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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Посадові оклади за ЄТС-2017
Кабінет Міністрів України постановою від 28 грудня
2016 р. № 1037 прийняв рішення щодо встановлення з
1 січня 2017 року посадового окладу (тарифної ставки)
працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки
(ЄТС) у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, тобто 1 600 гривень.
За таких умов посадові оклади за рештою тарифних розрядів становитимуть зазначені у таблиці розміри.
При цьому керівникам установ, закладів й організацій
окремих галузей бюджетної сфери доручено забезпечити:
— встановлення з 1 січня 2017 р. в штатному розписі нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок
заробітної плати), визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду ЄТС, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму
для працездатних осіб на 1 січня календарного року;
— диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду
оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його
роботи.

Розряд

Тарифні коефіцієнти

Посадовий оклад (ставка) працівника 1-го
тарифного розряду
1
1,00
2
1,09
3
1,18
4
1,27
5
1,36
6
1,45
7
1,54
8
1,64
9
1,73
10
1,82
11
1,97
12
2,12
13
2,27
14
2,42
15
2,58
16
2,79
17
3,00
18
3,21
19
3,42
20
3,64
21
3,85
22
4,06
23
4,27
24
4,36
25
4,51
Мінімальна заробітна плата

Посадовий оклад (тарифна
ставка), грн з округленням
(з 1 січня 2017 року)
1600
1600
1744
1888
2032
2176
2320
2464
2624
2768
2912
3152
3392
3632
3872
4128
4464
4800
5136
5472
5824
6160
6496
6832
6976
7216
3200

Держстат пояснив
як заповнювати Звіт з праці
Державна служба статистики України надала роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»
від 13 липня 2016 р. № 17.4-12/4.
Так, джерелами інформації для показників форми
№ 1-ПВ (місячна) є:
— первинні облікові документи;
— документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
— інші документи, передбачені нормами чинного законодавства.
Визначення показників форми № 1-ПВ (місячна) здійснюється відповідно до положень пунктів 1.2. та 1.3. гл. 1
Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої
наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 р. № 286, та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13 січня 2004 р. № 5.

4

Правильність даних, наведених у формі № 1-ПВ (місячна), можна перевірити шляхом проведення арифметичного
контролю, наприклад:
• рядок 1020 > або = рядок 1070;
• рядок 1030 < рядок 1020;
• рядок 2010 > або = рядок 2020;
• рядок 2010 (у звіті за січень) = рядок 2020;
• рядок 2010 > або = рядок 2050;
• рядок 2010 - рядок 2010 попереднього звіту < або =
(рядок 1020 - рядок 1030) попереднього звіту;
• рядок 2050 > або = рядок 2060 + рядок 2070.
Нагадаємо, що за новими формами місячну звітність
вперше слід подавати, звітуючи за січень 2017 року, а квартальну — звітуючи за І квартал 2017 року (відповідні оновлені форми Звітів з праці ви можете знайти у вкладці з
нормативно-правовими актами поточного номера нашої
газети).
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ДПІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М. КИЄВІ

ЛИСТ
від 15 грудня 2016 р.

Договір трудовий чи цивільно-правовий: у чому відмінність
Відповідно до чинного законодавства виконання робіт, надання послуг фізичною особою може
здійснюватися як на підставі трудового, так і цивільно-правового договору.
Основною відмінністю трудових договорів від цивільно-правового договору (ЦПД) є те, що
перші регламентуються Кодексом законів про працю, а інші — Цивільним кодексом України (ЦКУ).
Відповідно до ст. 21 КЗпП трудовий договір — це угода між працівником і роботодавцем, за
якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну
плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством
про працю, колективним договором і угодою сторін.
Дотримання внутрішнього трудового розпорядку означає, зокрема, що робочий час встановлюється не особою, яка за угодою має виконувати роботу, а роботодавцем (наприклад, охорона
приміщення у дні та години, визначені роботодавцем із додержанням норм законодавства про
працю щодо тривалості робочого часу).
Працівнику гарантуються заробітна плата, встановлені трудовим законодавством гарантії,
пільги, компенсації тощо, до трудової книжки вноситься відповідний запис.
Загальне визначення ЦПД наведено у ст. 626 ЦКУ. Це домовленість двох або більше сторін,
спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.
Найпоширенішими серед ЦПД є договори:
— на виконання робіт (договори підряду);
— на надання послуг.
За ЦПД підрядник на відміну від працівника не підпорядковується правилам внутрішнього
трудового розпорядку, він сам організовує і виконує свою роботу. У трудовій книжці запис про
виконання роботи за ЦПД не робиться.
Предмет і мета договору
Мета укладання трудового договору — організація процесу праці. Відповідно, предметом є сам
процес праці, тобто виконання певної роботи (певних трудових функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. За ЦПД процес організації праці залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату.
Оплата роботи
Відповідно до вимог трудового договору роботодавець зобов’язаний регулярно виплачувати
заробітну плату за виконану роботу в установлені для її виплати строки, а її розмір не може бути
нижче за мінімальну заробітну плату.
Водночас за ЦПД оплачується не процес праці, а її результати, котрі визначають після закінчення роботи і оформлюють актами здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких провадиться їх оплата. Договором також може бути передбачено попередню або поетапну оплату.
Відповідальність сторін
У разі порушення працівником обов’язків трудового договору його може бути притягнуто до
дисциплінарної відповідальності (догана або звільнення).
Крім того, працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству,
установі, внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків у розмірі прямої дійсної
шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.
Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у статтях 132 та 134 КЗпП.
Відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу за договором підряду одна сторона (підрядник)
зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а
замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу згідно з актом виконаних робіт.
Відповідальність виконавця роботи за порушення ЦПД насамперед має встановлюватися самим
договором (пеня, штраф тощо). У трудових відносинах такі види санкцій не допускаються.
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Охорона праці
У трудових відносинах на роботодавця покладається низка обов’язків щодо працівника, які
підлягають виконанню незалежно від змісту трудового договору.
Так, зокрема, роботодавець зобов’язаний забезпечити працівникові безпечні та нешкідливі
умови праці. Крім того, він не має права вимагати від працівника виконання роботи, пов’язаної із
явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про працю.
Щодо цивільно-правових відносин, то в даному випадку подібних вимог немає, а визначальним
фактором для умов праці виконавця є те, про що домовились сторони.
За договором підряду відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу одна сторона (підрядник)
зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника).
Таким чином, власний ризик виконавця робіт істотно відрізняє ЦПД від трудового договору.
Соціальне страхування
Статтею 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23 вересня 1999 р. № 1105-XIV передбачено, що страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому
числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів
або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та в інших органах.
Також особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), підлягають страхуванню
від нещасного випадку (ст. 35 Закону про соціальне страхування).
Водночас для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, тобто працюють за ЦПД, передбачено добровільне страхування.
ЦПД на окремі професії
В окремих випадках можливо укладання ЦПД для виконання робіт за певною професією, але
за умови, що виконавці є приватними підприємцями.
Наприклад, ст. 33 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від
19 листопада 1992 р. № 2801-XII передбачено, що медична допомога надається відповідно до
медичних показань професійно підготовленими медичними працівниками, які перебувають у
трудових відносинах із закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, та фізичними особами – підприємцями,
які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку і можуть
перебувати з цими закладами у цивільно-правових відносинах.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
від 16 липня 1999 р. № 996-XIV передбачено, що підприємство може користуватися послугами
спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.
Відрядження
Відрядження — це поїздка працівника за рішенням керівника підприємства, установи, організації до іншого населеного пункту для виконання трудових обов’язків поза місцем його постійної
роботи. Тобто відрядження існують виключно для працівників (осіб, які працюють на умовах трудового договору).
Гарантії і компенсації при службових відрядженнях для найманих працівників, які працюють на
умовах трудового договору, визначено у ст. 121 КЗпП, відповідно до якої працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду
до місця призначення і назад та витрати з найму жилого приміщення у порядку і розмірах, встановлюваних законодавством.
За працівниками, направленими у відрядження, протягом усього часу відрядження зберігається
місце роботи (посада).
Працівникам, направленим 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.
За відсутності трудових відносин ситуація інша. Якщо за умовами ЦПД роботи мають виконуватися в іншому населеному пункті, питання компенсації виконавцю витрат на проїзд, проживання,
харчування тощо та розміри такої компенсації мають бути визначені безпосередньо у договорі та
включатися до вартості договору. Направлення у службове відрядження при цьому не відбувається,
оскільки відсутні трудові відносини.
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Нова мінімальна зарплата
та «проблеми» з її виплатою
З 1 січня 2017 року діють нові норми з питань оплати праці. Зокрема, по-новому визначається поняття «мінімальна заробітна плата», встановлено нові гарантії дотримання її законодавчо встановленого розміру і виплати тощо. Звісно, ці зміни більше
стосуються бухгалтерів та економістів, оскільки саме вони причетні до питань встановлення і нарахування зарплати, але зацікавлять вони і кадровиків, підготовлені
якими локальні документи з цих питань відіграють не останню роль. На відміну від
попередніх років, коли зміна розміру мінімальної зарплати майже ніяк не впливала
на роботу підприємства, цьогоріч даному питанню слід приділити більше уваги, бо
наразі воно є нагальним і для бухгалтерії, і для відділу кадрів, і для керівництва підприємства.

Мінімальна зарплата,
доплати та надбавки
Як відомо, з 1 січня 2017 року набув чинності
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 р.
№ 1774-VIII (далі — Закон № 1774), яким внесено низку змін до Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) та Закону України «Про
оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР
(далі — Закон № 108).
Серед найбільш суттєвих змін — зміна визначення терміну «мінімальна заробітна плата». Раніше мінімальна зарплата у ст. 95 КЗпП та
ст. 3 Закону № 108 визначалася як законодавчо
встановлений розмір заробітної плати «за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не
може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці
(обсяг робіт)». Тепер мінімальна зарплата —
це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником
місячну (годинну) норму праці. Але як і раніше, мінімальна заробітна плата є державною
соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності й господарювання
та фізичних осіб, які використовують працю

№ 2 (134), 16 січня 2017

найманих працівників, за будь-якою системою
оплати праці.
Одночасно змінився склад мінімальної зарплати. Раніше було встановлено, що до мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Наприклад, доплата за виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника
або премія за виконання плану не були складовою мінімальної заробітної плати. Інакше кажучи, раніше мінімальна зарплата це була «гола
ставка», приміром, у грудні 2016 р. — 1 600 грн.
І за виконану місячну, а також погодинну норму
праці (обсяг робіт) оплата не могла бути менше
ніж 1 600 грн, а всі доплати, надбавки і премії
виплачувалися «зверху».
Тепер новою ст. 31 Закону № 108 визначено
конкретний перелік виплат, які не включаються до мінімальної зарплати, а саме:
— доплата за роботу в несприятливих умовах
праці та підвищеного ризику для здоров’я;
— доплата за роботу в нічний та надурочний
час;
— доплата за роз’їзний характер робіт;
— премії до святкових і ювілейних дат.
Це означає, що оклад працівника не обов’язково має бути на рівні мінімальної зарплати
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(про це детальніше мова піде нижче), але з урахуванням можливих доплат, надбавок і премій
сума зарплати не може бути менше розміру мінімальної зарплати.
У січні ще триває робота над упорядкуванням
штатного розпису, тому що закон, яким змінено
поняття мінімальної зарплати та встановлено
гарантії її виплати, був підписаний в останній
тиждень грудня і, можливо, не всі ознайомилися
з його остаточним текстом. Тому при роботі над
штатним розписом потрібно приділити належну
увагу системі доплат і надбавок.
Трудовим законодавством поняття «надбавки» та «доплати» не визначено. Немає прямих
законодавчих норм, в яких було б сказано, що
«набавка — це…», «доплата — це…». Більше
того, в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13 січня 2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5),
надбавки та доплати перелічені в одному підпункті (пп. 2.2.1.). Та з огляду на практику застосування трудового законодавства, їх все ж
розрізняють за такими ознаками: доплата — це
плата за додаткову «кількість», а набавка — за
«якість» роботи.
Доплати встановлюють, зокрема за:
— керівництво бригадою;
— суміщення професій (посад);
— розширення зони обслуговування;
— збільшення обсягу робіт;
— виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;
— інтенсивність праці;
— багатозмінний режим роботи;
— роботу у нічний час;
— роботу у важких і шкідливих умовах праці;
— роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці;
— роботу на територіях радіоактивного забруднення;
— використання у роботі дезінфікуючих засобів;
— ненормований робочий день;
— роз’їзний характер праці.
Надбавки можна встановлювати за:
— вислугу років;
— науковий ступінь;
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— високу професійну майстерність;
— класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів, машиністам електровозів,
тепловозів;
— високі досягнення у праці;
— виконання особливо важливої роботи;
— використання у роботі іноземної мови.
Існують дві основні форми розрахунку доплат, надбавок і премій:
— у відсотках від бази нарахування — зазвичай від посадового окладу (тарифної ставки), зі зміною яких змінюється і сума доплати чи
надбавки. Наприклад, доплата за керівництво
бригадою в розмірі 10% від окладу;
— в абсолютній величині (фіксованій сумі в
гривнях), коли їх сума залишається сталою незалежно від зміни посадового окладу (тарифної
ставки). Наприклад, доплата за керівництво
бригадою в розмірі 500 грн.
У першому випадку зі зміною окладу змінюватиметься і сума доплати, в другому — ні.
Оскільки зараз доплати і надбавки прямо
впливають на розмір мінімальної зарплати, точніше, на рівень доплати до розміру мінімальної
зарплати, то в локальних актах з питань оплати
праці (в положенні про оплату праці, в положенні про матеріальне стимулювання, в додатках до
колективного договору тощо) слід чітко вказувати базу обчислення доплат і надбавок, їх розміри та умови виплати.
Доплата до розміру мінімальної зарплати також наведена як складова фонду додаткової заробітної плати у пп. 2.2.1. Інструкції № 5, але її
не завжди можна вказати у штатному розписі.
Доплату до розміру мінімальної зарплати
можна навести у штатному розписі в абсолютній сумі тільки тоді, коли оклад працівника встановлено в розмірі меншому ніж
розмір мінімальної заробітної плати й не
встановлено інших доплат і надбавок, а також не передбачено виплату премій та інших
заохочень. Якщо ж працівнику встановлено
інші доплати і надбавки, то доплата до розміру
мінімальної зарплати буде розрахунковою величиною й визначатиметься як різниця між розміром мінімальної зарплати та нарахованою заробітною платою. У такому разі її у штатному
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розписі зазначати не слід, бо вона кожного місяця буде різною.

Приклад
Якщо працівнику встановлено оклад
2 500 грн, доплату за використання у роботі дезінфікуючих засобів в сумі 500 грн і
умови роботи не передбачають отримання
інших доплат, надбавок і премій, то доплата до рівня мінімальної заробітної плати
становитиме 200 грн (3 200 – 2 500 – 500).

Такий підхід дещо ускладнює роботу бухгалтерії при нарахуванні заробітної плати, оскільки
спочатку слід провести нарахування заробітної плати відповідно до діючих на підприємстві
умов, потім порівняти її з рівнем мінімальної
заробітної плати і якщо виявиться, що нарахована сума менше розміру мінімальної заробітної плати, провести доплату до її рівня.

Оклад може бути меншим
ніж мінімальна зарплата
Огляд бухгалтерських форумів та форумів кадровиків наприкінці грудня попереднього року
засвідчив, що багатьох цікавить питання застосування нових норм ст. 6 Закону № 108 та ст. 96
КЗпП щодо розміру мінімального окладу (тарифної ставки).
Нагадаємо, що раніше ст. 6 Закону № 108 (аналогічні норми містила і ст. 96 КЗпП) було встановлено, що основою організації оплати праці є
тарифна система, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифнокваліфікаційні характеристики (довідники).
І далі, визначаючи основні принципи її функціонування, зазначалося, що тарифна сітка (схема
посадових окладів) формується на основі:
— тарифної ставки робітника І розряду, яка
встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати;
— міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).
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Тарифна ставка робітника І розряду була тією
відправною точкою, на основі якої визначалися
тарифні ставки та посадові оклади решти працівників підприємства. Зазвичай, мінімальну
місячну тарифну ставку робітника, який виконує просту роботу, що не вимагає кваліфікації,
встановлювали на рівні мінімальної заробітної
плати, а мінімальну місячну тарифну ставку робітника І розряду в розмірі, який її перевищував
на коефіцієнт (1,05; 1,3 тощо), визначений в Генеральній, галузевій чи регіональних угодах,
норми яких повторювалися в колективних договорах безпосередньо на підприємствах.
На «науковій основі» цими всіма розрахунками займалися, як правило, підприємства з наявністю в штаті окремих служб з нормування праці, економістів тощо. Значна ж частина підприємств у питаннях оплати праці обмежувалася затвердженням штатних розписів з визначеними в них окладами та розцінок для працівників, які працюють відрядно чи погодинно без
«прив’язки» до тарифної ставки робітника І розряду з обґрунтуванням «ми не встановлюємо ніякої тарифної ставки, а просто платимо 10 грн за
годину (чи 10 грн за одиницю виготовленої продукції)». Але як би підприємство не підходило до
питань оплати праці, всі ці розрахунки в результаті зводилися до того, що працівник за місяць
мав отримати не менше мінімальної зарплати,
хоча й вона могла не братися за основу розрахунків.
Після того, як ст. 265 КЗпП було запроваджено відповідальність за порушення мінімальних
державних гарантій в оплаті праці, багато підприємств вирішили привести свої локальні акти
з питань оплати праці до норм законодавства і
почали більше цікавитися питаннями функціонування тарифної системи оплати праці. І багато хто з них «відкрив» для себе такі поняття як
мінімальна тарифна ставка (оклад). Цим і пояснюється такий інтерес до цього питання протягом 2016 року.
Наразі ж у новій редакції ст. 6 Закону № 108
та ст. 96 КЗпП встановлено, що системами
оплати праці на підприємстві є тарифна та
інші системи, що формуються на оцінках
складності виконуваних робіт і кваліфікації
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працівників. І хоча вже не робиться акцент, що
тарифна система є основою організації оплати
праці, далі знову детально описується тарифна
система оплати праці і зазначається, що «тарифна сітка (схема посадових окладів) формується
на основі тарифної ставки робітника першого
розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових)
співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів)». Але, як можна зауважити, немає норми, що тарифна ставки робітника І
розряду чи оклад має бути не менше мінімальної зарплати. Чому? Перш за все тому, що
мінімальна зарплата тепер включає доплати,
надбавки та премії. А як їх можна «втиснути» в
тарифну ставку чи в оклад, якщо це різні економічні категорії. Тому й постає питання: яким
має бути мінімальний посадовий оклад та тарифна ставка робітника І розряду?
Далі у ст. 6 Закону № 108 та ст. 96 КЗпП сказано таке, цитуємо: «Схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів
та організацій, що фінансуються з бюджету,
формується на основі:
— мінімального розміру посадового окладу
(тарифної ставки), встановленого Кабінетом
Міністрів України;
— міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.
Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за
прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року».
Одні цю норму розуміють так, що вона стосується установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, інші — що вона стосується й госпрозрахункових підприємств,
установ, закладів та організацій. Вважаємо, що
ця норма стосується всіх підприємств, установ,
закладів та організацій, оскільки не прослідковується її чітка «прив’язка» саме до бюджетників.
До 2017 року розмір мінімальної заробітної
плати та розмір прожиткового мінімумудля працездатних осіб встановлювалися та змінювалися
протягом року в однаковому розмірі. Як наслідок, мінімальний посадовий оклад (тарифна
ставка) завжди були не нижче мінімальної за-
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робітної плати. Тепер же ситуація інша — мінімальна заробітна плата має бути не менше 3 200
грн. Тому одні й кажуть, що мінімальний оклад
може бути менше мінімальної зарплати, а відтак
працівнику можна платити менше «мінімалки».
Другі ж кажуть, що мінімальний оклад не може
бути менше мінімальної зарплати, а відтак працівнику не можна платити менше «мінімалки».
Треті вважають, що мінімальний оклад може
бути менше мінімальної зарплати, але працівнику не можна платити менше «мінімалки». То
«може» чи «не може»?
Вважаємо, що мінімальний оклад (тарифна
ставка) може бути менше мінімальної заробітної плати, на що вказує той факт, що до
мінімальної заробітної плати не включаються,
за невеликим винятком, доплати та надбавки. Але мінімальний оклад (тарифна ставка)
може бути не менше прожиткового мінімуму,
який на 1 січня 2017 р. встановлено в розмірі
1 600 грн, на що вказує цитована вище норма.
Отже, оклад може бути менше мінімальної
зарплати. Але за рахунок доплат, надбавок і премій заробітну плату за місяць за виконану місячну (годинну) норму праці слід «тягнути» до рівня мінімальної. Якщо ж не вдається, тоді працівникові слід доплачувати до мінімальної заробітної плати.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який
виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної
плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати. Якщо
розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю
виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної
заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати (ст. 31 Закону № 108).
У той же час слід враховувати, що якщо роботодавець встановить мінімальний посадовий
оклад (тарифну ставку) на рівні прожиткового
мінімуму та збереже «старі» міжрозрядні (міжпосадові) коефіцієнти (співвідношення), то це
призведе до викривлень в оплаті праці, коли
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двірник, який виконує просту некваліфіковану
роботу, та менеджер, який виконує кваліфіковану роботу, можуть зрівнятися в оплаті праці.
Тому на це слід також зважати.

Розцінки
у штатному розписі
Про штатний розпис вже написано багато
різних аналітичних матеріалів, але все одно актуальним лишається питання: як у штатному
розписі відобразити розцінки за одиницю продукції чи за одну годину роботи? У ст. 64 Господарського кодексу України міститься норма про
те, що підприємство самостійно визначає свою
організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Але що
таке штатний розпис і що в ньому має бути відображено, жоден нормативний документ, за
невеликим винятками для бюджетників, не визначає. Та з огляду на усталену практику сформувалося таке його визначення, що штатний
розпис — це затверджений роботодавцем
(органом управління підприємства, установи, організації) внутрішній нормативний документ, який містить перелік назв структурних підрозділів підприємства, назв посад
працівників відповідно до Національного
класифікатора професій ДК 003:2010 із зазначенням кількості штатних одиниць за
кожною посадою, розмірів посадових окладів, доплат і надбавок, та місячного фонду
заробітної плати.
Робітникам, як правило, посадові оклади не
встановлюють. Їм, зазвичай, встановлюють розцінки за одиницю виробленої продукції чи за
годину роботи. Тому й виникає питання, як їх
відобразити у штатному розписі.
Почнемо з того, що незважаючи на те, що
норми ст. 6 Закону № 108 та ст. 96 КЗпП дають
свободу вибору системи оплати праці, вибір насправді не такий вже й великий, і найбільш поширені відрядна та почасова.
Почасова система оплати праці залежно від
способу обліку робочого часу ділиться на погодинну, поденну та місячну. При помісячній
оплаті праці заробіток визначається місячним
окладом, який не залежить від кількості робо-
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чих днів за календарем чи графіком роботи. Це
найбільш поширена форма оплати праці службовців. Якщо кількість робочих днів за календарем чи графіком роботи відпрацьовано не
повністю, оплата праці проводиться пропорційно відпрацьованому часу. До недавнього
часу оклад не міг бути менше законодавчо
встановленого місячного розміру заробітної
плати.
При погодинній чи поденній оплаті праці виникають такі поняття як погодинна тарифна
ставка та поденна тарифна ставка, які встановлюють (визначають) з таким розрахунком, щоб
за відпрацьовану місячну норму робочого часу
оплата не становила, до недавнього часу, менше
законодавчо встановленого місячного розміру
заробітної плати.
Так само при відрядній системі оплати праці
розцінку за одиницю виготовленої продукції
встановлюють (визначають) з таким розрахунком, щоб за виготовлений протягом нормальної
тривалості місячної норми робочого часу обсяг
продукції оплата не становила, до недавнього
часу, менше законодавчо встановленого місячного розміру заробітної плати.
І в основі розрахунків за одиницю продукції, і
за годину (день, місяць) роботи робітників лежить місячна тарифна ставка — той мінімум,
нижче якого, донедавна, не можна було проводити оплату праці і яка рівнялася до мінімальної
заробітної плати. Тепер місячна тарифна ставка
не може бути менше розміру прожиткового мінімуму, але в сукупності з доплатами, надбавками та преміями за виконану працівником
місячну (годинну) вона дасть таке поняття як
мінімальна заробітна плата, нижче якої оплату
праці проводити не можна. За рахунок міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних
ставок та тарифних коефіцієнтів і досягаються
різні розміри оплати праці робітників залежно
від їх кваліфікації.
Тобто місячна тарифна ставка — це базова
величина для визначення розміру оплати
праці робітників за одиницю часу (годину,
день, місяць) чи за одиницю продукції. Саме
ця місячна тарифна ставка і має бути відображена в штатному розписі.
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Приклад
Якщо законом встановлено, що мінімальна тарифна ставка встановлюється у розмірі,
не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня
календарного року (1 600 грн), то це означає, що годинна тарифна ставка робітника
І розряду на почасовій формі оплати праці
1 600 ÷ (1986 ÷ 12) = 9,67 грн. Місячна тарифна ставка робітника ІІ розряду з огляду
на співвідношення розмірів тарифних ставок і тарифних коефіцієнтів може становити, наприклад, 1 600 1,1 = 1 760 грн, а відтак годинна тарифна ставка — 10,63 грн.
Фактично оплата праці таких робітників
проводиться з розрахунку 9,67 грн і 10,63
грн за годину роботи (з доплатою потім до
рівня мінімальної зарплати), але в штатному розписі слід вказувати їхні місячні тарифні ставки 1 600 грн та 1 760 грн.

Варто відзначити, що багато підприємств все
одно вважають, що жодних місячних тарифних
ставок вони нікому не повинні встановлювати і
можуть платити «10 грн за годину роботи, бо
так собі порахували», але чомусь наполегливо
намагаються ці 10 грн якось відобразити в штатному розписі у вигляді окладу.
На початку ми зазначали, що форма штатного
розпису для госпрозрахункових підприємств нормативними актами не затверджена, що це внутрішній документ підприємства тощо. Тому якщо
підприємство глибоко переконане, що жодних
місячних тарифних ставок воно нікому не повинне встановлювати і може платити «10 грн за годину роботи, бо так собі порахувало», то ніщо не
заважає додати в штатний розпис графу «відрядна/годинна розцінка» і закрити це питання.

Робота на «півставки»
та зміна базового місяця
Ні для кого не є секретом той факт, що роботодавці, аби «зекономити» на оплаті праці, з
1 січня багатьох працівників переводять на роботу на неповний робочий час. Не будемо вдава-
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тися в подробиці того, як це виконується, зазначимо лише наступне.
Робота на умовах неповного робочого часу передбачає наявність в штатному розписі не «бажаного» рівня заробітної плати, а меншої кількості
працівників. Тобто, якщо роботодавець хоче,
щоб працівник і надалі отримував 1 600 грн, працюючи неповний робочий час, то це означає, що
оклад такого працівника має бути на рівні мінімальної заробітної плати (3 200 грн), а кількість
працівників — 0,5 одиниці. Хоча це вважається
відомим фактом, та все ж окремі роботодавці
часто не зважають на це. Але тепер цим особливо
не слід нехтувати з огляду на умови індексації
зарплати працівників. Пояснимо, чому саме.
У грудні 2015 року Уряд кардинально змінив
умови індексації грошових доходів працівників — на зміну базового місяця для обчислення
індексу споживчих цін для цілей індексації впливає лише підвищення посадового окладу (тарифної ставки). Незважаючи на це, багато хто з
роботодавців не переглядали посадові оклади
працівників в бік підвищення, що приводило до
виплати сум індексації в розмірах, які наближалися до рівня їхніх окладів. Якщо й підвищувалися оклади, то в багатьох випадках це підвищення було незначним, що тягло за собою
виплату так званої фіксованої індексації.
Позбутися і фіксованої, і поточної індексації можливо лише одним способом — підвищивши оклад (тоді до уваги приймаються також доплати, надбавки та премії) на суму, яка
перевищить рівень індексації, яку б працівник міг отримати, якби не було підвищення
окладу (доплат, надбавок та премій). Встановлення чи підвищення лише доплат, надбавок та
премій на зміну базового місяця не впливає.
Як зазначалося, багато хто з роботодавців хоче
зберегти попередній рівень зарплати працівників. Наприклад, у грудні був у працівника оклад
1 600 грн і він ще додатково отримував 500 – 600
грн індексації. Перевівши працівника на неповний робочий час (0,5 окладу, наприклад), щоб
він і надалі отримував 1 600 грн, слід бути готовим до того, що працівник не отримуватиме індексації. Підвищення окладу з 1 600 грн у грудні
до 3 200 грн у січні й встановлення неповного
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робочого часу вважається підвищенням окладу.
Підвищення в такому разі становитиме 1 600 грн
і, швидше за все, «перекриє» можливі суми індексації, а також призведе до зміни базового місяця.
Тому працівник у січні отримає лише 1 600 грн за
окладом, без індексації. І слід бути готовим до
того, аби пояснити працівнику, чому зарплата,
попри всі заяви Уряду, не підвищилася.
Радимо кадровикам і бухгалтерам скоординувати свої дії в цьому питанні, щоб вже у січні
поточного року було зрозуміло, на яку суму підвищуються оклади працівників (у т. ч. якщо працівника переводять на неповний робочий час),
та як зміниться розмір доплат та надбавок, які
також бухгалтерія бере до уваги для цілей індексації в разі підвищення окладу.

Мінімальна зарплата
та «середні» виплати
Виплати за час тимчасової непрацездатності
й відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
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не є платою за відпрацьований час, а тому нараховуються у фактичному розмірі, як того вимагає законодавство із соціального страхування. І тільки у разі, якщо протягом 12 місяців
перед настанням страхового випадку застрахована особа має страховий стаж менше шести
місяців, можлива доплата допомоги по вагітності та пологах до розміру мінімальної зарплати. А от сплата ЄСВ проводиться із бази оподаткування не менше мінімальної зарплати.
Тому кадровій службі та бухгалтерам слід провести звірку по особах, які перебувають у «перехідних» відпустках у зв’язку з вагітністю та
пологами, що оплачувалися у 2016 р., для того,
щоб доплатити ЄСВ з рівня мінімальної зарплати.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
РЕКЛАМА
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Заяви у роботі кадровика:
види та правила складання
У процесі роботи кадровикам доводиться мати справу з різними видами заяв, починаючи від заяв про прийняття на роботу і закінчуючи заявами працівників про звільнення. Крім того, у проміжку між цими основними видами заяв, кадровикам також
доводиться стикатися із заявами працівників про надання різних видів відпусток, переведенням на іншу роботу, встановленням неповного робочого часу тощо. А інколи
кадровикам необхідно і самим готувати деякі заяви. Дізнайтеся, як правильно складати та оформлювати різні види заяв, що між ними є спільного і що специфічного,
а також як не припуститися відповідних помилок під час роботи з заявами.

Що таке заява?
Заява є окремим видом управлінської документації і Державним класифікатором управлінської документації ДК 010-98, затвердженим наказом Держстандарту України від 31 грудня
1998 р. № 1024 (далі — ДК 010-98), передбачені
різні види заяв, які можуть мати свої уніфіковані форми з відповідними кодами, наприклад,
020201 Заява працівника, яка належить до підкласу 0202 «Документація з керування персоналом», класу 02 «Організаційно-розпорядча документація».
Інші види заяв, приміром, про призначення
(перерахунок) пенсій, про призначення допомоги тощо належать до інших класів і підкласів
ДК 010-98 і, відповідно, для них передбачені
інші уніфіковані форми та коди.
Згадуються різні види заяв і у Кодексі законів
про працю України (далі — КЗпП), зокрема, у
його статтях 38 (про звільнення з роботи за власним бажанням), 43 (про розгляд справи у профспілковому органі за відсутності працівника),
136 (про не згоду працівника з відрахуванням із
його заробітної плати або його розміром) тощо.
Разом з тим узагальнене визначення такого виду
документа, як заява працівника, у КЗпП, а також
в основних нормативно-правових актах сфери
діловодства відсутнє.
Однак визначення поняття «заява» можна
знайти у різних законодавчих актах інших сфер
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діяльності або у відомчих документах. Наприклад, відповідно до ст. 3 Закону України «Про
звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р.
№ 393/96-ВР заява — це звернення громадян
із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством
їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в
діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів
України, депутатів місцевих рад, посадових осіб,
а також висловлення думки щодо поліпшення їх
діяльності, а клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
Зауважимо, що заяви, як відповідні документи, можуть оформлюватися та подаватися не
лише від окремих фізичних осіб, але також і відповідними службовими особами від імені різних
підприємств, установ, організацій (далі — підприємство) і навіть окремих держав. Наприклад, відповідно до ст. 2 Закону України «Про
міжнародні договори України» від 29 червня
2004 р. № 1906-IV заява — це односторонній
акт, яким сторони міжнародного договору висловлюють своє тлумачення або розуміння його
положень і з якого для них не випливають міжнародно-правові наслідки.
Якщо ж проаналізувати відповідні нормативно-правові документи, а також доречні методичні
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матеріали та словники, можна скласти таке узагальнене визначення заяви, як відповідного
виду документа або поняття у сфері трудових
відносин: заява — це документ, що подається
на ім’я певної посадової особи, найчастіше
керівника підприємства, іншою особою та
містить відповідне прохання чи пропозицію
(наприклад, про прийняття на роботу, надання відпустки, матеріальної допомоги тощо).
Це також може бути:
— публічне офіційне повідомлення з проханням, пропозицією або висловленням окремої
позиції з певного питання;
— звернення, направлене на реалізацію наданих законом суб’єктивних прав чи інтересів громадян (певних категорій осіб).

Оформлення заяв
Оскільки заява є документом, то під час її
складання та оформлення слід дотримуватися
певних правил. Найчастіше заяви пишуть від
руки на чистому аркуші паперу формату А4 або
на спеціально призначеному бланку для заяв з
трафаретним текстом. Для цього на підприємстві можуть бути заздалегідь виготовлені (придбані) бланки для окремих видів заяв із вже надрукованим певним текстом (постійною інформацією) залежно від конкретного виду заяв і
певним вільним місцем для фіксування змінної
інформації.
Крім того, відповідно до ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів»
усі заяви повинні мати такі обов’язкові реквізити (див. Зразок 1):
 назва виду документа (у випадку оформлення заяви вручну в довільній формі слово
«Заява» переважно пишеться по центру над текстом документа, а якщо використовується трафаретний бланк, слово «Заява» може бути надруковане від межі лівого поля документа);
 дата документа (проставляється заявником власноруч під час написання заяви);
 адресат (під цим реквізитом у правій верхній частині документа заявник має подати відомості про себе, а саме зазначити своє прізвище,
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ім’я та по батькові (у родовому відмінку); якщо
заявник працює на підприємстві, на ім’я керівника якого подається заява, заявнику також
слід вказати назву своєї посади, а громадянин,
який ще не є працівником підприємства (наприклад, особа, яка подає заяву про прийняття
на роботу), має вказати адресу своєї реєстрації
та номер телефону, а також паспортні дані (при
цьому кожний окремий елемент відомостей про
заявника має оформлюватися окремим рядком));
 текст документа (заголовок до тексту, як
це прийнято для багатьох інших документів, у
заяві не складають, а у самому тексті стисло й
конкретно подається необхідна інформація, яка
повинна сприяти позитивному вирішенню порушеного у заяві питання без додаткових уточнень і з’ясувань — як правило, застосовується
форма викладу тексту від першої особи однини
(«прошу», «пропоную», «вважаю»));
 підпис (розшифрування особистого підпису заявника може бути наявним у заяві, але не
вимагається в обов’язковому порядку, оскільки
відповідна інформація має бути зазначена у відомостях про заявника, які вказуються в реквізиті «адресат»).
Окремі види заяв можуть мати крім зазначених, також і додаткові реквізити:
 назва структурного підрозділу підприємства;
 резолюція (проставляється на вільному від
тексту заяви місці, як правило, у верхній частині
першого аркуша заяви);
 відмітка про наявність додатків (знаходиться нижче тексту заяви та містить перелік
необхідних документів, які можуть додаватися
до заяви, наприклад, довідки-виклики з навчальних закладів, копії дипломів (атестатів, свідоцтв), медичні довідки тощо);
 візи документа (за необхідності заява може
бути завізована відповідною посадовою особою,
наприклад, керівником структурного підрозділу,
де працює працівник, керівником кадрової
(юридичної, фінансової тощо) служби підприємства, якщо вона бере участь у вирішенні порушеного у заяві питання; віза може містити формулювання «Не заперечую», «Заперечую у зв’язку з ...»,

15

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

Зразок 1

Директору
ТОВ «Виробничі системи»
Миколайчуку М. П.
Колісниченка Андрія Володимировича,
фахівця з методів розширення ринків збуту
І категорії відділу маркетингу
Заява
Прошу перевести мене на посаду начальника відділу реклами ТОВ «Виробничі системи» з
16 січня 2017 року.
12 січня 2017 р.

Колісниченко

Не заперечую
Заступник директора
з комерційних питань
12.01.2017 р.
Не заперечую
Начальник відділу маркетингу
12.01.2017 р.

Петровський

В. С. Петровський

Мельниченко

Р. С. Мельниченко

«Погоджено» тощо, а також особистий підпис,
ініціали і прізвище особи, яка візує заяву, та дату
візування).
Конкретний склад посадових осіб, які мають
візувати певні види заяв, а також приклади відповідних формулювань (висловлювань) для окремих випадків на певному підприємстві можуть
бути визначені в Інструкції з діловодства на цьому підприємстві, затвердженій, наприклад, відповідно до Типової інструкції для певної сфери
діяльності.

Подання заяви
під час оформлення на роботу
У переважній частині випадків особи, які влаштовуються на роботу на певне підприємство,
пишуть відповідну заяву у відділі кадрів цього підприємства (або в його іншому відповідному
структурному підрозділі з управління персоналом), і кадровик повинен допомогти їм правильно скласти та оформити цю заяву. Хоча прийнято
вважати, що заява про прийняття на роботу скла-
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дається у довільній формі, але як зазначалося
вище, вона повинна мати певні реквізити та схему подання відповідних відомостей, а тому кадровик має бути добре обізнаний з відповідними вимогами до заяв та проконтролювати, щоб заявник
їх також дотримувався. У цьому можуть допомогти і завчасно підготовлені зразки відповідних
заяв із прикладами відповідних формулювань
(висловлювань, термінів тощо) (див. Зразок 2).
Зауважимо, що прийняття на роботу в межах
чинного законодавства може відбуватися на різних умовах, і при цьому слід також враховувати
особливості окремих видів трудових договорів.
Відповідно, і текст заяви у різних випадках прийняття на роботу може також різнитися, наприклад, він може бути таким у випадку прийняття
на роботу (призначення на посаду):
— за сумісництвом (зовнішнім): «Прошу прийняти мене на посаду економіста з праці ІІ категорії планового відділу підприємства за сумісництвом
з режимом роботи з 13:00 до 17:00, з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу»;
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Зразок 2
Директору ТОВ «Виробничі системи»
Миколайчуку М. П.
Василенко Олени Миколаївни,
зареєстрованої за адресою:
вул. Велика, б. 12., кв. 9, м. Харків,
тел.: 012-34-56,
паспорт: серія АА № 123456,
виданий Центральним РУ ГУ МВС України
у Харківській обл., 12 січня 2001 р.
Заява
Прошу прийняти мене прибиральником виробничих приміщень цеху № 1 ТОВ «Виробничі
системи» з 23 січня 2017 року.
З умовами та оплатою праці, відповідними пільгами, компенсаціями, колективним договором і Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства ознайомлена.
18 січня 2017 р.

— за сумісництвом (внутрішнім) на певний строк: «Прошу дозволити мені працювати
за сумісництвом (або «Прошу призначити мене
на посаду за сумісництвом») інженером-конструктором у відділі головного конструктора
у вільний від роботи час з 17:00 до 21:00 на
строк з 16 січня 2017 р. по 14 квітня 2017 р., з
оплатою праці пропорційно відпрацьованому
часу»;
— у порядку переведення з іншого підприємства: «Прошу прийняти мене на роботу начальником відділу збуту в порядку переведення з ТОВ
«Ватра» з 10 січня 2017 року»;
— за строковим трудовим договором на період відпустки: «Прошу прийняти мене на роботу оператором копіювальних та розмножувальних машин І категорії з 10 січня 2017 року за
строковим трудовим договором на період відпустки Власової Л. К. для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку»;
— за строковим трудовим договором на період канікул: «Прошу прийняти мене приймальником замовлень відділу обслуговування за строковим трудовим договором на період зимових
канікул з 12 грудня 2016 р. до 11 січня 2017 р.,
оскільки я є студентом денної форми навчання
Інституту економіки і права»;
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— з випробуванням: «Прошу прийняти мене
на посаду провідного перекладача німецької мови
відділу маркетингу з 10.01.2017 р. зі строком випробування три місяці»;
— на умовах надомної праці: «Прошу прийняти мене на роботу столяром 3-го розряду
на умовах надомної праці з 16.01.2017 р., з оплатою праці згідно зі штатним розписом, та дозволити використовувати для роботи згідно з
отримуваними завданнями власні інструменти
(набір різців, лещата тощо), з виплатою щомісячної компенсації у розмірі, рівному сумі щомісячної амортизації інструмента»;
— сезонного працівника: «Прошу прийняти
мене апаратником сульфітації овочів та фруктів 4-го розряду заготівельного цеху з 1 липня
2016 року на період сезону переробки та консервування плодоовочевої продукції»;
— у зв’язку з призовом іншого працівника:
«Прошу прийняти мене на посаду інженера ІІ категорії відділу головного механіка ТОВ «Машинобудівник» за строковим трудовим договором з
20.05.2015 року на період увільнення Величка Ігоря Павловича від виконання посадових обов’язків
у зв’язку з призовом його на військову службу під
час мобілізації до його фактичного виходу на роботу після демобілізації».
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Зауважимо, що роботи за сумісництвом
слід відрізняти від роботи за суміщенням посад, коли окремий трудовий договір не укладається, і тому текст відповідної заяви також
може мати певні особливості, наприклад:
— «Прошу дозволити мені суміщувати роботу стропальника 3-го розряду цеху № 2 на строк
з 20 грудня 2016 року по 31 січня 2017 року з доплатою відповідно до колективного договору»;
— «Прошу доручити мені виконання додаткової роботи за вакантною посадою оператора
комп’ютерного набору ІІ категорії з доплатою
50% від посадового окладу в порядку суміщення
професій з 26 грудня 2016 року».
Після отримання заяви про прийняття на роботу від певної особи, а також, за необхідності,
після написання відповідної резолюції на неї керівником підприємства, кадровик у встановленому на підприємстві порядку готує проект
наказу з кадрових питань (особового складу,
персоналу) про прийняття на роботу, де в якості
підстави для його видання зазначається заява
відповідного працівника.

Інші види заяв
Крім заяви про прийняття на роботу в процесі
оформлення на роботу у деяких випадках можуть
подаватися й інші заяви, які також певною мірою
пов’язані з процесом працевлаштування. Наприклад, якщо прийняття на роботу здійснюється за
результатами конкурсу, зазвичай попередньо подається заява про допуск до участі в конкурсі,
приміром, такого змісту: «Прошу допустити
мене до участі в конкурсі для зайняття посади
завідувача кафедри математичного аналізу».
У додатках до такої заяви можуть подаватися
й інші документи, наприклад, характеристики,
рекомендаційні листи, резюме, копії дипломів,
сертифікатів тощо згідно з переліком необхідних документів, які затверджені конкурсною комісією. Також адресатом такої заяви може бути
не тільки керівник підприємства, а і голова відповідної конкурсної комісії.
Найчастіше прийняття на роботу за конкурсом відбувається у випадку прийняття на роботу
за творчими професіями, на державну службу та
у вищі навчальні заклади. Приміром, відповідні
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форми заяв для участі у конкурсі передбачені в
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ)
від 25 березня 2016 р. № 246. Крім того, цим же
Порядком передбачена і спеціальна форма заяви до конкурсної комісії, яка може подаватися
конкурсантом з інвалідністю з проханням забезпечити його під час проходження конкурсу на
зайняття посади державної служби відповідним
розумним пристосуванням, яке б надало йому
можливість взяти участь у такому конкурсі.
Бувають і випадки, коли до відділу кадрів подається заява не про прийняття на роботу, а лише
про стажування на підприємстві, наприклад, студентами вищих навчальних закладів чи працівниками нижчестоящих організацій, або ж попереднє
стажування може бути передбачене для працівників окремих професійних категорій. Така заява
може бути, наприклад, такого змісту: «Прошу зарахувати мене на стажування з 10 грудня 2016
року до 11 січня 2017 року на посаді провідного спеціаліста відділу призначення соціальних допомог
та компенсацій Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації».
Після ж прийняття на роботу, в процесі своєї
трудової діяльності на підприємстві, працівник
може складати і подавати також різні інші види
заяв, які тією чи іншою мірою можуть стосуватися кадрової служби. Наведемо приклади тексту деяких з заяв, що подаються працівниками у процесі роботи та стосуються:
 Різних видів відпусток або іншого увільнення від виконання посадових обов’язків на
певний строк:
— «Прошу надати мені щорічну основну відпустку за робочий рік з 25 квітня 2015 р. до 24 квітня
2016 р. на 24 календарні дні з 10 січня 2017 року
та матеріальну допомогу на оздоровлення»;
— «У зв’язку із проведенням антитерористичної операції у м. Луганську прошу надати мені
відпустку без збереження заробітної плати з
7 січня 2015 р.»;
— «Прошу надати мені як учаснику війни відпустку без збереження заробітної плати на
10 календарних днів з 30 листопада 2016 р.. Додаток: копія посвідчення учасника війни».
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 Переведення на іншу роботу:
— «Прошу перевести мене з 1 грудня 2016 р.
водієм автотранспортних засобів категорії
„В”»;
— «Прошу перевести мене за станом здоров’я
з 10 листопада 2016 р. на два місяці вагарем відповідно до довідки ЛКК від 4 листопада 2016 р»;
— «Прошу перевести мене з роботи за професією вантажника складу № 1 на роботу за професією комплектувальника за станом здоров’я,
відповідно до висновку МСЕК від 20 листопада
2016 року. Висновок МСЕК додаю»;
— «Прошу тимчасово перевести мене на посаду головного бухгалтера, на період перебування у
відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку основного працівника Ткаченко Ірини Вікторівни з 1 листопада 2016 року
по день її фактичного виходу на роботу зі збереженням посади за попереднім місцем роботи».
 Атестації:
— «Прошу атестувати мене, Коваленка Миколу Миколайовича, у 2017 році для підтвердження І кваліфікаційної категорії. З Порядком
атестації соціальних працівників територіальних центрів ознайомлений».
 Соціальних питань:
— «Прошу надати мені путівку до санаторію
«Південний» (м. Херсон) з 25 червня 2016 р. на
14 календарних днів за рахунок підприємства
відповідно до колективного договору».
 Звільнень з різних підстав:
— «Прошу звільнити мене з роботи 26 грудня
2016 р. в порядку переведення до ТОВ «Барвник»,
м. Київ на підставі листа директора ТОВ «Барвник» від 22 грудня 2016 р. № 32»;
— «Прошу звільнити мене за угодою сторін
30 грудня 2016 року».

Заяви, які оформлюють
кадровики
Інколи кадровикам доводиться не лише приймати та розглядати заяви інших осіб або допомагати їм у складанні цих заяв, але також і са-

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

мим оформлювати певні заяви, хоча безпосередньо їх підписувати можуть й інші посадові
особи, зокрема керівник підприємства. Наприклад, відповідна форма заяви керівника підприємства передбачена у випадку прийняття на роботу іноземного громадянина відповідно до постанови КМУ «Питання видачі, продовження дії та
анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» від 27 травня
2013 р. № 437 (див. Додаток).

Зберігання заяв
Після опрацювання, заява про прийняття на
роботу має зберігатися в особовій справі працівника, яка формується впродовж усього часу його
роботи на підприємстві та в якій документи
групуються в хронологічному порядку в міру їх
поповнення у такій послідовності: внутрішній
опис документів справи; заява про прийняття
на роботу (контракт); направлення або подання; особовий листок з обліку кадрів тощо. Також
в особовій справі працівника зберігається і його
заява про звільнення.
Інші види заяв, приміром, про надання відпусток, переважно зберігаються в окремих папках
або справах з відповідних питань. Конкретні строки зберігання окремих видів заяв визначаються
відповідно до Переліку типових документів, що
створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших
установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від
12 квітня 2012 р. № 578/5. Наприклад, ті заяви,
що зберігаються в особовій справі працівника,
мають зберігатися разом з нею, як правило,
75 років. Інші заяви з кадрових питань, що не зберігаються в особових справах, можуть зберігатися
3 роки або інший строк залежно від різних обставин.
Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

З наступного номера ви зможете дізнатися про правила оформлення різноманітних довідок,
які час від часу доводиться складати кадровикам, а також ознайомитися
з їхніми прикладами та формами
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Додаток

Приклад заяви про видачу дозволу на застосування праці іноземця
Київський міський центр зайнятості
(найменування територіального органу, до якого подається заява)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробник» (ТОВ «Виробник»)
(повне та скорочене найменування підприємства, установи, організації)

ЗАЯВА
Прошу видати дозвіл, продовжити дію дозволу на застосування праці ________________
(необхідне підкреслити)

Ірвінг Вебстер
(прізвище, ім’я, по батькові)

Канада
(громадянство (підданство)

на посаді (за професією)

Консультант з податків і зборів

,

(згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»)

який
 є кваліфікованим працівником;
претендує на зайняття посади керівника, заступника керівника або іншої керівної посади за умови, що такий іноземець чи особа без громадянства є засновником або учасником
підприємства, установи, організації;
претендує на зайняття посади, яка передбачає створення об’єктів авторського права або
суміжних прав як основний трудовий обов’язок;
претендує на зайняття посади у суб’єкта індустрії програмної продукції, статус якого
підтверджено _____________________________________________________________________;
(назва та реквізити документа)

направлений закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт
(послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між вітчизняним та іноземним
суб’єктом господарювання, за умови, що чисельність кваліфікованих іноземців, які залучаються в рамках таких договорів (контрактів), не перевищує половини загальної чисельності
осіб, що працюватимуть на умовах таких договорів (контрактів);
належить до категорії «внутрішньокорпоративні цесіонарії» відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ (стаття II Генеральної угоди про торгівлю послугами);
є іноземцем чи особою без громадянства, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту;
має диплом навчального закладу, віднесеного до першої сотні у світовому рейтингу ___
_______________________________________________________________________________.
(назва світового рейтингу)

Електронна пошта ______________________________________________________________.
Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010:
4791
.
Місцезнаходження підприємства, установи, організації
м. Київ, вул. Широка, 12
Контактний телефон
(044) 000-0000
Додаток: на _10 арк.
Директор
(посада керівника підприємства, установи, організації)

26 грудня 2016 р.
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Супрун

В. І. Супрун

(підпис)

(ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності)
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Видавник:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Верховна Рада України

від 21 грудня 2016 р. № 1801-VIII

Набув чинності:
1 січня 2017 року

Остання редакція:
21 грудня 2016 року

Найсуттєвіше:
Звісно, цей Закон не потрібен
кадровикам у повному обсязі
для їх повсякденної роботи,
але його норми щодо мінімальної заробітної плати та
прожиткового мінімуму варто пам’ятати протягом усього
поточного року.

Про Державний бюджет України на 2017 рік
(Витяг)
Стаття 7. Установити у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на
місяць у розмірі з 1 січня 2017 року — 1544 гривні, з 1 травня — 1624 гривні, з 1 грудня —
1700 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року — 1355 гривень, з 1 травня — 1426 гривень,
з 1 грудня — 1492 гривні;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року — 1689 гривень, з 1 травня — 1777 гривень, з 1 грудня — 1860 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2017 року — 1600 гривень, з 1 травня — 1684 гривні, з 1 грудня — 1762 гривні;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року — 1247 гривень, з 1 травня — 1312 гривень, з 1 грудня — 1373 гривні.
Стаття 8. Установити у 2017 році мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня — 3200 гривень;
у погодинному розмірі: з 1 січня — 19,34 гривні.
Стаття 9. Установити, що у 2017 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для
працездатних осіб — 21 відсоток, для дітей — 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році не може
бути більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення
права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих
дошкільних закладах відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2017 році
збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 листопада 2016 р. № 850-р

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Про перенесення робочих днів у 2017 році
З метою створення сприятливих умов для святкування 9 травня — Дня перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні (Дня перемоги) та 24 серпня — Дня незалежності України, а також забезпечення раціонального використання робочого часу
рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів
Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ) перенести у порядку і на умовах, визначених законодавством, у 2017 році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочі дні з:
понеділка 8 травня — на суботу 13 травня;
п’ятниці 25 серпня — на суботу 19 серпня.
Спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні визначає Національний банк.

Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Інд. 73

Набув чинності:
16 листопада 2016 року

Остання редакція:
16 листопада 2016 року

Найсуттєвіше:
Це Розпорядження має рекомендаційний характер і рішення про перенесення робочих
днів ухвалюється роботодавцем самостійно шляхом видання наказу, але не пізніше
ніж за два місяці до тих днів,
які планується перенести.

У наступному номері нашого видання ви знайдете статтю,
з якої зможете дізнатися, що саме слід зробити у разі прийняття керівництвом
вашого підприємства рішення про перенесення робочих днів у 2017 році згідно
з рекомендаціями Уряду, а також ознайомитися зі зразком відповідного наказу
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ЛИСТ
від 5 серпня 2016 р. № 11535/0/14-16/13

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України
Остання редакція:
5 серпня 2016 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі наведено вимоги законодавства, які необхідно враховувати при розрахунку балансу робочого часу,
правила перенесення вихідного дня, якщо він збігається
із святковим або неробочим,
а також приклад розрахунку
норми тривалості робочого
часу на 2017 рік, розрахованої
за календарем п’ятиденного
робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та
неділю при однаковій тривалості часу роботи за день
впродовж робочого тижня та
відповідним зменшенням
тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.
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Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік
Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід
керуватися нижчезазначеним.
Як передбачено частиною першою статті 50 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП України) нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40
годин на тиждень.
Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати
меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При
встановленні меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці в
цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом.
Відповідно до частини першої статті 51 КЗпП України скорочена тривалість робочого часу
встановлюється:
1) для працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15
до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) — 24 години на
тиждень.
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від
навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу,
передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;
2) для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, — не більш як 36
годин на тиждень.
Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких
дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163.
Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для
окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів
на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або
дитину-інваліда.
Згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.
При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі статтею 53 КЗпП
України напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП України) тривалість роботи
працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП України, скорочується на одну
годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних
днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.
Відповідно до статті 73 КЗпП України у 2017 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі дні:
— 1 січня — Новий рік;
— 7 січня — Різдво Христове;
— 8 березня — Міжнародний жіночий день;
— 16 квітня — Пасха (Великдень);
— 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
— 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
— 4 червня — Трійця;
— 28 червня — День Конституції України;
— 24 серпня — День незалежності України;
— 14 жовтня — День захисника України.
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Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП України у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП України) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься
на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного робочого
тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2017 році вихідний день у неділю 1 січня
має бути перенесений на понеділок 2 січня, вихідний день у суботу 7 січня — на понеділок
9 січня, вихідний день у неділю 16 квітня — на понеділок 17 квітня, вихідний день у неділю
4 червня — на понеділок 5 червня, вихідний день у суботу 14 жовтня — на понеділок
16 жовтня.
Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується
переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з
двома вихідними днями у суботу та неділю.
У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення
про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа.
Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи
підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися по зміненому у зв’язку перенесенням робочих днів графіку роботи підприємства.
При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на інший вихідний день, для збереження балансу робочого часу
за рік тривалість роботи у цей перенесений робочий день, має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 КЗпП України.
Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма
може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві
(п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні
дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на
рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50 – 53, 67 i 73 КЗпП України.
Наводимо приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2017 рік (додається),
розрахованої за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня та
відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.
За зазначених умов, залежно від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на
2017 рік становитиме:
при 40-годинному робочому тижні — 1986,0 годин;
при 39-годинному робочому тижні — 1942,2 години;
при 38,5-годинному робочому тижні — 1917,3 години;
при 36-годинному робочому тижні — 1792,8 годин;
при 33-годинному робочому тижні — 1643,4 години;
при 30-годинному робочому тижні — 1494 години;
при 25-годинному робочому тижні — 1245 годин;
при 24-годинному робочому тижні — 1195,2 години;
при 20-годинному робочому тижні — 996 годин;
при 18-годинному робочому тижні — 896,4 години.

Заступник Міністра –
керівник апарату
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№ п/п

Лютий
—

8
8
20

28
—

Березень
1
(7)

31
1
(8)
8
9
22

Квітень
—

30
1
(16)
10
11
19
1
(8)

31
3
(1, 2, 9)
8
11
20

Травень

1
(27)

30
2
(4, 28)
8
10
20

159,0
156
154
144
132
120
100
96
80
72

8. 39-годинному робочому тижні

9. 38,5-годинному робочому тижні

10. 36-годинному робочому тижні

11. 33-годинному робочому тижні

12. 30-годинному робочому тижні

13. 25-годинному робочому тижні

14. 24-годинному робочому тижні

15. 20-годинному робочому тижні

16. 18-годинному робочому тижні

72

80

96

100

120

132

144

154

156

79,2

88

105,6

110

132

68,4

76

91,2

95

114

145,2 125,4

158,4 136,8

169,4 146,3

171,6 148,2

160,0 175,0 152,0

72

80

96

100

120

132

144

154

156

159,0

72

80

96

100

120

132

144

154

156

159,0

Норма тривалості робочого часу в годинах при:

1
(6)

31
2
(1, 7)
9
11
20

Січень

7. 40-годинному робочому тижні

1. Кількість календарних днів
2. Кількість святкових днів і днів релігійних
свят (число місяця, на яке припадає свято)
3. Кількість вихідних днів
4. Кількість днів, робота в які не проводиться
5. Кількість робочих днів
6. Кількість днів, що передують святковим
та неробочим, у які тривалість робочого
дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке
скорочується тривалість робочого дня)

Показники

Червень

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік

1
(23)

31
1
(24)
8
9
22

Вересень
—

9
9
21

30
—

Жовтень
1
(13)

31
1
(14)
9
10
21

Листопад
—

8
8
22

30
—

Грудень
—

10
10
21

31
—

6

105
116
249

365
11

2017 рік

110

132

105

126

105

126

110

132

105

126

1245

1494

75,6

84

79,2

88

75,6

84

75,6

84

79,2

88

75,6

84

896,4

996

100,8 105,6 100,8 100,8 105,6 100,8 1195,2

105

126

138,6 145,2 138,6 138,6 145,2 138,6 1643,4

151,2 158,4 151,2 151,2 158,4 151,2 1792,8

161,7 169,4 161,7 161,7 169,4 161,7 1917,3

163,8 171,6 163,8 163,8 171,6 163,8 1942,2

168,0 175,0 168,0 167,0 176,0 168,0 1986,0

—

10
10
21

31
—

Липень
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Додаток
до листа Мінсоцполітики
від 05.08.2016 р. № 11535/0/14-16/13
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НАКАЗ
від 10 червня 2016 р. № 90

Видавник:

Про затвердження форм
державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна)
та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 481, враховуючи положення статей
80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного
спостереження щодо обстеження підприємств із питань статистики праці й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:
1) зі звіту за січень 2017 року — форму № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»;
2) зі звіту за I квартал 2017 року — форму № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці».
2. Поширити форми державного статистичного спостереження, затверджені цим
наказом, на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи за переліком, установленим органами державної статистики.
3. Департаменту статистики праці (Сеник І. В.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формами державного статистичного
спостереження, затвердженими цим наказом.
4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому
порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.
5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 лютого 2017 року наказ Держстату від
21 липня 2015 року № 172 «Про затвердження форм державного статистичного
спостереження 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» (зі змінами).
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Голови
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Державна служба
статистики України

Остання редакція:
10 червня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
нові форми державного статистичного спостереження
№ 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ
(квартальна) «Звіт із праці».
Оновленні форми вводяться
в дію, починаючи зі звіту за січень 2017 року (форма № 1-ПВ
(місячна) «Звіт із праці») та зі
звіту за І квартал 2017 року
(форма № 1-ПВ (квартальна)
«Звіт із праці»).

І. М. Жук
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Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21
Закону України «Про Державну статистику»
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Звіт із праці
у _____________________20____ р.
(назва звітного місяця)

Подають:
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
за переліком, визначеним органами державної статистики
– територіальному органу Держстату

№ 1-ПВ
(місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
10.06.2016 № 90

Термін подання
не пізніше 7-го
числа місяця,
наступного за
звітним періодом

Респондент:
Найменування _____________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження (юридична адреса): __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

___________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

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

___________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Найменування структурного підрозділу ________________________________________________________________________
Вид економічної діяльності __________________________________________________________________________________
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): ____________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

___________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Номер структурного підрозділу

Поле не використовується в електронному звіті
Заповнюється в територіальному органі державної статистики стосовно ознак структурного підрозділу:
Код виду економічної діяльності за КВЕД

.

Код території за КОАТУУ
Для інших приміток ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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Розділ I. Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці
Код
рядка
Б
1020

Назва показників

А
Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн (з одним десятковим знаком)
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників
(крім тимчасової непрацездатності), тис. грн (з одним десятковим знаком)
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год (у цілих числах)
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн (з одним десятковим знаком)
(із ряд. 1020)
Пояснення до розділу І.

За звітний
місяць
1

1030
1040
1060
1070

Назва показників
Середньооблікова кількість штатних працівників
(ряд. 1040) + ; – 25% і більше порівняно з попереднім
періодом

Основна причина відхилення
________________________________________________________
________________________________________________________

Середня заробітна плата штатного працівника
(ряд. 1070 / ряд. 1040 1000) + ; – 10% і більше порівняно
з попереднім періодом

________________________________________________________
________________________________________________________

Розділ II. Заборгованість перед працівниками із заробітної
плати та виплат із соціального страхування

на 1 __________________________________ 20____ р.
(назва місяця наступного після звітного періоду)

Код
рядка
Б

Назва показників
А
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн (з одним десятковим знаком)

Усього
1

2010

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, утворена у попередні роки тис. грн
(з одним десятковим знаком) (із ряд. 2010)

2020

Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, осіб (у цілих числах)

2030
Сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, уключаючи оплату перших п’яти днів, тис. грн (з одним десятковим знаком)
2040
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок бюджетних коштів, тис. грн (з одним десятковим знаком) (із ряд. 2010)
2050
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок коштів місцевих
бюджетів, тис. грн (з одним десятковим знаком) (із ряд. 2050)
2060
Сума заборгованості з компенсаційних виплат працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тис. грн (з одним десятковим знаком)
(із ряд. 2050)
2070
Пояснення до розділу ІІ.
Назва показників
Основна причина відхилення
Cума заборгованості з виплати заробітної плати (ряд. 2010) ________________________________________________________
+ ; – 25% і більше порівняно з попереднім періодом
________________________________________________________
_____________________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації

_____________________________________________

____________________________________________
(ПІБ)

____________________________________________
(ПІБ)

телефон:__________________ факс: ___________________ електронна пошта: ___________________________________________
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Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України «Про Державну статистику»
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Звіт із праці
за _____________________20____ р.
(звітний квартал)

Подають:
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
за переліком, визначеним органами державної статистики
– територіальному органу Держстату

Термін подання
не пізніше 7-го
числа місяця,
наступного за
звітним періодом

№ 1-ПВ
(квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
10.06.2016 № 90

Респондент:
Найменування _____________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження (юридична адреса): __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

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

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Найменування структурного підрозділу ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Вид економічної діяльності __________________________________________________________________________________
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): ____________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

___________________________________________________________________________________________________________
Номер структурного підрозділу

№ 2 (134), 16 січня 2017

29

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ АКТУАЛЬНО У 2017 РОЦІ

Розділ І. Кількість штатних працівників
(осіб (у цілих числах))
Назва показників

А
Кількість прийнятих штатних працівників
Кількість звільнених штатних працівників
Кількість звільнених штатних працівників із причини змін в організації виробництва і праці
(реорганізація, скорочення кількості або штату працівників) (із ряд. 3040)
Кількість звільнених штатних працівників із причини плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін, порушення трудової дисципліни, ін.) (із ряд. 3040)
Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду
Станом на 31 грудня звітного року (раз на рік у звіті за IV квартал)
Облікова кількість штатних працівників, прийнятих на умовах неповного робочого дня
(тижня)
Облікова кількість штатних працівників, які знаходяться у відпустці у зв’язку з вагітністю
та пологами
Облікова кількість штатних працівників, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною
до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством

Код
рядка
Б
3020
3040

А

1

У т.ч.
жінки
2

3050
3060
3070
3080
3090
3100

Розділ II. Втрати робочого часу штатних працівників
Назва показників

Усього

(у цілих числах)
Код
рядка
Б

Люд.год

Осіб

1

2

Кількість невідпрацьованого робочого часу через відпустки без збереження заробітної плати
4080
(на період припинення виконання робіт)
Кількість невідпрацьованого робочого часу через переведення на неповний робочий день
4090
(тиждень) з економічних причин
Кількість невідпрацьованого робочого часу через масові невиходи на роботу (страйки)
4100

Розділ IІІ. Склад фонду оплати праці штатних працівників
(тис. грн (з одним десятковим знаком))
Код
Назва показників
рядка Усього
А
Б
1
Фонд оплати праці штатних працівників, усього (ряд. 5020 + ряд. 5030 + ряд. 5060)

5010

Фонд основної заробітної плати
Фонд додаткової заробітної плати
Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів (із ряд. 5030)

5020
5030
5040

Премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні) (із ряд. 5030)

5050

Виплати, пов’язані з індексацією заробітної плати (із ряд. 5030)
Компенсація втрати частини заробітку у зв’язку з порушенням термінів її виплати (із ряд. 5030)

5051
5052

Заохочувальні та компенсаційні виплати
Матеріальна допомога (із ряд. 5060)
Соціальні пільги, що мають індивідуальний характер (із ряд. 5060)
Оплата за невідпрацьований робочий час (із ряд. 5030, 5060)

5060
5070
5080
5090
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Розділ ІV. Розподіл штатних працівників за розмірами заробітної плати
за ____________________ 20____ р.
(останній місяць кварталу)

Назва показників
А

(у цілих числах)
Код
Осіб
рядка
Б
1

Кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць,
(сума ряд. 6020 – 6120)
у тому числі у розмірі, грн:
до однієї мінімальної заробітної плати

6010

від однієї мінімальної заробітної плати до 2000,00

6030

від 2000,01 до 3000,00

6040

від 3000,01 до 4000,00

6050

від 4000,01 до 5000,00

6060

від 5000,01 до 6000,00

6070

від 6000,01 до 7000,00

6080

від 7000,01 до 8000,00

6090

від 8000,01 до 10000,00

6100

від 10000,01 до 15000,00

6110

понад 15000,00
Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали норму робочого часу, встановлену на місяць
(із рядка 6010)
Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму робочого часу, з нарахованою
заробітною платою в межах мінімальної (із рядка 6130)
Облікова кількість штатних працівників на кінець місяця, яким встановлено тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчу від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатної особи

6120

6020

6130
6140
6150

Розділ V. Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників
Назва показників

А
Із середньооблікової кількості штатних працівників:

Фонд оплати
Кількість відКод Середньо-облікопраці,
тис.грн
працьованих
кількість, осіб (з одним десятко- людино-годин
рядка ва
(у цілих числах)
вим знаком)
(у цілих числах)
Б
1
2
3

7010
жінки
працівники, оплата праці яких фінансується коштом
державного та місцевого бюджету (заповнюють бю7020
джетні установи (розпорядники бюджетних коштів)
Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні):
7030
зовнішні сумісники
працюють за цивільно-правовими договорами
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Розділ VІ. Інформація про укладання колективних договорів
станом на 31 грудня 20
р.
(раз на рік у звіті за IV квартал)

Назва показників

Код
рядка

А

Б

Кількість укладених та зареєстрованих колективних договорів, од

8010

Кількість штатних працівників, які охоплені колективними договорами, осіб (у цілих числах)

8020

Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений
у колективному договорі, грн (із двома десятковими знаками)

8030

Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений
у галузевій угоді, грн (із двома десятковими знаками)

8040

Усього по підприємству включно з даними по структурних підрозділах
1

Розділ VІI. Витрати на утримання робочої сили,
що не входять до складу фонду оплати праці
за січень-грудень 20
р.
(раз на рік у звіті за I квартал)

Назва показників
А

Б

Витрати підприємства на утримання робочої сили, крім тих, які враховані у фонді оплати
праці (сума рядків з 9020 до 9060), тис. грн (з одним десятковим знаком)
Витрати підприємства на соціальне забезпечення працівників, тис. грн
(з одним десятковим знаком) (із рядка 9010)
Витрати підприємства на культурно-побутове обслуговування працівників, тис. грн
(з одним десятковим знаком) (із рядка 9010)
Витрати підприємства на забезпечення працівників житлом, тис. грн
(з одним десятковим знаком) (із рядка 9010)
Витрати підприємства на професійне навчання, тис. грн (з одним десятковим знаком)
(із рядка 9010)
Інші витрати на робочу силу, тис. грн (з одним десятковим знаком) (із рядка 9010)
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства, осіб (у цілих числах)
_______________________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації

_______________________________________________

Усього по підприємству включно
з даними по структурних підрозділах
1

Код
рядка

9010
9020
9030
9040
9050
9060
9070

______________________________________________
(ПІБ)

______________________________________________
(ПІБ)

телефон: _________________ факс: _________________ електронна пошта: ________________________________________
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Укрупнені професії:
і швець, і жнець, і на дуді грець
Використання у професійно-класифікаційній та кадровій діяльності професійних
назв робіт, що виписані через дефіс (т. з. «подвійних» назв), з часом усе більше
цікавить вітчизняних роботодавців, які прагнуть мати у штаті свого підприємства
працівників, яким можна доручити доволі широкий спектр виробничих завдань, що
досить часто виходять за рамки однієї професії. Проте слід пам’ятати про існування
певних норм і правил номінального розширення обов’язків персоналу, які слід враховувати, аби запобігти відповідальності за порушення трудових прав працюючих.

Використання подвійних назв робіт
Спочатку наведемо цитату з типового столичного оголошення, яке нещодавно розмістило
підприємство з виробництва харчових продуктів: «Заводу на постійній основі потрібен малярштукатур-лицювальник-плиточник-бетоняр.
Оплата складає 3 200 грн/міс.». Коментувати
наразі розмір оплати для такого «універсального» робітника ми не будемо, але привертає увагу впевненість кадровика заводу, який складав
таке оголошення, у тому, що він знайде робітника з такою кваліфікацією. Зрозуміле бажання
будь-якого роботодавця поєднати у завданнях
та обов’язках підлеглих якомога більше функцій, іноді приймає не просто карикатурні, а й
протизаконні форми.
Так, згідно до вимог п. 2.14. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників,
затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від
29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58),
записи про найменування роботи, професії або
посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Національному класифікатору України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327 (далі — КП). Але
ж у цьому нормативному акті відсутні такі
омріяні деякими роботодавцями штатні позиції

№ 2 (134), 16 січня 2017

як-от: «Продавець-вантажник», «Інженер-електрик», «Менеджер-комірник», а тим паче,
наведений вище, «Маляр-штукатур-лицювальник-плиточник-бетоняр». Тобто, без огляду на
відповідні норми й стандарти, складати «потрібні» назви посад кадровикам не можна.
Час від часу й урядовці нагадують про надзвичайно обмежене використання «подвійних»
назв — зокрема, у листі Міністерства соціальної
політики України (далі — Мінсоцполітики) від
18 березня 2016 р. № 106/13/116-16 зазначено,
що не допускається утворення розширених
(подвійних) назв посад (професій) через дефіс, окрім тих, що передбачені в КП.
Утім, тенденція щодо поєднання в одній посаді функцій, які можуть виконувати й працівники на інших посадах, можна вважати трендом
сьогодення (за умов правильного використання), який знайшов своє відображення у КП.
Наприклад, у КП наявні «подвійні назви» посад (професій), серед них: «Лікар-лаборант-генетик» (код КП 2229.2), «Редактор-перекладач»
(код КП 2444.2), «Артист-соліст-інструменталіст» (код КП 2453.2), «Оцінювач-експерт» (код
КП 3417), «Інкасатор-водій автотранспортних
засобів» (код КП 4212) та інші. Зазначимо, що
така редакція окремих професійних назв робіт
була розглянута і знайшла підтримку центральних органів виконавчої влади та/або об’єднань
роботодавців (згідно з пунктом 4.3. «Положення
про ведення Державного класифікатора ДК003
«Класифікатор професій» ДСТУ 3739-98). При
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цьому «Основні положення» до КП не містять
ніяких рекомендацій щодо створення користувачами «подвійних» професійних назв робіт (посад), окрім тих, що вже внесені до КП. Зазначимо, що у сучасних економічних реаліях доволі
часто як роботодавцям, так і працівникам доводиться шукати шляхи та можливості для поєднання робіт за різними посадами. Кожна зі сторін керується власними інтересами (які далеко
не завжди збігаються) і як наслідок вникають
теми суміщення та сумісництва посад.

Суміщення та сумісництво
Нагадаємо, що під суміщенням розуміють
виконання на одному і тому ж підприємстві
разом з основною роботою, обумовленою
трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) або обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення
від основної роботи. Важливо відрізняти суміщення посад від роботи за сумісництвом, оскільки трудові відносини у цих випадках регулюються різними норами права, по-різному
оплачуються і оформлюються.
Сумісництво передбачає виконання працівником, крім основної, іншої регулярної
оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час, на
тому ж або на іншому підприємстві. З працівником, що працює за сумісництвом, укладається
окремий трудовий договір. На відміну від сумісництва, суміщення посад чи професій здійснюється за одним трудовим договором, завжди
на одному підприємстві і в межах встановленої
тривалості робочого дня.
Як правило, суміщення посад застосовується
у разі тимчасової відсутності основного працівника на робочому місці (де й застосовується суміщення): у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням і т. п.. Як і в багатьох інших випадках,
коли мова йде про трудові відносини, питання
суміщення професій і посад регулюються нормами ще радянського законодавства, яке застосовується в частині, що не суперечить Конституції і законам України. Тому звернемося до
постанови Ради Міністрів СРСР «Про порядок і
умови суміщення професій (посад)» від 4 грудня
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1981 р. № 1145 (далі — Постанова № 1145) та
Інструкції по застосуванню цієї Постанови від
14 травня 1982 р. № 53-ВЛ, затвердженої Державним комітетом СРСР по праці і соціальних
питаннях, Міністерством фінансів СРСР, Секретаріатом Всесоюзної Центральної ради професійних спілок. Відповідно до Постанови № 1145
суміщення професій (посад) допускається на
одному й тому ж підприємстві, в установі, організації за згодою працівника протягом установленої законодавством тривалості робочого дня
(робочої зміни), якщо це економічно доцільно
та не веде до погіршення якості продукції, виконуваних робіт, обслуговування населення. Суміщення професій (посад) дозволяється, як правило, в межах тієї категорії персоналу, до якої
відноситься цей працівник (робітники, інженерно-технічні працівники, службовці та інші).

Суміщення професій (посад) допускається в тих
випадках, коли працівник за своєю кваліфікацією
може забезпечити якісне виконання як основної,
так і суміщуваної (додаткової) роботи.
Існують й інші обмеження на роботу за суміщенням, встановлені, зокрема, ч. 3 ст. 22 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП),
якою передбачено, що законодавством можуть
встановлюватися вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника, та ст. 251 КЗпП,
якою встановлено обмеження спільної роботи
родичів на підприємстві. За працівниками,
які зайняті на основній роботі зі шкідливими,
небезпечними і важкими умовами праці та які
суміщають професії (посади), зберігаються
встановлені законодавством відповідні пільги
(додаткові відпустки, скорочена тривалість робочого часу, безкоштовна видача спецодягу,
спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту, знешкоджувальних засобів, лікувальнопрофілактичного харчування і т. д.) незалежно
від того, чи встановлені ці пільги для суміщуваної професії (посади). Працівникам, яким зазначені пільги не передбачені законодавством за
основною роботою, але передбачені за суміщенням професії (посади), такі пільги надаються
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тільки за ті робочі дні, в які працівник працював
за суміщенням не менше половини робочого
дня.
Виділимо ще декілька пунктів, які кадровикам не слід забувати при оформленні суміщення:
— суміщати посаду можуть один або відразу
декілька працівників;
— суміщення професій або посад можливе
лише за згодою працівника;
— у наказі про суміщення потрібно обов’язково вказати суміщені посади, а також розмір
доплати за суміщення;
— скасування суміщення посад також оформлюється наказом.
Завершуючи тему суміщення, слід зазначити,
що зменшення чисельності працівників у результаті суміщення посад (професій) не може
бути підставою для зміни встановленого підприємствам ліміту чисельності й затвердженого
штатного розпису, скасування підрозділів тощо.
Більш того, за відсутності відповідної штатної
одиниці в штатному розписі, немає підстав для
поєднання цієї посади і встановлення за це доплати.
Та чи означає це врешті-решт, що єдиним легальним виходом для роботодавця, який не знайшов у КП потрібної посади (професії), є оформлення суміщення? Ні, не означає. Слід зазначити,
що у роботодавця (кадровика підприємства) завжди є можливість (за згодою працівника) включити до посадової інструкції за основною посадою додаткові завдання і обов’язки. Наприклад,
«Оператор комп’ютерного набору» (код КП 4112)
може виконувати роботу з комп’ютерного набору текстів протягом 6 годин, а 2 години, що залишилися — роботу «архіваріуса». У цьому випадку професійна назва роботи для виконавця
визначається у вигляді «Оператор комп’ютерного набору» із відповідним кодом, а до його посадової інструкції включаються додатково
обов’язки архіваріуса. Такий підхід може позбавити роботодавця певних юридичних зобов’язань,
як у випадку оформлення суміщення.
До того ж, працівникам відділу кадрів будьякого суб’єкта економічної діяльності корисно
звертатися й до випусків Довідника кваліфіка-
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ційних характеристик професій працівників
(далі — ДКХП), де за галузевим підходом містяться описи основних функцій та вимоги до
знань і кваліфікації для не менш ніж 70% посад
(професій) з КП. Наприклад, у разі звернення до
випуску 87 ДКХП «Житлове та комунальне господарство населених пунктів» кадровик того
самого заводу з вироблення харчової продукції,
який фігурує на початку цієї статті та який шукав робітника з підтримки будівель підприємства у належному стані, знайшов би там необхідну робітничу професію. Цією професією є,
окрім інших, «Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків» (код КП 7129). Серед основних завдань та обов’язків цього робітника є такі як:
— здійснення технічного обслуговування і ремонту будинків та споруд домоволодіння з виконанням усіх видів ремонтно-будівельних
робіт (бетонних, штукатурних, малярних, шпалерних, теслярських, столярних тощо) із застосуванням підйомних і страхувальних пристроїв.
Виконання робіт з технічного обслуговування і
ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання, водостоків, вентиляції, кондиціювання повітря,
електричних мереж та іншого обладнання з виконанням слюсарних і паяльних робіт (3-й розряд);
— здійснення періодичного огляду технічного стану будинків і споруд, які обслуговує,
обладнання і механізмів, їх технічне обслуговування і ремонт з виконанням усіх видів ремонтно-будівельних робіт (у тому числі зварювальних) із застосуванням усіх видів підйомних
та страхувальних пристроїв і механізмів. Виконання робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту всього інженерно-технічного
обладнання домоволодінь (4-й розряд).
Зазначимо, що для робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків передбачено ще й здійснення монтажу, демонтажу і
поточного ремонту електричних мереж та
електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт. Мабуть, такий робітник цілком
з адовольнив би відповідні потреби підприємства.
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Інтеграція та укрупнення професії
На офіційних заходах (конференціях, семінарах, засіданнях «круглих столів» і т. д.) під егідою Мінсоцполітики, об’єднань роботодавців та
окремих великих бізнес-структур нерідко йде
мова про розширення у КП (й на ринку праці)

частки інтегрованих професій. Ці професії, як
правило, утворюються поглинанням у межах
виду економічної діяльності двох або більше
споріднених професій. Для прикладу розглянемо як відбувається інтеграція професій у сфері
виробництва меблів (див. Таблицю 1).
Таблиця 1

Інтегрована професійна назва роботи

Код КП

З яких професійних назв робіт утворено

«Верстатник деревообробних верстатів»

7423

«Сортувальник матерiалiв та виробiв з деревини»
«Оператор сушильних установок»
«Плетiльник меблів»

7421
7421
7332

«Столяр»

7422

«Верстатник деревообробних верстатiв»; «Верстатник-розпилювач»;
«Верстатник крайкофуґувального верстата»;
«Верстатник з виробництва гнутих меблiв».
«Сортувальник матерiалiв та виробiв з деревини»;
«Сортувальник шпону i фанери».
«Оператор сушильних установок; «Сушильник шпону та фанери»
«Плетiльник меблiв»;
«Складальник плетених меблiв».
«Столяр»;
«Заготiвник напiвфабрикатiв для iграшок».

Зауважимо, що характерною особливістю
інтеграції професій є те, що професії, які поглинаються — скасовуються й не застосовуються у подальшому в кадровій діяльності.
На відміну від інтеграції, процес укрупнення професій, що також набуває обертів у процесі вдосконалення КП, дозволяє залишати в

обігу професії, що підлягають укрупненню.
Більш того, у КП сформовано близько 30 угруповань, до яких віднесено певні професійні
назви робіт (в основному — робітничі професії), приклади яких (код професії буде ідентичний коду угруповання) представлено у Таблиці 2.
Таблиця 2

Код КП

Назва угруповання

4229

Укрупнені професії службовців з інформування
клієнтів
Укрупнені професії доглядачів будинків та працівників закладів ресторанного господарства

5129

7115
7120
7139

36

Укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих
робітників на транспорті
Укрупнені професії будівельників будівель та споруд
Укрупнені професії кваліфікованих робітників у
будівництві

Приклади укрупнених професій
«Адміністратор програм радіо та телебачення»;
«Оператор телекомунікаційних послуг».
«Майстер готельного обслуговування»;
«Майстер ресторанного обслуговування»;
«Майстер ресторанного обслуговування (водний транспорт)»;
«Чистильник приміщень (клінер)».
«Оператор вагового устаткування».
«Деревообробник будівельний»;
«Монтажник будівельний».
«Ізолювальник (будівельні роботи)»;
«Укладальник підлогових покриттів»;
«Покрівельник будівельний»;
«Монтажник світлопрозорих та вентильованих фасадів»;
«Механік технічних систем будівель»;
«Кесонник будівельний»;
«Кислототривник (будівельні роботи)»;
«Слюсар-монтажник технологічних трубопроводів»;
«Лицювальник (будівельний)»;
«Монтажник мереж зв’язку (будівельні роботи)»;
«Опоряджувальник будівельний».
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Таблиця 2. Продовження
7219

7229
7239

7249

7319

7329

7339

7349
7419
7439
8119

8129

8130

Укрупнені професійні назви робіт формувальників, зварників, прокатників, бляхарів та монтажників металоконструкцій
Укрупнені професійні назви робіт ковалів ручного
кування та інструментальників
Укрупнені професії механіків, слюсарів та монтажників механічного устаткування

«Електрозварник у металургійному виробництві»;
«Зварник».
«Коваль у виробництві готових металевих виробів».

«Авторемонтник»;
«Випробувач спеціальних виробів на вогневих стендах»;
«Випробувач стартово-стендових систем»;
«Слюсар будівельний з виготовлення вузлів трубопровідних
систем»;
«Випробувач спеціальних виробів на пневмогідравлічних стендах»;
«Слюсар-випробувач виробів (спеціальні виробництва)»;
«Складальник ракетних двигунів на твердому паливі»;
«Слюсар-складальник виробів (спеціальні виробництва)»;
«Слюсар-механік із спеціальних вимірювальних приладів»;
«Слюсар-стендовик на вогняних стендах виробів з ракетними
рідинними двигунами та ракетними двигунами на твердому
паливі»;
«Слюсар-механік з виготовлення та ремонту ртутних диференціальних манометрів».
Укрупнені професії механіків та монтажників
«Електромонтажник будівельний»;
електричного та електронного устаткування
«Вишкоелектромонтажник»;
«Випробувач у виробництві електротехнічних машин і апаратури»;
«Випробувач-електрик ракетних рідинних двигунів та їх агрегатів».
Укрупнені професії робітників, що виконують ви- «Електромеханік з ремонту та обслуговування медичного устатсокоточні роботи з металу та подібних матеріалів кування та апаратури»;
«Складальник музичних інструментів (крім духових)»;
«Реставратор музичних інструментів (крім духових)».
Укрупнені професії гончарів та виготовлювачів
«Модельник у виробництві неметалевої продукції»;
скляних виробів
«Художник декоративного розмалювання»;
«Формувальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів».
Укрупнені професії ремісників з ручного обро«Виробник художніх виробів з дерева та подібних матеріалів
блення дерева, тканини, шкіри та подібних мате- (рослинного, тваринного походження)»;
ріалів
«Різьбяр (виробництво художніх виробів)».
Укрупнені професії друкарів та робітників
«Гравер (поліграфічна діяльність)»;
подібних професій
«Пробіст (поліграфічна діяльність)».
Укрупнені професії робітників з приготування хар- «Оброблювач рибних продуктів»;
чових продуктів
«Оброблювач свійської птиці і кролів».
Укрупнені професії текстильників, швейників та
«Кушнір».
робітників подібних професій
Укрупнені професії робітників, що обслуговують «Електромеханік гірничого устаткування підземний»;
гірниче устаткування та устаткування для
«Машиніст машин для видобування та перероблення торфу»;
перероблення корисних копалин
«Моторист агрегатів для цементування свердловин»;
«Помічник бурильника свердловин (добування нафти й газу)».
Укрупнені професії робітників, що обслуговують
рудо- та металопереробне устаткування

«Апаратник у виробництві кольорових металів»; «Оператор машин та установок у чорній металургії»; «Пресувальник у металургійному виробництві».
Укрупнені професії робітників, що обслуговують «Ливарник у виробництві неметалевих виробів»;
установки скляного та керамічного виробництв та «Пресувальник у виробництві неметалевих виробів»;
подібне устаткування
«Шліфувальник виробів з кераміки»;
«Формувальник у виробництві неметалевих виробів».
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8149

Укрупнені професії робітників, що обслуговують
деревообробні та папероробні установки
Укрупнені професії робітників, що обслуговують
установки з вироблення електроенергії та подібне
устаткування
Укрупнені професії робітників, що обслуговують
устаткування з виробництва хімічних продуктів
Укрупнені професії робітників, що обслуговують
друкарські, палітурні та інші машини для виготовлення виробів з паперу
Укрупнені професії робітників, що обслуговують
устаткування з виробництва харчових та подібних
продуктів

«Машиніст у виробництві паперу, картону та виробів з них»;
«Оператор устаткування з перероблення деревини».
«Машиніст компресорних та холодильних систем»;
«Оператор енергозберігаючого устаткування будівель».

8289

Укрупнені професії складальників

«Складальник дерев’яних і пластмасових суден».

8319

Укрупнені професії машиністів локомотивів та
робітників подібних професій
Укрупнені професії робітників, що обслуговують
установки для сільськогосподарських, земляних
та подібних робіт

«Машиніст рухомого складу на електротязі».

8169

8220
8259

8270

8339

Насправді, формально укрупнених професій у
кожному із наведених угруповань нараховується,
переважно, не більше 3 – 5 у кожному. Тому перелік укрупнених робітничих професій КП у Таблиці 2 можна вважати майже повним.

«Лаборант (оптичні методи)»;
«Оператор устаткування з виробництва сірників».
«Машиніст автоматичних ліній у поліграфічному виробництві»;
«Машиніст машин та автоматів у поліграфічному виробництві».
«Апаратник з виробництва олії та тваринних жирів»;
«Контролер харчової продукції»;
«Оператор лінії у виробництві харчової продукції»;
«Апаратник стерилізації консервів»;
«Варник харчової сировини та продуктів»;
«Машиніст закупорювальних машин у виробництві консервів»;
«Машиніст машин і установок у харчовій промисловості»;
«Оператор ліній та установок з консервування овочів і фруктів»;
«Оператор сублімаційної установки».

«Машиніст дорожньо-будівельних машин;
«Машиніст землерийно-будівельних машин»;
«Машиніст підіймально-транспортних машин»;
«Машиніст насіннєобробних машин»;
«Машиніст підіймача будівельного».

Далі розглянемо основні завдання та обов’язки окремих найбільш поширених укрупнених професій, навколо яких останнім часом точаться фахові дискурси щодо навчання, місця на
ринку праці (див. Таблицю 3).
Таблиця 3

Професійна
Код КП
Основні завдання та обов’язки
назва роботи
«Опоряджуваль- 7139 — виконує будівельні та ремонтні роботи;
ник будівель— готує поверхні для виконання опоряджувальних робіт (штукатурні, малярні, лицювальні);
ний»
— готує розчини, фарби за сучасними технологіями для виконання різних видів опоряджувальних робіт;
— наносить вручну або механізованим способом розчини, ґрунтовки, фарби на різні види поверхонь;
— при виконанні опоряджувальних робіт використовує ручний та електричний інструмент;
— володіє сучасними технологічними та високоякісними прийомами роботи;
— за допомогою лазерних приладів розмічає поверхні;
— правильність виконання робіт перевіряє контрольно-вимірювальним інструментом.
«Зварник»
7219 — виконує зварювання особливо складних і відповідальних вузлів, конструкцій, деталей, трубопроводів, апаратів у всіх просторових положеннях зварного шва під час виконання робіт на висоті
та в діючих цехах без зупинки виробництва;
— забезпечує підготовку зварювальних матеріалів, зварювальних машин різних типів та інструменту згідно із заданим технологічним режимом зварювання;
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«Авторемонтник»

7239

— зачищає зварний шов від шлаку та крапель металу для здійснення дефектоскопічного обстеження;
— виконує зварювання кореня шва стикових з’єднань;
— здійснює контроль за дотриманням правил з виконання зварювальних робіт.
— проводить діагностику і профілактичний огляд автотранспортних засобів, виявляючи дефекти;
— вибраковує деталі після розбирання та мийки, проводить при необхідності слюсарну обробку
деталей, статичне балансування деталей і вузлів;
— виконує роботи з розбирання, ремонту та складання вузлів і механізмів автотранспортних засобів відповідно до ТУ заводу-виготовлювача та іншими керівними матеріалами з організації робіт;
— виконує роботи з установлення, регулювання та заміни запасних частин, агрегатів та обладнання згідно з оформленим замовленням-нарядом;
— усуває виявлені в ході діагностики дефекти та несправності за погодженням з майстром ділянки (зміни);
— забезпечує якість ведення робіт, вносить необхідні корективи у способи і методи налагодження;
— утримує в чистоті робоче місце та обладнання, працює з використанням спецодягу і необхідних засобів захисту, пристроїв та огороджень.;
— бере участь у роботах із впровадження прогресивних методів ремонту і відновлення устаткування, заходів щодо збільшення термінів служби устаткування, скорочення простоїв, попередження аварій та виробничого травматизму.

«Акумуляторник» (код КП 7241), «Монтувальник
шин» (код КП 8284), «Контролер технічного стану автомототранспортних засобів (автотранспорт)» (код КП 8322), «Мастильник» (код КП
9322).
Таким чином, шляхом вирішення проблеми
розширення кадровиками посадових обов’язків
працівників підприємств будь-якої форми власності в Україні можуть бути у кожному конкретному випадку такі як: аналіз змісту чинного КП
(зі змінами і доповненнями), оформлення суміщення посад, складання посадових інструкцій з
урахуванням різних напрямів діяльності, аналіз
галузевих випусків ДКХП, інтеграція та укрупнення професій.

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства

РЕКЛАМА

Звертаємо увагу, що професії, завдання та
обов’язки яких увійшли до кваліфікаційних характеристик укрупнених професій, продовжують
існувати й самостійно. Для укрупнених професій,
розглянутих у Таблиці 3, такими «складовими»
чинними професіями є:
— для «Опоряджувальника будівельного» —
«Штукатур» (код КП 7133), «Маляр» (код КП 7141),
«Лицювальник-плиточник» (код КП 7132);
— для «Зварника» — «Електрогазозварник»
(код КП 7212), «Зварник на електронно-променевих зварювальних установках» (код КП 7212),
«Газорізальник» (код КП 7212), «Електрозварник ручного зварювання» (код КП 7212) та ін.;
— для «Авторемонтника» — «Слюсар з ремонту автомобілів» (код КП 7231), «Рихтувальник
кузовів» (код КП 7213), «Слюсар з паливної апаратури» (код КП 7231), «Слюсар-електрик з
ремонту електроустаткування» (код КП 7241),
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Врегулювання
конфліктних ситуацій
Конфліктні ситуації є, на жаль, невід’ємною частиною будь-якої роботи. Але найголовніше — саме відношення до конфлікту його учасників та керівництва, а також
наявність чи відсутність прагнення до його найскорішого вирішення. Звісно, найкраще запобігати виникненню конфліктних ситуацій на підприємстві, але не завжди
це вдається в силу певних причин. Тому необхідно знати, як можна швидко і без
зайвих моральних, а подекуди — й матеріальних втрат, врегулювати конфлікт, що
виник між працівниками або між керівництвом і підлеглими. Важливим моментом
у такому випадку є вміння виходити з конфлікту так, аби обидві сторони були задоволені результатом.

Збір та оцінка інформації
Вирішення конфлікту — це спільна діяльність
його учасників, спрямована на припинення протидії і вирішення проблеми, яка привела до зіткнення. Вирішення конфлікту передбачає активність обох сторін щодо перетворення умов, в
яких вони взаємодіють, та усунення причин конфлікту. Для вирішення конфлікту необхідна зміна
самих опонентів, їх позицій, які вони відстоювали в конфлікті. Часто вирішення конфлікту ґрунтується на зміні ставлення опонентів до об’єкту
чи предмету конфлікту або один до одного.
Врегулювання конфлікту являє собою багатоетапний процес, який включає в себе аналіз і
оцінку ситуації, вибір способу вирішення конфлікту, формування плану дій, його реалізацію,
оцінку ефективності своїх дій.
Аналітичний етап передбачає збір і оцінку
інформації з наступних проблем:
— об’єкт конфлікту (матеріальний, соціальний; ділимо або не ділимо, може бути вилучений або замінений; його доступність для кожної
зі сторін);
— опонент (загальні дані; його психологічні
особливості, відносини з керівництвом; цілі, інтереси опонента; попередні дії в конфлікті; допущені помилки та інше);
— власна позиція (цілі, цінності, інтереси, дії
в конфлікті; правова і моральна основи власних
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вимог, їхня аргументованість і доказовість; допущена помилка і можливість її визнання перед
опонентом тощо);
— причини і безпосередній привід, що призвели до конфлікту;
— соціальне середовище (ситуація в організації, соціальної групи; які завдання вирішує організація, опонент, як конфлікт впливає на них;
хто і як підтримує кожного з опонентів; яка
реакція керівництва, громадськості, підлеглих,
якщо вони є в опонентів; що їм відомо про конфлікт);
— вторинна рефлексія (уявлення суб’єкта про
те, як його опонент сприймає конфліктну ситуацію, його уявлення про конфлікт і т.д.).
Джерелами інформації у даному питанні виступають особисті спостереження, бесіди з керівництвом, підлеглими, неформальними лідерами, своїми друзями і друзями опонента,
свідками конфлікту тощо.

Аналіз та прогнозування
Проаналізувавши і оцінивши конфліктну ситуацію, опоненти прогнозують варіанти вирішення конфлікту та визначають відповідні своїм
інтересам способи його вирішення. Далі прогнозується: найбільш сприятливий розвиток подій;
найменш сприятливий розвиток подій; найбільш реальний розвиток подій; як вирішиться
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протиріччя, якщо просто припинити активні дії
в конфлікті. Важливо визначити критерії вирішення конфлікту, до того ж вони повинні визнаватися обома сторонами. До них відносять: правові норми; моральні принципи; думка
авторитетних осіб; прецеденти вирішення аналогічних проблем у минулому; традиції.
Дії щодо реалізації комплексного плану проводять відповідно до обраного способу вирішення конфлікту. Якщо необхідно, то проводиться
корекція раніше наміченого плану (повернення
до обговорення; пропозиція альтернатив; висунення нових аргументів; звернення до третіх
осіб; обговорення додаткових взаємних поступок сторін конфлікту).
До речі, коли конфлікт буде вичерпано, також
доцільно проаналізувати власну поведінку й
виокремити помилки; узагальнити отримані
знання і досвід вирішення проблеми; спробувати нормалізувати відносини з недавнім опонентом; зняти дискомфорт у відносинах з навколишніми; мінімізувати негативні наслідки
конфлікту для себе, у власній діяльності та поведінці.
Більшість умов і факторів успішного вирішення конфліктів несуть психологічний характер,
оскільки відображають особливості поведінки і
взаємодію опонентів.

Методи вирішення конфлікту
Основними методами вирішення конфлікту є:
— суперництво;
— компроміс;
— відмова від конфлікту;
— пригнічення конфлікту;
— власне управління конфліктом;
— співробітництво.
Кожен із зазначених напрямків реалізується
за допомогою спеціальних методів. Розглянемо
деякі з них.
Метод 1: Суперництво. Цей спосіб полягає у
нав’язуванні іншій стороні пріоритетного для себе
рішення. Суперництво виправдане у випадках:
— вигоди від результату для великої групи
працівників, а не для окремої особи або мікрогрупи;

№ 2 (134), 16 січня 2017

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

— важливості результату боротьби для провідної стратегії підприємства;
— відсутності часу на вмовляння опонента.
Багато дослідників вважає цю стратегію недієвою для вирішення проблем, оскільки вона не
дає можливості опонентові реалізувати свої інтереси. Це такий вид поведінки в конфлікті, коли
людина прагне задовольнити лише свої інтереси, зашкодивши при цьому інтересам іншої людини.
Особа, яка дотримується цієї стратегії, впевнена, що вийти переможцем з конфлікту може
тільки один учасник і перемога одного учасника
неминуче означає поразку другого. Така людина
буде наполягати на своєму, щоб не сталося, а
позицію іншої особи не братиме до уваги.
Звісно, завзяте відстоювання своїх інтересів
на шкоду інтересів іншої людини може допомогти тимчасово втримати «перемогу» в конфліктній ситуації. Однак до тривалих відносин (чи то
дружні відносини, чи то стосунки з рідними, чи
то професійні відносини тощо) такий підхід не
варто застосовувати.
Метод 2: Компроміс. Він полягає в бажанні
опонентів завершити конфлікт частковими поступками та характеризується наступним:
— відмова від частини вимог, що висувалися
раніше;
— готовність визнати претензії іншої сторони
частково обґрунтованими;
— готовність пробачити.
Компроміс ефективний у випадках:
— розуміння опонентом, що він і суперник
мають рівні можливості;
— наявність взаємовиключних інтересів;
— задоволення тимчасовим рішенням;
— загроза втратити все.
Сьогодні компроміс є найбільш використовуваною стратегією вирішення різного роду конфліктів.
Компроміс вимагає певних навичок у веденні
переговорів, аби кожен учасник чогось досяг.
Таке рішення проблеми передбачає, що ділиться
якась кінцева величина, і що в процесі її поділу
потреби всіх учасників не можуть бути задоволені повністю. Проте, поділ порівну нерідко
сприймається як справедливе рішення.
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В основі компромісу лежить технологія вчинку на зближення або, як її ще називають, — торг.
Загалом, вважається, що компроміс має свої недоліки: суперечки з приводу різних позицій обох
сторін подекуди призводять до скорочення угод;
можливе погіршення відносин через певні ризики, різні підходи до вирішення конфліктної ситуації — як наслідок довгі переговори з урегулювання конфлікту і таке подібне. Незважаючи
на це, в реальному житті компроміс як рішення
тієї чи іншої проблеми застосовується досить
часто. Для його досягнення може бути рекомендована техніка «відкритої розмови», яка полягає
в наступному:
— заявити, що у конфлікті незацікавлені обидві сторони;
— запропонувати вважати конфлікт вичерпаним;
— визнати свої помилки, допущені в конфліктній ситуації, що склалася;
— поступитися опонентові в тих питаннях, де
це можливо (адже у будь-якому конфлікті можна знайти кілька другорядних моментів, якими
нічого не вартує поступитися, а це, у свою чергу,
дасть опонентові відчуття, що перевага на його
боці);
— висловити побажання про поступки, що
необхідні з боку опонента (вони мають стосуватися ваших основних інтересів у конфліктній
ситуації);
— спокійно, без зайвих і негативних емоцій
обговорити взаємні поступки, при необхідності,
скорегувати їх;
— якщо вдалося домовитися, то певним чином зафіксувати, що конфлікт вичерпаний.
Недоліки методу компромісу полягають у
тому, що одна сторона може, наприклад, розширити свої претензії, щоб потім здатися великодушною, поступившись окремими з них. У таких
випадках жодна зі сторін не буде дотримуватися
того рішення, яке не задовольняє її потреби.
Однак, використання компромісу на ранній
стадії конфлікту, що виник через важливе питання, може перешкодити діагностуванню проблеми і скоротити час пошуку альтернатив.
Метод 3: Відмова від конфлікту. Перевагою
такого методу є те, що рішення приймається, як
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правило, швидко. Цей метод застосовується в
разі непотрібності даного конфлікту, коли він не
підходить до ситуації, що склалася на підприємстві, або такий конфлікт несе дуже високі витрати у разі його загострення. Також цей метод доцільно застосовувати у випадках:
— банальності проблеми, що лежить в основі
конфлікту;
— наявності важливіших проблем, які потребують першочергового вирішення;
— необхідності витримати паузу, щоб стихли
емоції;
— потреби виграти час для збору необхідної
інформації і уникнення прийняття негайного
рішення;
— залучення інших сил для вирішення конфлікту;
— коли час/період для можливого конфлікту
невдалий і його ще можна попередити.
Різновидом методу відмови від конфлікту є
метод бездіяльності. Застосовуючи цей метод,
події розгортаються стихійно, тобто як кажуть,
ситуація вирішується сама собою, без втручання. Та зауважимо, що бездіяльність виправдана
в умовах повної невизначеності, коли неможливо одразу обрати певний варіант розвитку подій, а тим паче передбачити наслідки.
Інший різновид цього методу — поступки або
пристосування. У цьому випадку одна сторона
йде на поступки за рахунок зменшення власних
вимог. Цей метод використовується: коли сторона визнає, що вона неправа або коли предмет
зіткнення важливіший для іншої сторони; у разі
необхідності мінімізації втрат; якщо у одного з
опонентів явна перевага.
Якщо предмет суперечки не такий вже й
важливий, натомість необхідно зберегти добрі взаємини з іншою людиною чи групою, то
поступитися може бути найбільш підходящим
варіантом поведінки. Але якщо конфлікт стосується важливих питань, які зачіпають почуття учасників суперечки, то таку стратегію не
можна назвати продуктивною. Її результатом
будуть негативні емоції (злість, образа, розчарування тощо), а в довгостроковій перспективі — втрата довіри, поваги і взаєморозуміння між учасниками.
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Метод 4: Пригнічення конфлікту. Під час
застосування цього методу або обирається стратегія відмови визнати наявність конфлікту й
підтримувати добрі стосунки за будь-яку ціну
(це вважається розумною тактикою, коли розбіжності незначні, а конфронтація вносить надмірний стрес, тому краще не піднімати головні
спірні питання), або ж використовується метод
прихованих дій, який є дієвим у разі, коли:
— збіг обставин унеможливлює відкритий
конфлікт;
— неможливо з тих чи інших причин залучити протилежну сторону до активної протидії;
— дисбаланс сил, відсутність паритету в ресурсах, зіткнення сторін штовхає слабшу сторону до підвищеного ризику або викликає зайві
витрати.
Застосовувані в цих випадках прийоми включають як, так звані, «джентльменські», так і далекі від них форми впливу на протилежну сторону. Тут можуть мати місце і кулуарні переговори,
і політика на кшталт «розділяй і володарюй».
Нерідкі створення додаткових перешкод у формі прихованого або відкритого опору.
У рамках цього стилю превалюють спроби
змусити прийняти саме власну точку зору за
будь-яку ціну. Той, хто намагається так вчинити,
не цікавиться думкою інших. Особа, яка використовує такий стиль, зазвичай поводиться
агресивно, і для впливу на інших використовує
примус.
Метод 5: Власне управління конфліктом.
Згідно з роботами Роберта Блейка і Джейн Мутон, американських дослідників, які спостерігали за діяльністю менеджерів, «конфлікт можна
взяти під контроль, показавши, що володієш
найсильнішою владою, пригнічуючи свого супротивника, відібравши у нього можливість поступку по праву начальника». Такий стиль може
бути ефективним в ситуаціях, коли керівник
має значну владу над підлеглими.
Недолік цього методу полягає в тому, що він
пригнічує ініціативу підлеглих, створює велику
вірогідність того, що будуть враховані не всі важливі чинники, оскільки представлена лише одна
точка зору. Такий підхід може викликати обурення, особливо у більш освіченого персоналу.
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Об’єктивне обговорення проблеми, з’ясування
суті конфлікту, вміння сторін бачити головне —
усе це сприяє успішному пошуку вирішення
протиріч, що виникли . Акцентування уваги на
другорядних питаннях, турбота лише про свої
інтереси знижують шанси вдалого й швидкого
вирішення проблеми.
Коли сторони об’єднують зусилля у вирішенні
конфлікту, необхідно враховувати статуси один
одного. Сторона, яка знаходиться у становищі
підлеглого, повинна усвідомлювати межі поступок, які може собі дозволити її опонент. Занадто
радикальні вимоги можуть спровокувати сильну сторону на повернення до конфліктного протиборства.
Метод 6: Співпраця. Це беззаперечно на сьогодні вважається найбільш ефективною стратегією вирішення конфліктної ситуації. Вона
передбачає спрямованість опонентів на конструктивне обговорення проблеми, розгляд іншої сторони не як противника, а як союзника в
пошуку рішення. Найбільш ефективним цей метод є в таких випадках:
— значна взаємозалежність опонентів;
— схильність обох сторін ігнорувати розбіжність поглядів;
— важливість вирішення проблеми для обох
сторін;
— неупередженість учасників.
Прагнення вислухати іншу людину, зрозуміти її
точку зору, врахувати інтереси і знайти рішення,
яке б влаштовувало всі сторони — це необхідно в
будь-яких довгострокових відносинах. Такий підхід сприяє розвитку взаємної поваги, розуміння,
довіри, і, тим самим, робить відносини більш
міцними і стабільними. Якщо предмет суперечки
важливий для обох учасників, цей спосіб вирішення конфлікту можна сприймати як найбільш
конструктивний. Відзначимо, що в багатьох ситуаціях знайти рішення, яке влаштує обидві сторони, може бути дуже важко, особливо якщо протилежна сторона не налаштована на співпрацю,
і в цьому випадку процес вирішення конфлікту
може бути тривалим і важким.
Спосіб співробітництва доцільно впроваджувати за методом «принципових переговорів».
Він зводиться до наступного:
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 Відокремлення людей від проблеми:
— розмежуйте взаємини з опонентом і проблеми, що виникли;
— поставте себе на його місце;
— не керуйтеся страхом чи емоціями;
— показуйте готовність розібратися з проблемою;
— будьте твердими по відношенню до проблеми і м’якими до людей.
 Увага інтересам, а не позиціям:
— запитуйте «чому?» і «чому ні?»;
— фіксуйте базові інтереси;
— шукайте загальні, спільні інтереси;
— пояснюйте життєвість і важливість ваших
інтересів;
— визнайте інтереси опонента частиною проблеми.
 Взаємовигідні варіанти:
— не шукайте єдиного рішення проблеми;
— відокремте пошук варіантів від їх оцінювання;
— розширюйте коло варіантів вирішення
проблеми;
— шукайте взаємну вигоду;
— з’ясуйте, що вважає за краще інша сторона.
 Об’єктивні критерії:
— будьте відкриті для доводів іншої сторони;
— не піддавайтеся тиску, а керуйтеся принципами;
— по кожній частині проблеми використовуйте об’єктивні критерії;
— використовуйте кілька справедливих критеріїв.

Управління конфліктом
«по вертикалі»
У повсякденному житті не завжди вдається
попередити конфлікти так би мовити «по вертикалі». Для керівника важливо знати, що сприяє
конструктивному вирішенню конфліктів з підлеглими.
Умовою ефективної діяльності керівника є
його соціально-психологічна компетентність,
однією зі складових якої виступає конфліктологічна компетентність, що містить в собі:
— розуміння природи суперечностей і конфліктів між людьми;
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— формування у себе і підлеглих конструктивного ставлення до конфліктів на підприємстві;
— володіння навичками неконфліктного спілкування у складних ситуаціях;
— уміння оцінювати і пояснювати проблемні
ситуації, що виникають;
— наявність навичок управління конфліктними явищами;
— вміння розвивати конструктивні рішення
на початку виникнення конфлікту;
— уміння передбачати можливі наслідки конфліктів;
— вміння конструктивно регулювати суперечності і конфлікти;
— наявність навичок усунення негативних
наслідків конфліктів.
Діяльність керівника як посередника включає
аналіз ситуації та врегулювання конфлікту. Аналіз конфліктної ситуації полягає в наступному:
— отримання інформації про конфлікт та збір
даних про нього;
— аналіз отриманої інформації, перевірка її
достовірності;
— оцінка конфліктної ситуації.
Процес врегулювання включає вибір способу
врегулювання конфлікту, за типом медіаторства, реалізацію обраного способу, уточнення
інформації та прийнятих рішень, зняття післяконфліктної напруги у відносинах опонентів,
аналіз досвіду врегулювання конфлікту.
Паралельно з аналізом конфліктної ситуації
керівник проводить її оцінку. Оцінюється ступінь правоти опонентів, можливі результати
конфлікту та його наслідки різних варіантів розвитку подій. Керівник також оцінює свої можливості щодо врегулювання конфлікту. Визначаються можливості опонентів і громадськості.
Керівнику необхідно зацікавити підлеглого в
тому вирішенні конфлікту, яке він припускає.
Змінити мотивацію проведення підлеглого можна різними способами — від роз’яснення неправильності його позиції до пропозиції певних поступок, якщо керівник у чомусь не правий.
Необхідно аргументувати свої вимоги в конфлікті, а наполегливість у вимогах до підлеглого
підкріпити правовими нормами. Також важли-
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во вміти слухати підлеглих в конфлікті — досить
часто керівник приймає неправильне рішення
просто через відсутність необхідної інформації.
Її міг би дати підлеглий, проте керівник не намагається вислухати його, що ускладнює вирішення конфлікту.
Після загострення конфлікту його складно
вирішити, оскільки погіршуються міжособистісні відносини, зростає рівень негативних емоцій,
знижується ступінь правоти опонентів в результаті взаємної грубості. Підвищення голосу в
конфліктному діалозі з підлеглим так само не
найкращий аргумент.
Як свідчать дослідження, в 30% конфліктів з
підлеглими керівники допускають грубість, зриваються на крик. Грубість — ознака того, що керівник не володіє ні ситуацією, ні собою. Слово
є основним засобом впливу на підлеглого, використовувати його потрібно для вирішення
конфлікту, а не для його загострення.
Перехід з «Ви» на «Ти» є фактичним приниженням підлеглого. Це дає йому моральне право
відповісти тим же. При вирішенні конфлікту
важливо дотримуватися службової дистанції по
відношенню до підлеглого, звертатися до нього
на «Ви».
Якщо керівник правий, то йому доцільно діяти спокійно, спираючись на посадовий статус.
Спокій керівника, його впевненість в собі підсилюють в очах підлеглого справедливість вимог першого.
Використання підтримки вищестоящих керівників і громадськості є необхідним в ситуації
нестійкості підлеглого й правоти керівника.
Важливо, щоб підтримка була спрямована не на
посилення тиску на підлеглого, а на вирішення
протиріччя. Не можна зловживати службовим
становищем. Недосвідчені керівники для вирішення конфлікту на свою користь застосовують
такі способи впливу на опонента, як збільшення
його робочого навантаження, створення йому
незручностей, складнощів, застосування дисциплінарних санкцій. Такі дії викликають агресію
з боку підлеглого, роблять його непоступливим,
ускладнюють вирішення конфлікту, який не
варто затягувати. Крім втрати робочого часу,
тривалі конфлікти несуть взаємні образи і, як
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наслідок, втрачають переваги правоти в конфлікті. Зі збільшенням тривалості конфлікту
зростає ймовірність перемоги підлеглого і зменшується така вірогідність для керівника.
Не треба боятися йти на компроміс. Особливо в тих випадках, коли керівник не впевнений
у своїй правоті. Якщо керівник не правий у конфлікті, то краще його не затягувати і поступитися
підлеглому. Необхідно знайти мужність зізнатися в цьому самому собі, а при необхідності —
вибачитися перед підлеглим. Зробити це бажано один на один, вказавши підлеглому, де він
також був неправий.
Конфліктний керівник — це не завжди поганий керівник. Головне — бути справедливим,
вимогливим до себе і до підлеглих, вирішувати
проблеми, а не просто загострювати відносини.
Зміцненню авторитету керівника буде сприяти
його посилення дозволяти передконфліктні й
конфліктні ситуації неконфліктними способами.
Що стосується поведінки підлеглого при вирішенні конфлікту з керівником, то у нього, звичайно, менше можливостей у порівнянні з керівництвом. Але виконання підлеглим ряду
наступних рекомендацій може підвищити
шанси на врахування його інтересів:
— не поспішайте протидіяти керівнику в конфлікті;
— витримка може виявитися однією з переваг у конфлікті;
— якщо підлеглий правий, то йому необхідно
намагатися не поступатися в головному, при
необхідності, можна посилити свої позиції в
конфлікті, звернувшись за допомогою до інших
керівників, колег;
— пропонуйте кілька варіантів вирішення
конфліктів, не наполягайте тільки на одному,
принциповому рішенні;
— пам’ятайте, що необхідний кінцевий результат може бути досягнутий різними способами;
— не переходьте на образи чи різкі висловлювання;
— справедливість позиції в конфлікті «по вертикалі» не завжди дає підлеглому шанси на перемогу, використовуйте слабкості в позиції керівника;
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дисципліни, погіршення соціально-психологічного клімату в колективі, уявлення про переможених, як про ворогів;
— надмірне захоплення процесом конфліктної взаємодії, що шкодить роботі, складне відновлення ділових відносин.
Поступаючись, погоджуючись, жертвуючи
своїми інтересами, можна пом’якшити конфліктну ситуацію і відновити гармонію, а в подальшому задовольнятися підсумком, якщо вважаєте
його прийнятним. Або ж можна використовувати період затишшя, щоб потім домогтися бажаного для вас рішення.
Роль конфлікту в основному залежить від того,
наскільки ефективно ним керують. До потенційних негативних наслідків конфлікту на підприємстві відносяться: зниження продуктивності, незадоволеність, погіршення морального
стану працівників, підвищення плинності кадрів,
погіршення соціальної взаємодії та комунікацій
і підвищення лояльності до підгруп й неформальних організацій. Однак при ефективному втручанні конфлікт може мати позитивні наслідки,
наприклад, більш поглиблена робота над пошуком рішень, різноманітність думок у прийнятті
тих самих рішень і поліпшення співробітництва в
майбутньому.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом

РЕКЛАМА

— викликайте керівника на відверту розмову;
— якщо підлеглий правий у конфліктній ситуації, йому краще обґрунтувати свою позицію керівникові один на один, а не в присутності інших підлеглих або на нараді;
— будучи неправим в конфлікті, краще відразу поступитися керівнику;
— уважно вивчайте і враховуйте індивідуально-психологічні особливості своїх керівників, це
дозволить з меншими витратами вирішувати
конфлікти з ними;
— бажано не пропонувати діаметрально протилежних рішень щодо пропозицій керівника;
— чим нижчі моральні якості керівника, тим
складніше буде вирішувати конфлікт з ним.
Якщо не знайти ефективного способу управління конфліктом, можуть утворитися наступні дисфункціональні наслідки, тобто
умови, які заважатимуть досягненню цілей:
— підвищення емоційного та психологічного
напруження в колективі, незадоволеність, як результат, зростання плинності кадрів і зниження
продуктивності;
— перешкоджання здійсненню змін та впровадження нового;
— зниження взаємодії і спілкування між конфліктуючими сторонами;
— збільшення ворожості між конфліктуючими сторонами у міру зменшення і взаємодії, і
спілкування;
— вкрай дисфункціональні емоційні, матеріальні витрати на участь в конфлікті, зниження
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На скільки днів соціальної додаткової відпустки «на дітей» має право одинокий
батько, який виховує двох неповнолітніх дітей — 10 чи 17?

Якщо обом дітям менше 15 років, то на 17
календарних днів, а якщо хоча б одній дитині
вже більше — то на 10.
Право на соціальну додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А I групи,
закріплено як у ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР,
так і у ст. 1821 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), їх текст є практично ідентичним. Згідно з вказаними правовими нормами,
на додаткову оплачувану відпустку «на дітей»
мають право:
— жінка, яка працює і має двох або більше
дітей віком до 15 років;
— жінка, яка працює і має дитину-інваліда;
— жінка, яка працює і усиновила дитину;
— матір інваліда з дитинства підгрупи А I групи;
— одинока мати;
— батько дитини або інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
— особа, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи;
— один із прийомних батьків.
Хоча у наведеному переліку у переважній частині випадків і йде мова саме про матір дітей

(«жінка, яка працює», «матір інваліда», «одинока мати»), але таке ж право на відпустку «на
дітей» має й батько, якщо він виховує дітей без
матері. Так, у ст. 1861 КЗпП прямо вказано, що
гарантії, встановлені низкою статей КЗпП,
у тому числі й ст. 1821 (тобто тією, де йдеться
про надання відпусток «на дітей»), поширюються, зокрема, також і на батьків, які виховують дітей без матері.
Таким чином, тривалість відпустки «на дітей»
у даному випадку залежить від їх конкретного
віку (адже за наведеним у запитанні формулюванням лише зрозуміло, що вони є неповнолітніми, тобто не досягли 18 років).
Так, якщо кожному з дітей Вашого працівника, який є одиноким батьком, менше 15 років, то він має право на відпустку «на дітей» за
двома підставами (як одинокий батько та як
батько, який працює й має двох дітей віком до
15 років, яких виховує без матері) й, відповідно, її тривалість становитиме 17 календарних
днів. Якщо ж хоча б одній дитині вже більше
15 років, то одна з підстав для надання відпустки «на дітей» зникає і у працівника залишається право на таку відпустку лише за однією підставою (як в одинокого батька), а
тривалість відпустки становитиме 10 календарних днів.

Чи повинна працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною і хоче
звільнитися за власним бажанням, виходити на роботу хоча б на один день?

Ні, не повинна.
Випадки, коли жінка, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, виявляє бажання звільнитися з
роботи за власним бажанням, трапляються досить часто. За таких обставин підставою для
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звільнення працівниці буде подана нею заява з
проханням про звільнення за власним бажанням, що слід відрізняти від звільнення працівника з ініціативи роботодавця.
Заборона щодо звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової
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непрацездатності (крім звільнення за п. 5 ст. 40
Кодексу законів про працю України, далі —
КЗпП), а також у період перебування у відпустці
міститься в ч. 3 ст. 40 КЗпП.
Можливість звільнення за власним бажанням
передбачена ст. 38 КЗпП, відповідно до якої працівник має право розірвати трудовий договір,
укладений на невизначений строк, попередив-

ши про це роботодавця письмово за два тижні.
Тому жінці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною, не потрібно переривати відпустку хоча б на один день, для того щоб звільнитися
за власним бажанням. Звільнення за власним
бажанням є ініціативою працівника і можливе в
період перебування у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Звільняємо працівника за результатами випробування — чи потрібно йому
виплачувати компенсацію за невикористану щорічну відпустку?
Так, потрібно.
Відповідно до ст. 26 Кодексу законів про працю
України у період випробування на працівників
поширюється законодавство про працю. Отже,
прийняття на роботу слід оформляти відповідно
до законодавства, а умова про випробування має
бути застережена в наказі про прийняття на роботу. Тобто трудові відносини з працівником починаються з першого дня його роботи, а не після
закінчення строку випробування.
У ст. 24 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР передбачено,

що в разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.
Грошова компенсація працівникові виплачується в обов’язковому порядку незалежно від
підстав звільнення працівника. Компенсація за
щорічну основну відпустку розраховується пропорційно відпрацьованому ним часу, а за додаткову соціальну відпустку виплачується повністю (залежно від підстав, на які має право
працівник).

Чи може підприємство укласти договір цивільно-правового характеру
зі своїм працівником, який перебуває у відпустці?
Так, може.
Для укладення роботодавцем договору цивільно-правового характеру на виконання певних робіт зі своїм працівником, який перебуває
у відпустці, немає жодних законодавчих перешкод. У ст. 2 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР визначено,
що право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та
галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. Трудові відносини працівників усіх підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності,
виду діяльності і галузевої належності, а також
осіб, які працюють за трудовим договором у фі-
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зичних осіб регулює законодавство про працю
(ст. 3 Кодексу законів про працю України, далі —
КЗпП). Законодавство про працю складається з
КЗпП та інших актів законодавства України,
прийнятих відповідно до нього.
Натомість цивільно-правові відносини регулюються нормами цивільного права і законодавство про працю на них не поширюється. Під
час укладення цивільно-правового договору
громадянин не подає заяви про прийняття на
роботу і не надає трудової книжки, а відносини,
що виникають між ним і підприємством, регулюються винятково нормами Цивільного кодексу України.
Аналогічну позицію викладено й у листі Міністерства праці та соціальної політики України
від 6 серпня 2004 р. № 18-429.
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У бланку звітності про виконання підприємством квоти 5% передбачено
вказувати «чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню, які на умовах повної зайнятості працювали у звітному
періоді». Що означає «на умовах повної зайнятості»?
Відповідно до ч. 3 ст. 14 Закону України «Про
зайнятість населення» від 5 липня 2012 р.
№ 5067-VI (далі — Закон № 5067-VI) роботодавці самостійно обчислюють квоту в розмірі
5% середньооблікової чисельності штатних
працівників за попередній календарний рік
з урахуванням чисельності громадян, які на
умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування
самостійно.
Тобто, працівники, які є особами з додатковими гарантіями зайнятості, враховуються у квоту

тільки в тому разі, якщо працюють на підприємстві на умовах повної зайнятості.
Згідно з п. 14 ст. 1 Закону № 5067-VI повна
зайнятість — це зайнятість працівника за
нормою робочого часу, передбаченою згідно
із законодавством, колективним або трудовим договором.
Нагадаємо, що відповідно до ст. 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість
робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Натомість підприємства
під час укладення колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості
робочого часу, ніж 40 годин на тиждень.

Працівнику було надано щорічну відпустку з 19 грудня 2016 р.
на 24 календарних дні. Перебуваючи у відпустці, він захворів,
листок непрацездатності видано на період з 28 грудня 2016 р.
по 3 січня 2017 р.. Як обчислити кількість невикористаних днів
відпустки, адже на період хвороби припав святковий день?
Згідно зі ст. 11 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504/96-ВР) щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або
продовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому
порядку. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки, настали під час її використання, невикористана частина надається після закінчення дії причин, які перервали відпустку, або за згодою сторін переноситься на
інший період. При цьому необхідно дотримуватися вимог ст. 12 Закону № 504/96-ВР: невикористану частину щорічної відпустки має
бути надано працівнику, як правило, до кінця
робочого року, але не пізніше 12 місяців після
закінчення робочого року, за який надається
відпустка.
Незважаючи на те, що допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується тільки за ро-
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бочі дні, невикористаними вважаються всі дні
відпустки, що припали на період хвороби працівника, зазначений у листку непрацездатності,
адже він видається на весь час хвороби, а не
тільки на робочі дні.
У випадку, зазначеному в запитанні, на період відпустки працівника припадає два святкові дні, які не враховуються під час визначення її тривалості (1 та 7 січня), тому відпустка
мала б тривати з 19 грудня 2016 р. по 13 січня
2017 р. включно. Проте один святковий день
(1 січня) припав на період непрацездатності
працівника. Тому невикористаними у зв’язку
із хворобою будуть 6 днів відпустки, що припали на період з 19 грудня 2016 р. по 3 січня
2017 р..
Отже, відпустка може бути продовжена на 6
календарних днів (з 14 січня по 19 січня) або ж
працівник може використати ці 6 днів відпустки
в інший час.
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Якщо трудовий договір укладається у письмовій формі
чи слід ще видавати наказ про прийняття на роботу?
Так, потрібно.
Відповідно до ст. 24 Кодексу законів про працю
України укладення трудового договору оформляється наказом про прийняття працівника на
роботу, незалежно від того, в усній чи письмовій
формі було укладено трудовий договір.
Трудовий договір укладається, як правило, в
письмовій формі. Дотримання письмової форми
є обов’язковим у таких випадках:
1) при організованому наборі працівників;
2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;
3) при укладенні контракту;
4) у випадках, коли працівник наполягає на
укладенні трудового договору у письмовій формі;
5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
6) при укладенні трудового договору з фізичною особою-роботодавцем;
7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

Крім того, саме наказ про прийняття на роботу, а не трудовий договір у письмовій формі, є
підставою для внесення запису до трудової книжки згідно з Інструкцією про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженою
спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та Міністерства
соціального захисту населення України від
29 липня 1993 р. № 58. Записи в трудовій книжці
про прийняття на роботу вносяться роботодавцем або уповноваженою ним особою після видання наказу, але не пізніше тижневого строку і
повинні точно відповідати тексту наказу. При
цьому у графі № 3 розділу «Відомості про роботу»
як заголовок пишеться повне найменування підприємства. Під цим заголовком у графі № 1 ставиться порядковий номер запису, що вноситься,
у графі № 2 зазначається дата прийняття на роботу, до графи № 3 вноситься запис про прийняття на роботу із зазначенням конкретного найменування професії або посади, на яку працівника
було прийнято, а у графі № 4 вказується дата і
номер наказу, на підставі якого внесено запис.

Чи необхідно надавати невикористану частину щорічної відпустки саме
з того дня тижня, що є наступним за днем закінчення попередньої,
вже використаної, її частини?
Ні, необов’язково.
Питання поділу щорічної відпустки на частини врегульовано у ст. 12 Закону України «Про
відпустки» від 15 листопада 1999 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504). Дійсно, колись, у 2000
році, частина перша цієї статті була доповнена
вимогою щодо надання невикористаної частини
відпустки з дня тижня, що є наступним за днем
закінчення попередньої частини відпустки, але
вже у 2003 році її знов було виключено із закону,
і на сьогоднішній день такої вимоги не існує.
Натомість при поділі щорічної відпустки на
частини потрібно виконувати такі вимоги:
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— основна безперервна частина щорічної відпустки має становити не менше 14 календарних
днів;
— невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до
кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців
після закінчення робочого року, за який надається відпустка.
Досить часто працівники просять надати відпустку на 5 днів, з понеділка по п’ятницю, або
на один день перед або після вихідних. У такому випадку сумарно працівник відпочиває більше днів, ніж якщо б він використав всю відпуст-
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ку повністю, або якщо брав би невикористану
відпустку з наступного дня тижня після дня закінчення попередньої її частини. Проте це не є
порушенням, якщо роботодавець не заперечує
проти такого поділу. Вести підрахунок, скільки
фактично днів працівник відпочиває також не
потрібно. Частина відпустки надається в календарних днях, і саме тієї тривалості, про яку домовились працівник і роботодавець. Якщо працівник просить надати частину відпустки
тривалістю 5 календарних днів, власник може
відмовити у наданні відпустки саме такої тривалості й саме у визначений період, але якщо
надає — то саме 5 календарних днів, не додаючи до цієї тривалості ще й вихідні.

Щорічна відпустка може бути поділена тільки
на прохання працівника, тобто роботодавець не
може наполягати на поділі відпустки, якщо працівник на це не згоден, навіть якщо це викликано
виробничою необхідністю. Якщо виникають екстрені ситуації під час відпустки, або заздалегідь
відомо, що надання відпустки саме в цей період
небажане, роботодавець може її перенести або
відкликати працівника з відпустки. І те, і інше
можливе тільки за згодою працівника, із дотриманням вимог ст. 11 та ст. 12 Закону № 504.
Водночас, і роботодавець може відмовити
працівникові у поділі відпустки, та надати йому
відпустку повної тривалості у період, визначений графіком відпусток.

Серед декількох інспекторів з кадрів є працівники, робота яких відрізняється
від перших. Чи можна назвати таких працівників «спеціалістами відділу кадрів»
та який буде код?
Ні, не можна.
Національний к ласифікатор України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП) містить певну номенклатуру професійних
назв робіт, які можуть застосовуватися у роботі із кадрами (персоналом) і мають «наскрізний» характер, наприклад:
— «Аналітик у сфері професійної зайнятості»
(код КП 2412.2);
— «Директор з кадрових питань та побуту»
(код КП 1232);
— «Інженер з підготовки кадрів» (код КП 2412.2);
— «Інспектор з кадрів» (код КП 3423);
— «Офісний службовець (реєстрація та облік)» (код КП 4131);
— «Офісний службовець (систематизація документів)» (код КП 4141);
— «Менеджер (управитель) з персоналу» (код
КП 1477.1);
— «Начальник відділу кадрів» (код КП 1232);
— «Начальник відділу підготовки кадрів» (код
КП 1232);
— «Організатор з персоналу» (код КП 3423);
— «Професіонал з розвитку персоналу» (код
КП 2412.2);
— «Профконсультант» (код КП 2412.2);
— «Табельник» (код КП 4190);
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— «Фахівець з аналізу ринку праці» (код КП
2412.2);
— «Фахівець з найму робочої сили» (код КП
3423);
— «Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)» (код КП 2412.2);
— «Фахівець з профорієнтації» (код КП 2412.2).
Таким чином, професійну назву роботи «спеціаліст відділу кадрів» у КП не передбачено.
Для вирішення проблеми, що склалася, пропонуємо провести детальний аналіз трудових
функцій, які виконуються (або будуть виконуватися) працівником і ввести відповідні зміни
та доповнення до професійної назви роботи даного спрямування та посадової інструкції працівника. Нагадаємо, що під час складання посадових інструкцій працівників їх типові
завдання та обов’язки можуть бути конкретизовані або доповнені новими (додатковими) завданнями та обов’язками, у разі якщо їх виконання не потребує іншої кваліфікації або
спеціальності.
До того ж, працівники більш високої кваліфікації мають володіти усіма знаннями, навичками та вміннями виконувати роботи, які передбачені для працівників нижчої кваліфікації у
межах цієї ж самої професії (посади).
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Січень-2017

Важливі дати січня

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 — 2
(1 — Новий рік, 7 — Різдво Христове)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 11
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в
які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому тижні зменшується на одну годину — 1 (6)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159
годин

Лютий-2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

5

8
15
22

9
16
23

10
17
24

11
18
25

12
19
26

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 28
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 8
Кількість робочих днів — 20
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 — 160 годин
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1 — Новий рік (святковий день). Це свято є найпопулярнішим у світі, бо кожен очікує, що саме з миті, коли настане
Новий рік, життя зміниться на краще. Отож, нехай ваші мрії
здійсняться!
2 — вихідний день (оскільки святковий день припадає на
неділю, вихідний переноситься на наступний після святкового
дня — таке перенесення відбувається автоматично і не потребує видання наказу роботодавця).
6 — останній день подання до органу державної статистики:
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за грудень
2016 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від
21 липня 2015 р. № 172);
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (квартальна) за січень –
грудень 2016 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 21 липня 2015 р. № 172).
7 — Різдво Христове (релігійне свято та неробочий день,
закріплений на законодавчому рівні). Нехай різдвяна зоря
принесе у вашу домівку щастя, достаток, мир і родинний затишок!
9 — вихідний день (оскільки неробочий день припадає на
суботу, вихідний переноситься на наступний після неробочого
дня — таке перенесення відбувається автоматично і не потребує видання наказу роботодавця).
14 — Старий Новий рік (Новий рік за Юліанським календарем).
19 — Хрещення Господнє.
21 — Міжнародний день обіймів — він був заснований у
США в 1986 році під назвою Національного дня обіймів, але
дуже стрімко поширився по всьому світу. Згідно з традицією
свята, обійняти в цей день можна навіть незнайому людину.
22 — День Соборності України (встановлено Указом Президента України від 13 листопада 2014 р. № 871/2014).
25 — День студентів (Тетянин День) — найулюбленіший
день усіх студентів, який відзначається вже понад 250 років.
26 — Всесвітній день митниці (традиційно).
27 — День пам’яті Голокосту (оголошено Генеральною
Асамблеєю ООН у 2005 році).
28 — Китайський Новий рік (2017 — рік Червоного Вогняного Півня, який є символом оновлення, а за китайськими
традиціями це означає, що він буде вдалим для креативних
людей, які прагнуть успіху й не побоюються змін).
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Видається з липня 2011
Газета розповсюджується тільки за передплатою,
яку можна оформити в редакції, відділеннях
зв’язку «Укрпошти» та передплатних агентствах.
Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у статтях, несуть їх автори, а рекламних
матеріалів — рекламодавці. Позиція редакції
не завжди збігається з думкою автора. Відтворення матеріалів газети «Консультант Кадровика»
можливе лише з письмового дозволу редакції.

