазнають труднощів з пошуком роботи, тому студенти з радістю
хапаються за будь-яку можливість.
Таким чином, наймаючи студентів, підприємства значно скорочують свої витрати на трудові
ресурси й аргумент «дешево» часто переважує
всі інші міркування роботодавців.

Можливі недоліки

Але заради справедливості, необхідно зазначити й про недоліки студентів як працівників,
більшість з яких, щоправда, досить легко усувається у разі грамотного проведення процесу
їхньої адаптації (але про це трохи згодом).
Звісно, головним недоліком молодих працівників є, як правило, абсолютна відсутність професійного досвіду. Але на ньому ми навіть не
будемо зупинятися, оскільки цей мінус усувається самостійно з кожним днем роботи молодого працівника.
Досить багато представників цієї категорії
співробітників не знають, чого вони хочуть, а
також часто значно переоцінюють свої знання,
вміння і можливості. Деякі з них приєднуються
до колективу, а потім залишають його в пошуках нових можливостей. Зрозуміло, це завдає
шкоди роботодавцю, вимушеному витрачати
ресурси на навчання даремно. Замість цього він
міг би найняти досвідчених кандидатів і забезпечити їм хороші привілеї й довгу зайнятість.
Саме це і змушує багатьох роботодавців відмовлятися від найму молодих співробітників і студентів.
Також багато молодих студентів абсолютно
незнайомі з трудовою етикою — вони виявляють легковажне ставлення до роботи, переносячи на неї допустиме у навчальному закладі
ставлення до навчання. Вони нерідко спізнюються на роботу, відмовляються слідувати
вказівкам своїх безпосередніх керівників у
питаннях, що, на їхню думку, з роботою не
пов’язані (на кшталт дрес-коду: «А я хочу і буду
ходити у рваних джинсах» чи повагою до працівників зрілого віку: «Але ж я сказав Івану Петровичу, ідучи з роботи «Бувай!», тож я попрощався»). Багатьом бракує зрілості й свідомого
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ставлення до робочої культури, між тим як роботодавці, встановлюючи правила, хочуть, аби
вони були загальними для всіх. І відмова дотримуватися таких правил підриває цілісність колективу, негативно впливає на атмосферу і може
обернутися серйозними проблемами в майбутньому. Це ще одна причина, через яку роботодавці подекуди вважають за краще не
зв’язуватися з молодими фахівцями.
Також іноді безпосередні керівники молодих
працівників доручають їм складні проекти і сподіваються, що робота буде виконана вчасно. Але
деякі молоді студенти не можуть впоратися з таким навантаженням, виявляють слабкі управлінські навички (що є наслідком їх студентського статусу) і здаються. Причиною тому може
бути недолік знань, невміння знайти потрібний
підхід до виконання того чи іншого завдання, а
також нездатність працювати командно. Водночас, керівники, які ставлять завдання, хочуть бачити своєчасні результати і знати, що час не буде
витрачено даремно. Це змушує їх тиснути на невдалих, на їхню думку, співробітників, аби підвищити продуктивність праці, що призводить до
прямо протилежного результату.
Досвідчені співробітники знають, як справлятися з різними робочими ситуаціями і поводитися з керівництвом, а от молоді студенти нерідко втрачають терпіння й розчаровуються в
роботі, коли щось йде не так, як їм хотілося б.
Вимагають до себе більшої уваги і постійної
оцінки їх роботи, що нерідко викликає невдоволення інших працівників і посилює напруженість відносин в колективі.
У критичних ситуаціях представники старших поколінь не пасують, оскільки вони вже це
проходили. Натомість студенти не знають всіх
особливостей роботи і в них будь-який форсмажор може спровокувати паніку, тому що досвід все ж не можна замінити теоретичними
знаннями. Новачки відчувають додаткове навантаження, бо не знають, чим обернуться їхні
дії для підприємства, і їм потрібен додатковий
час для завершення завдань. З точки зору підприємства в цілому, таке використання трудових ресурсів є нераціональним і тягне за собою
фінансові труднощі.
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Також кожен новий співробітник змушений
мати справу з купою нових рекомендацій і правил, тому він повинен бути здатний сприймати
позитивну і негативну критику до тих пір, поки
не вникне у всі тонкощі своєї роботи. У більшості випадків оцінка виявляється негативною, і багатьом молодим співробітникам буває
складно це прийняти. Вони бачать в порадах
приховану загрозу і не намагаються використовувати їх для підвищення продуктивності
праці.
Молоді люди дуже сильно покладаються на
новітні технології і часто не знають про альтернативні, «старомодні» способи вирішення проблем. Деякі і зовсім не можуть працювати при
порушенні звичного ритму. Їм просто не приходить в голову звернутися до керівництва або до
кого-небудь з досвідчених колег, щоб закінчити
все вчасно.
Також слід зважати на те, що в періоди сесій
студенти послаблюють роботу — але до цього
слід ставитися із розумінням, адже якщо людина
ставиться старанно до навчання, то, скоріш за
все, вона так ставитиметься і до роботи, а після
закінчення студентом навчального закладу підприємство отримає готового фахівця без особливих витрат на його навчання.

Цілі адаптації
та «фобії» новачків

Нерідко трапляється, що, занурившись в нову
роботу та маловідоме виробниче середовище, в
якому працює студент, він починає втрачати
впевненість у своїх силах та знаннях, і праця
стає для нього не в радість. Як правило, новачок
на підприємстві стикається з великих кількістю
труднощів, основна маса яких породжується
саме відсутністю інформації про порядок роботи, місце розташування певних відділів, особливості колег і т. д..
У молодого фахівця з’являється думка про
свою неповноцінність і він вже розмірковує над
переходом на інше підприємство. І трапляється,
що йде під будь-яким слушним приводом, причому нерідко порушуючи свої зобов’язання з
відпрацювання певного терміну у даного роботодавця.
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Натомість підприємство, якщо вже прийняло
на роботу молодого студента, зацікавлене у
тому, щоб він не звільнився через кілька місяців.
Однак, як свідчить статистика, найбільш високий відсоток прийнятих на роботу залишає підприємство саме протягом перших трьох місяців.
Основні причини звільнення — розбіжність
реальності з очікуваннями і складність інтеграції в новий колектив. Допомогти ж новачку
успішно та швидко влитися до складу персоналу
підприємства й знайти спільну мову з колегами — найважливіше завдання його безпосереднього керівника та інспектора з кадрів чи менеджера з персоналу.
Адаптація — це обопільний процес сприйняття, оцінки та пристосування як нового співробітника до підприємства-роботодавця, так і
підприємства до працівника.
Цілями адаптації є:
— скорочення витрат (поки новий працівник
складно і довго розбирається з тим, як працює підприємство, він малоефективно працює і не дає
того результату, що необхідний підприємству);
— зниження рівня невизначеності новачка на
робочому місці;
— зменшення плинності кадрів (якщо новий
працівник відчуває себе некомфортно і невпевнено, він, швидше за все, звільниться протягом
короткого часу);
— зростання лояльності роботодавця серед
потенційних співробітників і всередині підприємства;
— економія часу безпосереднього керівника
нового співробітника й інших працівників відділу (необхідність витрачати час на невпевненого
працівника, який не пристосувався до нового
місця, не дозволяє працювати в правильному
режимі усьому колективу, а тим самим збивається графік і знижується ефективність роботи всього відділу).
Основним ворогом молодого співробітника
на підприємстві (особливо, без трудового досвіду) є сумніви і страхи, які іноді не дозволяють
показати себе з кращого боку і стають причиною швидкого звільнення з роботи. Серед «фобій» молодих працівників найпоширенішими
є такі побоювання:
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— втратити отримане місце на підприємстві;
— не впоратися з обов’язками, порушити терміни виконання проектів;
— не знайти спільної мови з колегами, проблеми комунікації;
— виявити професійні недоліки або пробіл у
знаннях, необхідних для роботи;
— опинитися некомпетентним в очах керівництва і колег;
— не «спрацюватися» з безпосереднім керівником і колективом.
Необхідність правильної адаптації незаперечна і з тієї причини, що більшість звільнень припадає на співробітників, які відпрацювали на підприємстві менше місяця. Крім того, досить часто
нещасні випадки на виробництві відбуваються
саме в перші тижні роботи нового фахівця.

Етапи адаптації
та завдання «координаторів»

До початку адаптації потрібно зрозуміти рівень підготовленості новачка, оскільки від цього
буде залежати індивідуальний набір адаптаційних заходів. Якщо є можливість диференціації,
то наповнення адаптаційної програми найкраще зробити різним.
Етап 1. Загальна орієнтація. На даному етапі
відбувається ознайомлення нового співробітника з підприємством, корпоративними правилами, історією, структурою, робочим розпорядком, традиціями, політикою в галузі управління
персоналом тощо.
Інструменти, що застосовуються на першому
етапі, — проведення вступних тренінгів та інструктажів, ознайомлення з корпоративною документацією.
Етап 2. Входження в посаду. Другий етап
включає ознайомлення з функціями та цілями
відповідного структурного підрозділу, цілями і
завданнями самого співробітника, процедурами
і правилами, а також встановлення відносин з
колегами.
Інструментами цього етапу є ознайомлення
працівника з положенням про відповідний структурний підрозділ, його посадовою інструкцією,
а також зі складеним планом роботи нового співробітника на перші один – три місяці.
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Етап 3. Дієва орієнтація. На даному етапі у
нового співробітника з’являється можливість
застосувати наявні або щойно здобуті знання і
отримати зворотний зв’язок від безпосереднього керівника та/або наставника. Цей етап починається не раніше, ніж через тиждень після
його виходу на роботу.
Етап 4. Функціонування. На будь-якому
підприємстві корисно мати статистику за посадами щодо середньої тривалості адаптаційного періоду, тобто слід уявляти, через який
час після працевлаштування молодий працівник починає працювати, так би мовити, на повну силу. Такі дані щодо позицій вищої ланки
зібрати досить складно, але якщо мова йде про
більш поширені серед студентів посади (наприклад, обслуговуючого персоналу, технічних фахівців чи працівників відділу збуту), то накопичувати подібні відомості потрібно обов’язково.
Адаптація персоналу є важливим бізнес-процесом на будь-якому підприємстві, тому його не
можна залишати поза увагою. Слід ретельно
опрацювати схему цього процесу і зафіксувати
його як корпоративне та локальне нормативне
положення про адаптацію персоналу конкретного підприємства.
Це положення має контролюватися відповідальними співробітниками. Тільки якщо воно
буде дійсно працювати, молоді працівники зможуть швидко вникнути в роботу, уникнути своїх
надуманих побоювань, побороти невпевненість
у собі та за короткий термін стати результативним працівником у команді.
Хто саме координуватиме адаптацію нового
співробітника, залежить, перш за все, від структури підприємства і розподілу обов’язків всередині нього: це може бути безпосередній керівник новачка, інспектор з кадрів чи менеджер з
персоналу.
Утім, якби там не було, а от безпосередньому
керівнику молодого працівника уникнути участі
в адаптації свого підлеглого не вдасться — тому
насамперед й розглянемо цей процес у його виконанні.
Завдання, які стоять перед безпосереднім
керівником щодо адаптації нових співробітників:
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1.Визначення посадових обов’язків, підготовка пропозицій про роботу.
2. Постановка цілей і завдань на період випробувального терміну, визначення змісту роботи на цей час — новачок повинен чітко розуміти, за якими критеріями будуть оцінювати
результати його роботи.
3. Визначення наставника з числа провідних
фахівців відділу. Слід пам’ятати, що неправильний вибір наставника може звести нанівець
ефективність всього процесу адаптації.
4. Відстеження проміжних результатів. Важливо уникати ситуації, коли співробітника залишають без контролю на весь випробувальний
термін, в кінці якого фактичні результати його
діяльності розходяться із запланованими. Хоча б
раз на два тижні керівник структурного підрозділу, в якому працює новачок, має з ним розмовляти про те, яких успіхів він досяг і з якими
труднощами стикається. За результатами такої
зустрічі може бути прийнято рішення про скорочення тривалості випробувального терміну.
5. Оцінка виконаних завдань, проведення
оціночних заходів для перевірки набутих знань
в разі навчання співробітника під час адаптаційного періоду.
6. Прийняття рішення щодо роботи нового
співробітника на підприємстві.
Також обов’язкову участь у процесі адаптації
молодого працівника повинен брати наставник — досвідчений працівник структурного підрозділу, в якому працюватиме новачок, який
навчає, консультує, оцінює роботу та допомагає
молодому працівникові адаптуватися на підприємстві (до речі, так наставник має можливість розвивати і власні управлінські навички).
Дії, що виконуються наставником в адаптаційному процесі:
— підготовка робочого місця нового співробітника до першого дня його роботи;
— привітання новачка з початком роботи;
— розповідь про функції підрозділу і знайомство новачка з колективом (досить часто цю
функцію здійснює представник відділу кадрів
чи служби з управління персоналом, але виходячи з практичного досвіду буде набагато
ефективніше, якщо її візьме на себе наставник,
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який краще, ніж кадровик чи менеджер з персоналу, зможе акцентувати увагу на тому, з
ким людині доведеться спілкуватися, до кого
звертатися за допомогою в тих чи інших випадках тощо);
— знайомство з робочим місцем, обладнанням, функціональними обов’язками (які вже
були визначені керівником структурного підрозділу);
— за потреби — забезпечення доступу в Інтернет, навчання роботі в корпоративній базі даних;
— навчання в процесі роботи;
— надання зворотного зв’язку, яке є інструментом розвитку новачка.
І ще одну важливу позицію в процесі адаптації молодого працівника займає куратор. Дуже
часто в літературі терміни «наставник» і «куратор» використовуються як синоніми. Проте це
не зовсім так, оскільки у даному випадку йдеться
про одну з нових форм наставництва — баддінг
(англ. buddying, від Buddy — приятель). У цьому
випадку до новачка і «прикріплюється» своєрідний «приятель», який допомагає зорієнтуватися
в неформальних правилах підприємства — приміром, пояснює, коли прийнято обідати, в якому
закладі поблизу роботи це можна зробити, як і
коли вітати колег з днем народження тощо. Звісно, новоприйнятому, але вже досвідченому працівникові, який просто змінив місце роботи, не
має потреби «видавати приятеля», а от молодому студентові він значно полегшить процес
адаптації й буде незамінним на початках, навіть, враховуючи особливості молодого віку працівника, і значно важливішим за керівника
структурного підрозділу та наставника — адже
до «приятеля» набагато легше звернутися з будьяким запитанням чи за порадою.
Завданнями куратора можуть бути:
— допомога новачку у вивченні алгоритмів
роботи на корпоративному інтернет-порталі;
— обіди з новим співробітником в перші дні
його роботи;
— регулярні зустрічі з новим співробітником,
відповіді на питання про особливості корпоративної культури;
— роз’яснення норм внутрішніх комунікацій,
прийнятих правил ділового етикету.
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Також одним з інструментів управління процесом адаптації новачка може бути адаптаційний лист нового співробітника (на підприємствах він називається по-різному — щоденник
нового співробітника, програма адаптації, план
адаптації тощо).
Адаптаційний лист готується керівником
структурного підрозділу, в якому працюватиме
новий співробітник, і підписується останнім в
перший день його роботи разом з ознайомленням з посадовою інструкцією та локальними актами підприємства. Адаптаційний лист може
бути підготовлений як в друкованому, так і в
електронному вигляді.
Структура адаптаційного листа нового
співробітника включає наступні розділи:
— завдання на випробувальний термін (вони
визначаються керівником структурного підрозділу і роз’яснюються новачкові при підписанні
адаптаційного листа);
— заходи щодо адаптації (до цього розділу
відносяться ті заходи з адаптації, які розроблені
на підприємстві в цілому);
— перелік заходів до виконання (а в цей розділ потрапляють лише ті, що адресовані конкретно новому співробітнику);
— контроль виконання (у цьому розділі фіксується оцінка виконання поставлених перед
новим співробітником завдань, яку рекомендується здійснювати в ході його зустрічей з безпосереднім керівником один раз на два тижні).
Після завершення адаптаційного періоду безпосередній керівник пише коротку характеристику на працівника і передає бланк адаптації до
відділу кадрів.
Вищеописані етапи є комплексом необхідних дій для нових співробітників будь-якого
рівня, що пропонуються загальними правилами процесу адаптації. Разом з тим процес
адаптації співробітника індивідуальний як
з точки зору його особистісних якостей, так і з
точки зору його роботи.
Адаптаційний період працівника зазвичай
збігається з періодом випробувального терміну
і триває від одного до трьох місяців.
Процес адаптації можна вважати закінченим, якщо:
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— робота не викликає у працівника почуття
напруги, страху, невпевненості та стала звичною для нього;
— молодий співробітник опанував необхідний обсяг знань і навичок;
— поведінка новачка відповідає вимогам
його посади і керівника;
— робочі показники працівника влаштовують його безпосереднього керівника (відповідають встановленим нормативам);
— молодий співробітник отримує позитивні
емоції від виконуваної роботи і вважає оцінку
результатів своєї праці справедливою.
Оскільки процедура адаптації не регулюється
жодними правовими нормами, зрозуміло, що
все вищевикладене носить рекомендаційний
характер. На кожному підприємстві індивідуально вирішується, чи потрібно її використовувати, в якому обсязі, чи вносити додаткові аспекти.
Досить часто, за винятком індивідуальних видів діяльності, працівник потрапляє в трудовий
колектив, в осередок незнайомих йому людей, у
яких свої звички, схильності, пристрасті, а також і негативні емоції. Крім цього, він стикається
з певною корпоративною культурою, яка йому
ще незнайома. Проте, у нового працівника немає іншого виходу, крім як знайти «спільну
мову» з членами колективу, в якому він має працювати, а безпосередній керівник та колеги з
його відділу повинні допомогти йому адаптуватися в новому середовищі.
Важливість процесу адаптації за останні
роки зросла. Дефіцит кадрів на ринку праці та
зниження лояльності працівників змушує роботодавців постійно шукати способи залучення й
утримання персоналу. Про це багато говорять і
пишуть, але на практиці процедура адаптації
нерідко залишається в тіні, хоча саме вона
пов’язує воєдино процеси залучення та утримання персоналу.
У результаті значна частина підприємств, докладаючи титанічних зусиль з пошуку і відбору
кандидатів, «благополучно» втрачають більшість новачків через відсутність ефективної
адаптації, і процес починається спочатку. На
аналіз причин, як правило, не вистачає часу,
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все списується на «тотальну нелояльність» нинішніх працівників або низький рівень зарплат
на підприємстві.
Повертаючись же до категорії працівників,
переваги та можливі недоліки роботи яких ми
наразі розглядали, необхідно зазначити, що студент — це майже «чистий аркуш» і його часто
легше навчити професії і особливостям роботи
на певному підприємстві, ніж переучувати вже
готового фахівця. А щоб утримати його, багатьох зусиль не потрібно — лише увага, лояльність до його психологічних особливостей,
пов’язаних з молодим віком, та професійно налагоджений процес адаптації.
Таким чином, ви отримаєте не лише працівника (а згодом — і професійного фахівця, адже
через певний час він закінчить навчальний заклад), а й чудову рекламу свого підприємства як
вдалого роботодавця серед його однокурсників,
деякі з яких, можливо, також згодом стануть вашими працівникам (адже спеціальність в них
буде та сама, що і у вашого працівника-студента, а, отже, затребувана на вашому підприємстві).
Але наприкінці застережемо, що у випадку,
коли для виконання роботи, на яку приймається
студент, обов’язковою умовою є наявність певної освіти, то слід зважати, що до отримання диплома студент вважається таким, що не має вищої освіти. Звісно, він може пред’явити наявний
у нього до вступу на навчання у вищий навчальний заклад документ про повну загальну середню чи професійно-технічну освіту, але у разі,
коли призначення на посаду в обов’язковому
порядку потребує наявності саме вищої освіти
відповідного напрямку, то на неї прийняти студента, який її ще не отримав, не можна (довідка
про навчання у вищому навчальному закладі,
яке ще триває, не є документом про наявність
освіти).

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом
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ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК
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 хворів у період з 28 серпня 2017 р. по 1 вересня 2017 р. (тобто п’ять
робочих днів), що підтверджується листком непрацездатності. Але вже декілька
місяців він працює в режимі неповного робочого часу (три дні на тиждень), у
зв’язку з чим виникає запитання: йому потрібно оплатити усі п’ять днів хвороби
чи лише три (його робочі) дні?
Необхідно оплатити всі дні, визначені
листком непрацездатності — тобто у Вашому
випадку п’ять днів.
Для працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (неповного робочого
дня чи неповного робочого тижня), особливостей оплати листків непрацездатності не передбачено — для обчислення суми оплати як перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок роботодавця, так і допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування, застосовують загальний алгоритм, викладений у Порядку про
обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня
2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266).
Так, відповідно до п. 2 Порядку № 1266 оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється шляхом множення суми денної
виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена
законодавством, на кількість календарних
днів, що підлягають оплаті.

Таким чином, працівникові необхідно оплатити всі календарні дні, визначені листком
непрацездатності, незважаючи на те, що на
період хвороби працівника припадають дні,
які є для нього неробочими у зв’язку зі встановленням цьому працівникові неповного робочого часу.
Також зверніть увагу, що середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення
нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нараховано єдиний соціальний внесок, на кількість календарних днів перебування у трудових
відносинах у розрахунковому періоді, без урахування календарних днів, не відпрацьованих з
поважних причин. Згідно з п. 3 Порядку № 1266
такими поважними причинами є тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами, відпустка для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку (чи шестирічного — за медичним висновком) і відпустка
без збереження заробітної плати. Тобто з розрахункового періоду не виключаються святкові та неробочі дні, а також дні, не відпрацьовані працівником через встановлення йому
неповного робочого тижня, а тому робота на
умовах неповного робочого часу не впливає на
розрахунок лікарняних — він здійснюється у загальному порядку.

Чи обов’язково на приватному підприємстві провадити доплату працівникові
за години роботи в нічний час і якщо так, то в якому розмірі?
Так, обов’язково.
Відповідно до ст. 108 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) робота у нічний час
№ 18 (150), 15 вересня 2017

(тобто, як зазначено у ч. 3 ст. 54 КЗпП, з 10 години вечора до 6 години ранку) оплачується
у підвищеному розмірі, встановлюваному
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генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну
годину роботи у нічний час.
Таким чином, оскільки доплата за роботу у
нічний час передбачена законодавством, то її
виплата у мінімальному розмірі є обов’язком, а
не правом роботодавця, тому провадити її працівникам, які працюють у нічний час, необхідно
на всіх підприємствах (установах, організаціях)
незалежно від їхньої форми власності та господарювання.
Вищі розміри оплати за роботу в нічний час
(тобто більше ніж 20% тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в такий
час) можуть бути передбачені галузевими та регіональними угодами або встановлені в колективному договорі (ст. 97 КЗпП). Тому зверніть
увагу, що у разі, якщо Ваше підприємство перебуває у сфері дії Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні від 23 серпня 2016 р., укладеної
на 2016 – 2017 роки (далі — Генеральна угода),
то доплата за роботу в нічний час має бути не
нижчою за 35% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей
час (див. додаток 3 до Генеральної угоди).
Підставою для нарахування доплат за роботу
у нічний час є дані табеля обліку використання
робочого часу (нічні години роботи у ньому позначають буквеним індексом «РН» або цифровим «04»).

Погодинні тарифні ставки для визначення
додаткової оплати праці за роботу в нічний
час розраховуються таким чином:
— працівникам, праця яких оплачується за
денною тарифною ставкою, шляхом ділення
денної ставки на тривалість робочого дня (в годинах), що встановлена законодавством для відповідної категорії працівників;
— працівникам, праця яких оплачується за
місячними ставками (окладами), шляхом ділення місячної ставки (окладу) на кількість робочих годин згідно з календарем.
Сума доплати за нічні години роботи визначається множенням кількості відпрацьованих годин у нічний час на погодинну ставку оплати та
на коефіцієнт доплати (наприклад, 0,2 або 20%).
Приклад
Місячний оклад продавця цілодобово працюючого магазину становить 4 000 грн, норма робочого часу на місяць — 144 години.
Тривалість зміни продавця — 12 годин (з
20:00 до 8:00). Колективним договором встановлено доплату за роботу в нічний час 35%.
У такому випадку продавцеві за роботу в нічний час (з 22:00 до 6:00) буде необхідно доплатити за вісім годин (за кожну таку зміну):
— оплата за 1 год. = 4000 грн ÷ 144 год. =
= 27,78 грн/год;
— доплата за 1 год. роботи в нічний час =
= 27,78 грн  35% = 9,72 грн, а за 8 год. —
77,76 грн.

Чи можна прийняти аспіранта на посаду вчителя інформатики як
на основне місце роботи чи лише за сумісництвом, як скласти
відповідний наказ та оплачувати його роботу?
Якщо в аспіранта нема іншої роботи, то
його потрібно приймати як на основне місце
роботи, а оплату роботи проводити на загальних підставах.
Укладення трудового договору оформляється
наказом чи розпорядженням органу управління
освітою (для державного та комунального навчального закладу) або власника навчального
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закладу (для приватного навчального закладу)
про зарахування працівника на роботу.
Робота аспіранта не є сумісництвом, оскільки сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної
оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому
ж підприємстві, в установі, організації або у гро№ 18 (150), 15 вересня 2017
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мадянина (підприємця, приватної особи) за
наймом (п. 1 Положення про умови роботи за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затверджене спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства
фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43).
На підставі ч. 3 п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці»
від 24 грудня 1999 р. № 13 робота за трудовим
договором осіб, які поєднують її з денною
формою навчання, не є сумісництвом і оплачується в загальному порядку. Заробітна плата
аспірантам, зарахованим на педагогічні посади
в навчальні заклади, виплачується відповідно до
Інструкції про порядок обчислення заробітної
плати працівників освіти, затвердженої наказом
Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р.
№ 102 та наказу Міністерства освіти і науки
України від 26 вересня 2005 р. № 557.

Також зверніть увагу, що оскільки вказана
робота не є сумісництвом, то вона передбачає
ведення трудової книжки, адже є для таких осіб
основним місцем роботи. Така позиція викладена у багатьох листах державних органів, до
сфери діяльності яких належать трудові відносини, зокрема, в листах Міністерства праці та
соціальної політики «Про запис у трудову книжку» від 26 жовтня 2005 р. № 09-503 та «Щодо
окремих питань трудових відносин» від 12 березня 2007 р. № 66/06/186-07, листі Державного департаменту нагляду за додержанням
законодавства про працю «Щодо укладення
трудового договору» від 20 серпня 2003 р.
№ 013-1229-22 тощо.
Працівникам, прийнятим на роботу вперше,
трудова книжка оформляється не пізніше п’яти
днів після прийняття на роботу, а запис до неї
вноситься на підставі наказу про прийняття на
роботу (приклад наказу див. у Зразку).
Зразок

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА № 184
НАКАЗ
28.08.2017 р.
Про прийняття на роботу
Хоменка В. І.

м. Київ

№ 109-п

ПРИЙНЯТИ:
ХОМЕНКА Віталія Івановича вчителем інформатики з 29 серпня 2017 р. з оплатою відповідно до чинного законодавства зі встановленням 12-го тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою.
Підстави: 1. Наказ управління освіти від 23.08.2017 р. № 148.
2. Заява Хоменка В. І. від 23.08.2017 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
28.08.2017 р.

Вірастюк
Хоменко

О. С. Вірастюк
В. І. Хоменко

Чи потрiбно вносити до трудової книжки працiвника запис про навчання
у вищому навчальному закладі і якщо так, то хто має його внести?
Теоретично — потрібно, але практичного
значення він вже майже не має.
Вiдповiдно до п. 2.16. Iнструкцiї про порядок
ведення трудових книжок працiвникiв, затвер№ 18 (150), 15 вересня 2017

дженої спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України
від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція
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№ 58), студентам, слухачам курсiв, учням,
аспiрантам та клiнiчним ординаторам, якi
мають трудовi книжки, записи про час навчання на денних вiддiленнях (у т. ч. пiдготовчих)
вищих навчальних закладiв вносить навчальний заклад (наукова установа). Пiдставою для
таких записiв є накази навчального закладу (наукової установи) про зарахування на навчання
та про вiдрахування з числа студентiв, учнiв,
аспiрантiв, клiнiчних ординаторiв.
Натомість оформлення трудової книжки вперше навчальним закладом не передбачено, тому
для студентiв, учнiв, аспiрантiв та клiнiчних
ординаторiв, якi ранiше не працювали та у
зв’язку з цим не мали трудових книжок,
вiдомостi про навчання на пiдставi довiдок з
навчальних закладів вносяться за їх першим
місцем роботи.
Таким чином, якщо студент до вступу в навчальний заклад мав трудову книжку, то запис
про навчання вносить навчальний заклад, якщо
ні — перший роботодавець після закінчення навчання (підставою буде довідка навчального закладу). Запис до трудової книжки про навчання роботодавець вноситиме згідно з пп. «в»
п. 2.19. Інструкції № 58 — окремим рядком з
посиланням на дату та номер відповідних документів до внесення відомостей про роботу
на цьому підприємстві.

Водночас, досить часто виникає запитання:
яким же чином можна внести запис про навчання
до внесення відомостей про роботу, якщо студент
навчається на денному відділенні й одночасно
працює? За таких обставин є кілька способів вирішення ситуації (але у будь-якому випадку роботодавець, до якого студент працевлаштувався під
час навчання, зобов’язаний завести йому трудову
книжку не пізніше п’яти днів після прийняття на
роботу та внести до неї відповідний запис):
1) внести до трудової книжки запис про прийняття на роботу, а запис про навчання вносити
вже після закінчення навчання на підставі наданої довідки навчального закладу (проте у цьому
випадку хронологія записів буде порушена);
2) внести запис про навчання на підставі довідки навчального закладу без вказівки конкретної дати завершення навчання (наприклад,
«Навчання у Національному авіаційному університеті з 01.09.2017 р. по теперішній час») і після нього — запис про прийняття на роботу;
3) внести запис про прийняття на роботу, а
запис про навчання взагалі не вносити (справа у
тому, що наразі для призначення в майбутньому
пенсії значення матиме не загальний трудовий
стаж працівника, а лише його страховий стаж, до
якого не включається період навчання й з огляду
на це запис про навчання у трудовій книжці на
сьогодні практично втратив своє значення).

Як у табелі обліку використання робочого часу слід позначати
відсутність працівника, призваного на військові навчальні збори?
Буквеним кодом «ІН» або цифровим кодом
«22».
Якщо Ви користуєтеся на підприємстві типовою формою Табеля обліку використання робочого часу (типова форма № П-5, затверджена
наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 р. № 489), то таку відсутність співробітника на роботі слід відмічати буквеним кодом «ІН» або цифровим кодом «22»
(тобто інший невідпрацьований час, передбачений законодавством — у даному випадку військові збори). Але оскільки зазначена форма
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має рекомендаційний характер і складається з
мінімальної кількості показників, необхідних
для заповнення форм державних статистичних
спостережень, то за потреби можна застосовувати й іншу форму (наприклад, останнім часом, у зв’язку з політичною ситуацією у нашій
країні та масовістю заходів щодо проведення
військових навчальних зборів, на багатьох підприємствах почали застосовувати окремі коди
для позначення відсутності працівників, призваних на військові навчальні збори — приміром «ВЗ»).
№ 18 (150), 15 вересня 2017
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Складні слова:
разом чи окремо?
Найпоширеніше запитання, що стосується орфографії: це пишеться разом чи
окремо? Є безліч загальновживаних слів, які у багатьох викликають сумніви.
А ще ж зустрічаються складні слова, які пишуться через дефіс. Щоб зорієнтуватися у цьому різноманітті написань, достатньо зрозуміти основні закономірності
та запам’ятати декілька винятків (без яких, пам’ятаємо, не буває правил). Тож
розглянемо детальніше, як саме слід писати те чи інше слово.

Прислівники: разом, окремо
і через дефіс

Прислівники — це незмінна частина мови,
що виражає ознаку дії, стану або ознаку іншої
ознаки (надто повільний, повернути праворуч). На відміну від інших самостійних частин мови прислівник не змінюється ні за числами, ні за відмінками, не має він також і
ознак роду.
Разом пишуться складні прислівники, утворені сполученням прийменника з прислівником: віднині, забагато, задовго, занадто, набагато, навічно, надалі, надовго, назавжди,
назовсім, наскрізь, насправді, невтямки, негаразд, отак, отам, отут, підтюпцем, повсюди,
подекуди, позавчора, позаторік, потроху, утричі,
якнайкраще.
Але сполучення прийменників із незмінюваними словами, вживаними в значенні іменників, пишуться окремо: від сьогодні, на завтра, на
потім (не відкладайте цього до завтра, на завтра, на потім), за багато, на багато (пор.:
забагато гуляєш і за багато років уперше приїхав, стало набагато легше й зал на багато
місць), на добраніч, на ура.
Складні прислівники, утворені сполученням
прийменника з іменником: безвісти, безперестанку, вбік, ввечері, ввіч, вволю, вголос, вгорі,
вгору, вдень, взимку, взнаки, відразу, вкрай, вкупі, влад, влітку, внизу, вночі, восени, впам’ятку,
впень, вперед, впереміж, впереміш, вплав, вплач,
№ 18 (150), 15 вересня 2017

впоперек, впору, враз, вранці, врешті, врівень,
врівні.
Складні прислівники, утворені сполученням
прийменника з коротким (нечленним) прикметником: віддавна, востаннє, вручну, догола,
допізна, завидна, замолоду, заново, звисока, згарячу, злегка, зліва, знову, зрідка, напевне, нарівні, нарізно, нашвидку, помалу, помаленьку, потихеньку, сповна, спроста, сп’яну.
Окремо пишуться прислівникові сполуки, що
складаються з прийменника та іменника, але в
яких іменник звичайно зберігає своє конкретне
лексичне значення й граматичну форму, особливо коли між прийменником і керованим ним
іменником можливе означення до цього іменника (прикметник, займенник, числівник): без
відома, без жалю, без кінця.
Також окремо пишуться словосполуки, що
мають значення прислівників і складаються з
двох іменників (зрідка — числівників) та одного
або двох прийменників: від ранку до вечора,
день у день, з боку на бік, з дня на день, один в
один, раз у раз, рік у рік, час від часу.
Через дефіс пишуться складні прислівники,
утворені від прикметників і займенників за допомогою прийменника по та закінчення -ому
або (-к)и: по-батьківському, по-бойовому, по-братньому, по-господарському, по-іншому, по-козацькому, по-нашому, по-своєму, по-сусідському, поукраїнському, по-християнському; по-батьківськи,
по-братерськи.
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Таблиця 1
Складні іменники
Разом
утворені за допомогою сполучного голосного о, е: чорнозем,
зорепад, водогін
першою частиною яких є слова авіа, аудіо, агро, відео, екстра,
кіно, мокро, мікро, моно, радіо, супер, стерео тощо: авіарейс,
відеорепортаж,
макроекономіка, радіопередача, супершоу

Через дефіс
утворені з двох іменників без сполучних голосних: купівляпродаж, інтернет-магазин, Вовчик-Братик, хліб-сіль
з першою частиною віце-, екс-, лейб-, альфа-, бета- максі-,
міні-, міді-, обер-: віце-ректор, екс-президент, максіпрограма, міні-маркет

першою частиною яких є дієслово у формі наказового
способу: горицвіт, перекотиполе, пройдисвіт (але люби-мене)
першою частиною яких є числівник, записаний словом:
п’ятикласник, сторіччя

назви посад, професій, спеціальностей: прем’єр-міністр,
генерал-майор
перша частина складного слова (яке пишеться разом
або через дефіс), коли далі йде слово з такою ж другою
частиною: авіа- та автомоторобудування, кіно- та
фотодокументи, відео- та аудіозаписи, максі- та мінімода
власні назви з частиною пів-: пів-Луганська, пів-Японії

з першою частиною пів-, напів-, полу-: пів’яблука, півогірка,
напівавтомат, полумисок

назви одиниць виміру: тонно-кілометр, людино-день

Таблиця 2
Складні прикметники
Разом
утворені від залежних між собою слів (між ними не можна
вставити сполучник і): східнослов’янський (східні слов’яни),
лівобережний (лівий берег), теплолюбний (любить тепло)
до складу яких входять слова мало-, багато-, ново-,
старо-, давньо-, нижньо-, верхньо- тощо: багатоканальний,
староукраїнський
першою частиною яких є числівник, записаний словом:
семиденний, двадцятирічний

Через дефіс
утворені від незалежних між собою слів (між ними можна
вставити сполучник і): мовно-літературний (мовний і
літературний), валютно-фінансовий (валютний і фінансовий)
назви відтінків кольору, смаку та поєднання кольорів: темнозелений, кисло-солоний, червоно-чорний (але жовтогарячий,
червоногарячий, золотогарячий)
першою частиною яких є числівник, записаний цифрами:
50-річний, 2-гігабайтний
назви проміжних частин світу: південно-східний, північнозахідний
з першою частиною військово-, воєнно-: військовоспортивний, воєнно-стратегічний (але військовополонений,
військовозобов’язаний — прикметники, що стали
іменниками)

Написання
непоширених прикладок

Якщо в ролі прикладки вживається видова
(вужча за значенням, це може бути власна) назва, то дефіс між означуваним іменником і прикладкою не ставиться: ріка Ятрань, трава полин, птах ворон, гора Ведмідь, місто Лондон,
риба голка.
Якщо ж у ролі прикладки вживається родова
(ширша за значенням) назва, то між означуваним іменником і прикладкою ставиться дефіс:
Ятрань-ріка, полин-трава, ворон-птах, Ведмідьгора, Лондон-місто, голка-риба.
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Прикладка, що вживається після означуваного слова й співвідноситься з прикметником (має
атрибутивне значення), пишеться через дефіс:
дівчина-красуня, хлопець-богатир, завод-велетень, пан-жаднюга, ведмідь-ласун.
Якщо ж такий іменник уживається перед означуваним словом, то пишеться окремо: красуня
дівчина, богатир хлопець, велетень завод, жаднюга пан, ласун ведмідь.

Найпоширеніші складні
випадки написання

«Додати до вищесказаного — додати до щойно сказаного». Обидва вислови розрізняються
№ 18 (150), 15 вересня 2017
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залежно від способу мовлення. На письмі вживається вищесказаний, а в усному мовленні —
щойно сказаний. Та це й зрозуміло, адже написане слово міститься вище того, що буде написане
далі, або нижче того, яке вже тут з’явилося. А в
усній мові виголошені слова ми фіксуємо як
такі, що прозвучали одне за одним у певний відрізок часу: ті раніше, інші — слідом, одразу за
ними чи згодом.
Слова вищесказаний, нижческазаний стали
офіційно-діловими термінами, їхні складові частини пишуться разом. А щойно сказаний — вільне словосполучення, частини якого відділені
одна від одної. Окремо пишуться інверсивні варіанти цих словосполучень: сказаний вище, сказаний нижче.
Прислівники з префіксами слід відрізняти
від однозвучних із ними сполучень прийменників з іменниками, числівниками, займенниками, що зберігають у реченні свої функції як
окремі частини мови, отже, і пишуться окремо: Він повернув убік. Ударив у бік. Люди зібралися докупи. До купи документів додали нові.
Складний префікс недо... виражає невідповідність прийнятій нормі: недоїдати, недорозвинутий, недосолений. Пишеться разом, у т. ч.
з дієсловами. Не плутати з часткою не, що пишеться окремо з дієсловами, які мають префікс
до й означають «доведення дії до кінця»: недокинув м’яча до воріт і не докинув дров у піч.
Перехідні дієслова з префіксом недо... керують родовим і знахідним відмінками: недобрала два бали, недодали здачі. Форма родового відмінка, як правило, вживається тоді, коли
кількісне значення не конкретизується: недобачати (погано бачити) — не добачати (не
помічати) помилок, недодивитися за дитиною — не додивитися фільм.
Треба розрізняти за значенням й інші близькі
за звучанням дієслова: нездужати (хворіти) —
не здужати встати, неславити (ганьбити) —
не славити (не прославляти), непокоїтися
(турбуватися) — не покоїтися (не спочивати).
Потрібно навчитися розрізняти логічно різні
написання слів чи словосполучень з однаковими або подібними компонентами, наприклад:
спинно-черевний (і спинний, і черевний), грудо№ 18 (150), 15 вересня 2017

черевна перепона (науковий термін), солянокислий (від підрядного словосполучення — соляна
кислота), соляно-лужний (і соляний, і лужний),
симетрично-протилежний (і симетричний,
і протилежний), симетрично розташований
(необхідно запам’ятати, що це словосполучення), радіаційно-активний (і радіаційний, і активний), радіаційно-стійкий (і радіаційний, і
стійкий), радіаційнозахисний (від підрядного
словосполучення — захищати від радіації).

Завдання для самоконтролю
1. У якому рядку всі слова пишуться через
дефіс?
А. день/у/день, по/козацьки, військово/
спортивний
Б. слово/сполучення, хліб/сіль, штаб/квартира
В. пів/кулі, давним/давно, казна/з/ким
Г. контр/атака, льон/довгунець, чар/зілля
Д. російсько/український, темно/синій, далеко/далеко
2. Розкрийте дужки, де необхідно — напишіть слова окремо або через дефіс:
(все)охоплюючий, світло(рожевий), (гостро)
дзьобий, (сно)дійний, (біло)сніжний, (сніжно)
білий, (виробничо)навчальний, (вічно)зелений, (лісо)степ, (далеко)східний, (східно)європейський, (дівич)вечір, (гідро)костюм, (унтер)
офіцер, (видимо)невидимо, (тихо)тихо, (блок)
схема, (авто)механік.
Відповіді на завдання з № 17
Біль (ч. р.) — боль (ж. р.).
Дріб (ч. р.) — дробь (ж. р.).
Кір (ч. р.) — корь (ж. р.).
Шлях (ч. р.) — путь (ч. р.).
Рукопис (ч. р.) — рукопись (ж. р.).
Шахтар (ч. р.) — шахтер (ч. р.).
Сажень (ч. р.) — сажень (ж. р.).
Насип (ч. р.) — насыпь (ж. р.).
Криза (ж. р.) — кризис (ч. р.).
Президія (ж. р.) — президиум (ч. р.).
Філія (ж. р.) — филиал (ч. р.).
Степ (ч. р.) — степь (ж. р.).
Посох (ч. р.) — посох (ч. р.).
Кухоль (ч. р.) — кружка (ж. р.).
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Важливі дати вересня

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

Жовтень-2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (14 — День
захисника України)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 21
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (13)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 167 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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