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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Працівникові було встановлено
суміщення, наразі потреба у виконанні цієї роботи зникла — які документи слід оформити для припинення суміщення?
Чи зобов’язано підприємство надавати навчальну відпустку працівникові для настановних занять і
складання заліків та іспитів, якщо він
здобуває другу вищу освіту?
Працівнику було надано щорічну
відпустку, але на третій день перебування у відпустці він приніс заяву
про звільнення за власним бажанням. Як його правильно звільнити —
чекати закінчення відпустки чи відкликати з неї й звільнити через два
тижні після надання заяви?
За згодою працівника його було
тимчасово переведено на іншу посаду на час відпустки основного працівника, але останній наприкінці відпустки захворів й відкрив лікарняний.
Яким чином можна подовжити строк
тимчасового переведення?

РЕКЛАМА

Зміст номера
ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?
Перспективи впровадження ........................................................................................ 4
ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Коментар фахівця

Страховий стаж: обчислення та зміни

Дмитро Кучерак ................................................................................................................. 5
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
Покрокові алгоритми

Звільнення за аморальний проступок: порядок дій

Олександр Клименко ........................................................................................................... 12
Правові акценти

Оптимізація чисельності працівників: операція «без скальпеля»

Олександр Носіков ............................................................................................................... 33
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Поради спеціалістів

Як утримати працівників під час фінансової кризи

Андрій Бутусевич ................................................................................................................ 39
ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК ................................................................................................... 46
ПРАВИЛА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ ................................................................................ 49
КАЛЕНДАР КАДРОВИКА ............................................................................................... 52

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до Положення про розробку
інструкцій з охорони праці» від 30 березня 2017 р. № 526
Роз’яснення головам міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад
щодо повноважень з питань контролю за додержанням законодавства про працю Державної
служби України з питань праці від 19 вересня 2017 р.

№ 20 (152), 17 жовтня 2017

21

28

3

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Набув чинності Закон про пенсійну реформу
11 жовтня 2017 р. набув чинності (за винятком
окремих положень) Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII
(далі — Закон № 2148).
Насамперед, прийняття Закону № 2148 спрямовано на «осучаснення» й підвищення пенсій — положення щодо підвищення пенсій для українців розпочали діяти вже з 1 жовтня 2017 р. й пенсії зростуть у
середньому десь на 700 грн приблизно у 50% пенсіонерів.
Це пов’язано з тим, що багато пенсіонерів, які вийшли на пенсію, приміром, 10 років тому, отримують
меншу пенсію, ніж їх колеги, які почали отримувати
пенсію нещодавно. Так відбувалося внаслідок того,
що пенсія в Україні залежить від трьох показників:
зарплати працівника, його стажу та показника середньої заробітної плати по Україні. І, зрозуміло, що середня зарплата зростає з кожним роком, тому пенсії
українців повинні «осучаснюватись» і так само зростати, але цього не відбувалось (останній раз таке
«осучаснення» було проведене у 2012 році, але із застосуванням показника середньої заробітної плати по
Україні за 2007 рік — 1 197 грн 91 коп., а за цей час
середня зарплата по Україні, яка застосовується при
обчисленні пенсії, зросла до 3 764 грн 40 коп. (тобто
більше ніж втричі).
Наразі ж згідно із Законом № 2148 запроваджується
нова формула нарахування пенсій за єдиним підходом для «старих» і «нових» пенсіонерів — з 1 жовтня
2017 р. пенсії вже будуть перераховуватися відповідно до показника середньої зарплати 3 764 грн
40 коп. й за такою формулою розмір мінімальної
пенсії для тих, у кого є необхідний стаж, становитиме 1 452 грн.
Проте пенсії, призначені за спеціальними законами, «осучаснюватися» наразі не будуть — це пояснюється тим, що «спецпенсії», на відміну від «звичайних», протягом багатьох років переглядалися, а
«звичайні» пенсії або були «заморожені», або підвищувалися у незначному розмірі.
Але окрім «осучаснення» пенсій, Законом № 2148
передбачено й низку інших змін у пенсійному законодавстві — зокрема, зросли вимоги щодо страхового
стажу.
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Так, Законом № 2148 передбачено, що з 1 січня
2018 року пенсію за віком призначатимуть:
— за наявності 25 років страхового стажу на 1 січня
2018 р. — у 60 років;
— за наявності від 15 до 25 років страхового стажу
на 1 січня 2018 р. — у 63 роки;
— за наявності 15 років страхового стажу на 1 січня
2019 р., але менше 16 років, які надавали б право виходу на пенсію в 63 роки, — у 65 років.
Усі нормативи мінімального страхового стажу
збільшуватимуться на 1 рік кожні 12 місяців до 2028
року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію
у 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. Водночас особи, в яких нема страхового стажу,
зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років (розмір допомоги визначатиметься,
виходячи з рівня доходів сім’ї пенсіонера).
Окрім цього, Закон № 2148 передбачає скасування
спеціальних пенсій для держслужбовців, суддів, науковців та інших категорій — усі вони переводяться на
загальну систему нарахування пенсій. Також скасовується право на призначення пенсії за вислугу років
для працівників освіти, охорони здоров’я, соціального
захисту, прокурорських працівників та інших, які раніше могли виходити на пенсію достроково, за 5 – 10
років до настання пенсійного віку. Виняток зроблено
лише для військовослужбовців і співробітників силових органів. До речі, у разі нестачі страхового стажу,
його можна буде купити у держави — один рік стажу
коштує 16 896 грн.
Також з 1 жовтня 2017 року скасовано обмеження
на виплату пенсій для пенсіонерів, які працюють —
вони отримуватимуть пенсію у повному розмірі, продовжуючи сплачувати внески до Пенсійного фонду та
податки — до Державного бюджету.
Закон № 2148 окрім питань, що стосуються пенсійної реформи, серед іншого вносить і певні зміни до
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р.
№ 1105-XIV, які є важливими для визначення розміру
допомоги по вагітності та пологах та допомоги по
тимчасовій непрацездатності (про ці зміни детальніше читайте у поточному номері газети «Консультант Кадровика» у статті «Страховий стаж: обчислення та зміни»).
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Страховий стаж:
обчислення та зміни
З кожним роком зростає інтерес до такого поняття як «страховий стаж». Особливо
це стало актуально в останні роки, що зумовлено насамперед змінами в пенсійному
законодавстві, законодавстві з питань соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, а також посиленням боротьби з недобросовісними
роботодавцями та працівниками, спрямованої на зменшення зловживань у питаннях
отримання виплат із соціального страхування. Страховий стаж буває різним, але в
статті ми розглядаємо тільки один його вид — страховий стаж для призначення
матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

З

аконом України «Основи законодавства
України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 14 січня
1998 р. № 16/98-ВР (далі — Закон № 16/98), який
набув чинності 19 лютого 1998 р., було запроваджено поняття «страховий стаж» — період
(строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та сплачуються внески (нею, роботодавцем) на страхування, якщо інше не передбачено
законодавством. Таке поняття як «трудовий стаж»
частково втратило свою актуальність і береться
до уваги лише за періоди до запровадження страхового стажу, оскільки трудовий стаж входить в
страховий стаж.
Законом № 16/98 встановлено, що залежно
від страхового випадку існують такі види загальнообов’язкового державного соціального
страхування:
— пенсійне страхування;
— страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
— страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності;
— страхування на випадок безробіття;
— медичне страхування;
— інші види страхування, передбачені законами України.
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На даний час в законодавстві реалізовано
тільки перші чотири види соціального страхування. І для кожного з них окремими законами
встановлено свої правила визначення страхового стражу, що дає право на отримання страхових виплат. Наприклад, страховий стаж для призначення пенсії обчислюється згідно із Законом
України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р.
№ 1058-ІV (далі — Закон № 1058), а страховий
стаж для призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності — відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р.
№ 1105-XIV (далі — Закон № 1105). Порядок обчислення страхового стажу для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності й розглянемо детальніше.

Страховий стаж для призначення
допомоги по тимчасовій
непрацездатності

Порядок обчислення страхового стажу для
призначення матеріального забезпечення та
соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності, зокрема,
допомоги по тимчасовій непрацездатності і допомоги по вагітності та пологах визначено
ст. 21 Закону № 1105. У ч. 1 цієї статті встановлено,
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що «страховий стаж» — це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не менше
ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.
А саме, період відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, отримання
виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком
пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові
внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.
Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,
а за періоди до його запровадження — у порядку
та на умовах, передбачених законодавством, що
діяло раніше (ч. 2 ст. 21 Закону № 1105).
Страховий стаж обчислюється в місяцях. Якщо
сума сплачених за відповідний місяць страхових
внесків менша ніж мінімальний страховий
внесок, цей період зараховується до страхового
стажу пропорційно сумі сплачених страхових
внесків за формулою:
ТП = Св ÷ В,
де ТП — тривалість періоду, що зараховується
до страхового стажу та визначається у місяцях;
Св — сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;
В — мінімальний розмір страхового внеску за
відповідний місяць.
До страхового стажу прирівнюється трудовий
стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання
чинності Законом України «Про загально обов’язкове державне соціальне страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими похованням» від
18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ (далі — Закон
№ 2240; втратив чинність з 01.01.2015 р.).
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Вплив страхового стажу на розмір
матеріального забезпечення

Відповідно до статей 19 та 24 Закону № 1105
матеріальне забезпечення виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу.
При цьому діють такі правила та обмеження.
 Перше. Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам
залежно від страхового стажу в таких розмірах:
— 50 % середньої заробітної плати (доходу) —
застрахованим особам, які мають страховий
стаж до трьох років;
— 60 % середньої заробітної плати (доходу) —
застрахованим особам, які мають страховий
стаж від трьох до п’яти років;
— 70 % середньої заробітної плати (доходу) —
застрахованим особам, які мають страховий
стаж від п’яти до восьми років;
— 100 % середньої заробітної плати (доходу) —
застрахованим особам, які мають страховий
стаж понад вісім років;
— 100 % середньої заробітної плати (доходу):
— застрахованим особам, віднесеним до 1 – 4
категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
— одному з батьків або особі, що їх замінює
та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка
потерпіла від Чорнобильської катастрофи;
— ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII;
— особам, віднесеним до жертв нацистських
переслідувань відповідно до Закону України
«Про жертви нацистських переслідувань» від
23 березня 2000 р. № 1584-III;
— донорам, які мають право на пільгу, передбачену ст. 10 Закону України «Про донорство
крові та її компонентів» від 23 червня 1995 р.
№ 239/95-ВР.
Розмір допомоги по вагітності та пологах становить 100 % середньої заробітної плати та не
залежить від страхового стажу.
 Друге. Від страхового стажу залежить мінімальний і максимальний розмір допомоги по
вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій
непрацездатності.
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Так, ст. 19 Закону № 1105 встановлено, що
застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за
даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування
мають страховий стаж менше шести місяців,
мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього Закону в таких розмірах:
— допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в
розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку;
— допомога по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої
сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за
розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового
випадку.
Норми статей 19 та 24 Закону № 1105 поєднуються таким чином:
 якщо особа не має шести місяців страхового стажу протягом дванадцяти місяців перед
настанням страхового випадку, то:
— допомога по тимчасовій непрацездатності
(«лікарняні») незалежно від загального страхового стажу не може бути вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом
у місяці настання страхового випадку, хоча й
виплачується у відсотках залежно від страхового стажу (50, 60, 70 чи 100 %);
— допомога по вагітності та пологах («декретні») незалежно від загального страхового
стажу не може бути вище двократного розміру
мінімальної заробітної плати та не менше за
розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку;
 якщо особа має шість місяців страхового
стажу протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку, то:
— допомога по тимчасовій непрацездатності
(«лікарняні») виплачується у відсотках залежно
від страхового стажу (50, 60, 70 чи 100 %);
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— допомога по вагітності та пологах («декретні») незалежно від загального страхового
стажу становить 100 % середньої заробітної
плати.
У той же час за будь-яких умов сума матеріального забезпечення в розрахунку на місяць
не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску,
з якої сплачувалися страхові внески (ст. 24 Закону № 1105).
Схематично алгоритм призначення матеріального забезпечення можна подати у вигляді
Таблиці.
Таблиця
Особа має 6 місяців страхового стажу протягом 12 місяців
перед настанням страхового випадку?
Так
Ні
Матеріальне забезпечення — Матеріальне забезпечення —
лікарняні та декретні —
лікарняні та декретні —
призначаються в розмірах,
призначаються в розмірах,
визначених ст. 24 Закону
визначених ст. 24 Закону
№ 1105 і обмежуються
№ 1105
максимальним і мінімальним
розмірами, встановленими
ст. 19 Закону № 1105
Сума матеріального забезпечення в розрахунку на місяць
не повинна перевищувати розміру максимальної величини
бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися
страхові внески

Обчислення
та підтвердження стажу

Як зазначено у ст. 21 Закону № 1105, страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих
осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження — у порядку та на
умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.
Персоніфікований облік відомостей про застрахованих осіб в частині внесків до Пенсійного фонду України (далі — ПФУ)запроваджено
із прийняттям Положення про організацію персоніфікованого обліку відомостей у системі
загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 4 червня
1998 р. № 794, і починаючи з 1 липня 2002 р.
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обчислення пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» здійснювалося із заробітку особи за період роботи після
01.07.2000 р. за даними системи персоніфікованого обліку. Але в частині внесків на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності інформація з системи персоніфікованого обліку актуальна з 01.01.2011 р. — з часу
запровадження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(далі — ЄСВ) відповідно до Закону України «Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464).
До 28.02.2001 р. до страхового стажу зараховується загальний трудовий стаж працівника
відповідно до Правил обчислення загального
трудового стажу для призначення працівникам
допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджених постановою КМУ від 19 жовтня
1998 р. № 1658, за даними трудової книжки.
З 01.03.2001 р. у зв’язку з набуттям чинності
Закону № 2240 було встановлено (зокрема ст. 7),
що страховий стаж (для цілей отримання матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності) —
це період (сума періодів), протягом якого особа
підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, і сплачує
або за неї сплачуються страхові внески до Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності в порядку, встановленому законодавством. Тут же було зазначено, що до страхового стажу зараховуються періоди тимчасової
втрати працездатності, перебування у відпустці
у зв’язку з вагітністю та пологами і час перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, а також періоди одержання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх
видів. До страхового стажу зараховується загальний трудовий стаж особи до введення в дію
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цього Закону в порядку та на умовах, передбачених законодавством, яке діяло раніше.
Проте персоніфікованого обліку внесків не
було запроваджено, а даних лише однієї трудової книжки для його обчислення також було замало. Тому Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України (далі — ФСС
з ТВП, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України реформовано у Фонд соціального страхування України,
але тут і далі у статті вживатиметься абревіатура ФСС з ТВП) у листі від 28 серпня 2009 р.
№ 04-06/К-158з-216 нагадав, що з огляду на те,
що персоніфікованого обліку застрахованих
осіб за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, немає, може виникнути потреба в підтвердженні страхового стажу застрахованої особи для визначення розміру допомоги
по тимчасовій непрацездатності. І підтвердженням страхового стажу застрахованої особи, крім
трудової книжки, є довідки з попередніх місць
роботи працівника про заробітну плату, з якої
сплачувались страхові внески до ФСС з ТВП, а
також документи (листки непрацездатності, відомості про нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності й вагітності та пологах із
зазначенням періодів, за які надавалися страхові виплати, накази про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, довідки про періоди одержання виплат за
окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування тощо), що
підтверджують періоди, впродовж яких застрахованою особою страхові внески не сплачувались, але які відповідно до Закону № 2240 зараховуються до страхового стажу.
У деяких випадках, про що йдеться у листі,
підтвердженням страхового стажу можуть бути
довідки ПФУ про заробіток (дохід), з якого сплачувались пенсійні внески згідно з даними системи персоніфікованого обліку індивідуальних
відомостей про застраховану особу або податкових органів про заробітну плату платника податку з доходів фізичних осіб. Зазначені довідки
надаються ПФУ та податковими органами на
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вимогу платника пенсійних внесків та платника
податків відповідно.
З 01.01.2011 р. у зв’язку із набуттям чинності Законом № 2464 і запровадженням ЄСВ порядок визначення страхового стажу було змінено і встановлено, що до страхового стажу зараховуються періоди роботи, за які сплачено ЄСВ у сумі не менш
ніж мінімальний страховий внесок та/або пропорційно. Оскільки частина ЄСВ спрямовувалася
до ФСС з ТВП, то страховий стаж вже можна було
обчислити не тільки за даними трудової книжки, а
й за даними персоніфікованого обліку з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (п. 6 ст. 20 Закону № 2464).
На виконання Закону № 2464 постановою
правління ПФУ від 18 червня 2014 р. № 10-1 було
затверджено Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування
(далі — Положення № 10-1), яке визначає порядок надання індивідуальних відомостей про застраховану особу у формі довідок ОК-5 або ОК-7.
Застрахованій особі інформація надається за
весь період сплати нею внесків, а роботодавцю
(страхувальнику) — тільки за період перебування особи в трудових відносинах із ним.
Довідки ОК-5 (ОК-7) варто вимагати у разі
настання страхового випадку для підтвердження страхового стажу у працівників, які щойно
прийняті на роботу, працівників, які часто ходять у відпустки без збереження зарплати, зокрема, для обчислення страхового стажу за
останні 12 місяців для (не)застосування обмежень, встановлених ст. 19 Закону № 1105.

Особливості обчислення стажу
за даними довідок ОК-5 (ОК-7)

Довідки ОК-5 (ОК-7) — це перш за все інформація ПФУ для призначення пенсій і тому в ній
відображається й інформація про суми сплаченого ЄСВ за договорами цивільно-правового характеру, управліннями праці та соціального захисту населення за осіб, які отримують деякі
види соціальної допомоги тощо. І на основі цього виникають деякі, скажімо так, протиріччя з
ФСС з ТВП щодо обчислення страхового стажу,
суть яких полягає в наступному.
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Згідно з ч. 2 ст. 1 Закону № 1105 терміни «застрахована особа», «страхувальники» та «роботодавці» вживаються у цьому Законі у значеннях,
наведених у Законі № 2464. Відтак застрахована
особа — це фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню та сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи
сплачувався у встановленому законом порядку
ЄСВ (п. 3 ч.1 ст. 1 Закону № 2464).
Статтею 18 Закону № 1105 визначено коло
осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — особи, які
працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у т. ч. в іноземних дипломатичних
та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також
обрані на виборні посади в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування та в
інших органах.
Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без
громадянства та члени їх сімей, які проживають
в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість
якого надана Верховною Радою України. Це право виникає з настанням страхового випадку в
період роботи (включаючи час випробування та
день звільнення), якщо інше не передбачено законом (ст. 19 Закону № 1105).
Таким чином, на думку ФСС з ТВП, особи, які
виконують роботи, надають послуги за договорами цивільно-правового характеру, відповідно до норм Закону № 1105, не підлягають
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та не мають права на отримання
матеріального забезпечення за рахунок коштів
Фонду. Тобто період, протягом якого особи не
перебували у трудових відносинах, але виконували роботи, надавали послуги за договорами
цивільно-правового характеру, не входять до
страхового стажу для отримання матеріального
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забезпечення від ФСС з ТВП. Тому дані про страховий стаж з довідки ОК-5 або ОК-7 слід порівнювати із записами в трудовій книжці застрахованої особи.
Схожа ситуація виникає з особами, які не працювали й отримували допомогу по вагітності та
пологах чи по догляду за дитиною від управлінь
праці та соціального захисту населення. І з цього приводу цікавим є постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду від
25.07.2017 р. у справі № 804/3954/17.
Суть справи полягала в тому, що підприємство, як це і вказано в ст. 21 Закону № 1105, визначило страховий стаж працівниці «за даними
персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування» на підставі отриманих довідок ОК-5 та
ОК-7. І він склав більше шести років, що давало
їй право на допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі 70 %.
На думку ФСС з ТВП, підприємство, керуючись даними довідок ОК-5 та ОК-7, не взяло до
уваги той факт, що працівниця до прийняття на
роботу отримувала допомогу при народженні
дитини та допомогу по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку від управління
праці та соціального захисту населення, але на
час їх призначення не перебувала в трудових
відносинах та не оформляла відповідні види відпусток, а тому не може вважатися в цей період
застрахованою особою і для цілей отримання
допомоги по тимчасовій непрацездатності її
стаж менше шести років, а тому вона мала право на допомогу лише в розмірі 60 %.
Під час розгляду справи суд констатував, що ч. 2
ст. 21 Закону № 1105 окремо визначено, що до
страхового стажу як період, за який сплачено
страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску, включається період відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку та період отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії
по інвалідності), а страховий стаж обчислюється
«за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру
10

загальнообов’язкового державного соціального
страхування, а за періоди до його запровадження — в порядку та на умовах, передбачених законодавством, чинним раніше».
Проаналізувавши ще низку норм Закону
№ 2464 та розроблених на його виконання підзаконних актів, суд звернув увагу сторін, що
порядок ведення реєстру застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до
Закону № 2464 з метою забезпечення ведення
єдиного обліку застрахованих осіб у системі
загальнообов’язкового державного соціального
страхування та їх ідентифікації, накопичення,
зберігання та автоматизованої обробки інформації про сплату платниками ЄСВ та про набуття застрахованими особами права на отримання страхових виплат та порядок надання
інформації з реєстру застрахованих осіб визначений Положенням № 10-1. І одне з призначень
Реєстру — накопичення, зберігання та автоматизована обробку інформації про страховий
стаж та заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію), про набуття
застрахованими особами права на отримання
страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тому довідка за формою ОК-7 містить
відомості про суми заробітної плати (доходу),
з якої сплачується ЄСВ (у межах максимальної
величини), та страховий стаж. І з цієї довідки,
наданої підприємству, вбачається, що за працівницю підприємства протягом періоду отримання допомоги сплачувались страхові внески у
складі ЄСВ управлінням праці та соціального захисту населення. Відтак суд констатував, що висновок акта перевірки про не включення до
страхового стражу працівниці періоду отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку є помилковим.
Простіше кажучи, суд зазначив, що підприємство, керуючись даними довідки ОК-7 страховий стаж визначило правильно і не повинно
було перевіряти наявність/відсутність трудових
відносин до чи в період отримання виплат від
управління праці та соціального захисту населення, як це рекомендує робити ФСС з ТВП.
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Порядок ведення Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального
страхування потребує удосконалення. Це визнає
й ПФУ, про що, наприклад, свідчать його суперечливі листи щодо (не)включення до страхового
стажу тих місяців, коли за працівника ЄСВ доплачується до рівня мінімального, якщо його дохід за місяць менше мінімальної зарплати.

Увага: зміни законодавства

Під час підготовки номеру до друку стало відомо, що набув чинності закон про так звану
пенсійну реформу — Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня
2017 р. № 2148-VIII (далі — Закон № 2148),
яким, серед іншого, вносяться зміни до ст. 21
Закону № 1105. Встановлено, що до страхового
стажу для цілей страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності зараховуватимуться «періоди, починаючи з 01.01.2016 р., протягом яких особа не підлягала страхуванню за цим
Законом (Законом № 1105 — прим. авт.), але
нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Пояснимо зміст цих змін.
До 01.01.2016 р. розмір ЄСВ був диференційованим залежно від класу професійного ризику
підприємства чи категорії застрахованої особи.
Зокрема, за осіб, які виконували роботи за договорами ЦПХ, розмір ЄСВ становив 34,7 %, та
повністю спрямовувався до Пенсійного фонду.
З 01.01.2016 р. запроваджено єдиний розмір
ЄСВ — 22 %, зокрема, й за договорами ЦПХ, і
частина внеску спрямовується до ФСС з ТВП.
Тому особи, які виконували роботи за договорами ЦПХ підпадали під категорію застрахованих
осіб саме через сплату за них ЄСВ. Тому й запропоновано «заднім» числом зараховувати такі періоди до страхового стажу.
Крім того, Законом № 2147 викладено в нових редакціях ч. 4 ст. 19 та ч. 2 ст. 26 Закону
№ 1105. Зміни стосуються порядку обчислення
сум допомог застрахованим особам, які протя№ 20 (152), 17 жовтня 2017
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гом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести
місяців. Ці зміни не впливають на визначення
страхового стажу, але вони дуже важливі для
визначення розміру допомоги для таких осіб.
Встановлено, що такі застраховані особи
мають право:
— на допомогу по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу),
з якої сплачуються страхові внески, але ця допомога не може бути більшою за розмір допомоги,
обчислений з мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку;
— на допомогу по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески,
але ця допомога не може бути більшою за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
на час настання страхового випадку (нова редакція ч. 4 ст. 19 Закону № 1105).
Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати
розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до ФСС, та не може бути меншою за
розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання
страхового випадку (нова редакція ч. 2 ст. 26
Закону № 1105).
Якщо вести, наприклад, мову про допомогу по
вагітності та пологах, то тепер (у 2017 р.) такі
особи (у яких недостатньо страхового стажу)
отримуватимуть «декретні», обчислені з фактичної зарплати, але не менше 13 245 грн 73 коп.
(3200,00 ÷ 30,44  126) та не більше ніж 26 491 грн
46 коп. (3200,00  2 ÷ 30,44  126).
Закон № 2148 прокоментує ще ФСС з ТВП і,
можливо, з’являться додаткові роз’яснення щодо
практичного застосування запроваджених змін.
Тому слідкуйте за нашими публікаціями.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу «Заработная плата»
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Звільнення за аморальний
проступок: порядок дій
З настанням осені, а отже і нового навчального року, зростає кількість запитань,
пов’язаних з процесом роботи, а також особливостями прийняття та звільнення
педагогічних працівників. Тому наразі ми поетапно розглянемо порядок звільнення
за аморальний проступок — адже теоретично, вчинити аморальні проступки може
будь-хто з працівників, але звільняти за це можна лише окремі їх категорії, у т. ч. й
педагогічних працівників. Насамперед, з’ясуємо, що ж саме слід вважати аморальним проступком з точки зору трудового законодавства, яких конкретно працівників
може бути звільнено за його вчинення, а також що саме слід робити та які документи оформлювати для проведення такого звільнення.

1. Визначення наявності підстав
для правомірного звільнення

Можливість звільнення працівника за вчинення аморального проступку передбачена у
ст. 41 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП), в якій йдеться про додаткові підстави
(тобто на додаток до підстав передбачених у
ст. 40 КЗпП) розірвання трудового договору з
ініціативи власника або уповноваженого ним
органу (далі — роботодавець) з окремими категоріями працівників за певних умов. Зокрема,
у п. 3 ст. 41 КЗпП зазначено, що трудовий договір з ініціативи роботодавця може бути розірваний у випадку вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку,
не сумісного з продовженням даної роботи.
Таким чином, для того щоб у роботодавця
з’явилося право (але не обов’язок) звільнити
відповідного працівника за п. 3 ст. 41 КЗпП,
мають бути наявні три умови:
— відповідний працівник повинен виконувати виховні функції;
— факт вчинення аморального проступку
має бути підтверджений;
— вчинений аморальний проступок є несумісним із продовженням даної роботи.
При цьому в самому КЗпП немає визначень
тих категорій працівників, які виконують виховні функції, а також поняття «аморальний про12

ступок», і тому для визначення цих категорій та
понять слід звернутися до інших нормативноправових актів, а також судової практики.
Одним із «найстаріших» (але досі чинних) документів з приводу звільнення за аморальний
проступок є постанова Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9
(далі — Постанова Пленуму ВСУ № 9).

З підстав вчинення аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи (п. 3 ст. 41
КЗпП), можуть бути звільнені лише ті працівники,
які займаються виховною діяльністю, наприклад,
вихователі, вчителі, викладачі, практичні психологи,
соціальні педагоги, майстри виробничого навчання,
методисти, педагогічні працівники позашкільних
закладів (п. 28 Постанови Пленуму ВСУ № 9).
Зауважимо, що відповідно до ч. 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від
2 червня 2016 р. № 1402-VІІІ висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах
Верховного Суду, враховуються іншими судами
при застосуванні таких норм права. Також суд
має право відступити від правової позиції, викладеної Верховним Судом, тільки з одночасним
наведенням відповідних мотивів.
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У п. 28 Постанові № 9 наводяться лише приклади окремих посад (професій) працівників, які
займаються виховною діяльністю, але з нього не
слідує, що цей перелік є вичерпним. Для більш
повного визначення категорій працівників, які
виконують виховні функції, слід звернутися до
відповідних нормативно-правових актів сфери
освіти, зокрема Закону України «Про освіту» від
5 вересня 2017 р. № 2145-VIII (далі — Закон
№ 2145). Так, у п. 21 ст. 1 цього Закону зазначається, що педагогічна діяльність — це інтелектуальна, творча діяльність педагогічного
(науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/або неформальній
освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей.
Також кадровикам слід звернути увагу на ч. 2
ст. 54 Закону № 2145, у якій мова йде про
обов’язки педагогічних і науково-педагогічних
працівників, зокрема про необхідність:
— дотримуватися педагогічної етики;
— поважати гідність, права, свободи і законні
інтереси всіх учасників освітнього процесу;
— настановленням і особистим прикладом
утверджувати повагу до суспільної моралі та
суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності,
працелюбства.
Із наведеного вище слідує, що у випадку вирішення питання щодо приналежності певного
працівника до категорії працівників, яких можна звільнити за п. 3 ст. 41 КЗпП, перш за все слід
з’ясувати, чи належить відповідний працівник
до категорії працівників, що пов’язані із навчально-виховним процесом, і зокрема педагогічних або науково-педагогічних працівників,
адже саме ці працівники безпосередньо пов’язані
з вихованням учнів (студентів тощо) та зобов’язані згідно із законодавством додержуватися
моралі та особистим прикладом утверджувати
повагу до неї.
Докладний же Перелік посад педагогічних та
науково-педагогічних працівників затверджено
Постановою Кабінету Міністрів України від
14 червня 2000 р. № 963 (далі — Переліком
№ 963) (див. Додаток).
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Як видно із зазначеного, є певна суперечливість між різними нормативними документами,
бо у Законі № 2145 керівні працівники згадуються окремо від педагогічних та науковопедагогічних працівників, але у Переліку № 963
керівники навчальних закладів та їх відповідних
підрозділів належать до складу педагогічних та
науково-педагогічних працівників, а у п. 28 Постанові № 9 у прикладах працівників, які здійснюють виховні функції, керівники взагалі відсутні. У зв’язку з цим у судовій практиці різні
суди іноді приймають суперечливі рішення
щодо можливості віднесення певних категорій
працівників, зокрема керівників, до категорії
працівників, яких можна звільняти за п. 3 ст. 41
КЗпП. Тому кадровикам слід уважно поставитися
до вивчення «статусу» відповідного керівника,
якого «планується» звільнити за п. 3 ст. 41 КЗпП,
зокрема до зв’язку його посадових завдань та
обов’язків із виховними функціями та приналежності його посади до педагогічних та науковопедагогічних працівників.
Що стосується керівників та інших «звичайних» працівників (не сфери освіти), то в їх кваліфікаційних характеристиках, які містяться у
відповідних галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик працівників, іноді
також можуть бути передбачені, серед іншого,
певні завдання та обов’язки «виховного напрямку» (наприклад, щодо проведення «виховної роботи в колективі працівників» підприємства або
його структурного підрозділу). Але такі завдання і обов’язки, як правило, не є основними, до
того ж законодавством для них не встановлена
така ж обов’язковість особистого додержання
норм моралі, як для педагогічних та науковопедагогічних працівників, і тому їх звільнення
за п. 3 ст. 41 КЗпП у відповідних випадках, як
правило, визнається судами неправомірним.
У законодавстві відсутнє й чітке визначення
поняття «аморальний проступок», але у переважній частині випадків вважається, що це певне порушення моральних цінностей суспільства.
Однак механізмів, які визначали б наявність
порушення тих чи інших цінностей, у законодавстві також немає. Таким чином, поняття
аморального проступку належить до категорії
13

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ

оціночних понять, про що фактично йдеться і
у листі Міністерства соціальної політики України «Про надання відповіді (щодо звільнення за
вчинення аморального проступку)» від 14 травня 2015 р № 2434/1/10-15/06, у якому зазначається, що «зміст проступку і докази, що дають
підстави для звільнення, законодавство про працю не визначає».
Разом з тим, аналізуючи відповідну юридичну
літературу, а також судову практику, зокрема Правову позицію Судової палати у цивільних справах
Верховного Суду України у справі № 6-248цс14
від 11 лютого 2015 р. можна дати таке визначення
відповідному поняттю:
 Аморальним проступком є винне діяння,
що суперечить загальноприйнятим нормам і
правилам, порушує моральні устої суспільства,
цінності, які склалися в суспільстві, і суперечить змісту трудової функції, тим самим дискредитуючи службово-виховні, посадові повноваження відповідного кола осіб. Зокрема,
аморальним слід вважати появу в громадських
місцях у нетверезому стані, нецензурну лайку,
бійку, поведінку, що принижує людську гідність
тощо.
Зауважимо, що аморальний проступок, як підстава для звільнення, не обов’язково має бути
пов’язаний з виконанням посадових обов’язків, а
також з робочим часом працівника. Як зазначено вище, а також у п. 28 Постанови № 9, звільнення за п. 3 ст. 41 КЗпП допускається за вчинення аморального проступку як при виконанні
трудових обов’язків, так і не пов’язаного з ними
(вчинення такого проступку в громадських місцях або у побуті).
Можна навести такі приклади «аморального проступку», які фігурували в окремих судових справах:
— поява викладача у нетверезому стані в громадському місці після роботи;
— нецензурні висловлювання педагога у присутності колег на адресу іншого педагога;
— застосування заходів фізичного впливу до
учнів вчителем фізкультури;
— занесення викладачем університету оцінки до залікової книжки студента за відсутності
останнього, на прохання іншої особи тощо.
14

2. Фіксація факту
аморального проступку

Дізнатися про вчинення аморального проступку роботодавець або кадровик може різними способами, наприклад:
— стати самим свідком певного аморального
проступку;
— отримати відповідну інформацію, приміром, у вигляді доповідної записки колег працівника, який вчинив аморальний проступок;
— отримати листа або усну інформацію від
батьків дітей, які є «вихованцями» у закладі
освіти або від самих дітей тощо.
Після отримання зазначеної інформації, необхідно зафіксувати (задокументувати) факт вчинення аморального проступку, якщо це ще не
було зроблено у відповідному документі. Необхідність такого фіксування (оформлення) факту
вчинення аморального проступку витікає із положення п. 28 Постанови № 9, про те, що звільнення за п. 3 ст. 41 КЗпП не може бути визнано
правильним, якщо воно проведено лише внаслідок загальної оцінки поведінки працівника, не підтвердженої конкретними фактами.
Також, як свідчить судова практика, може бути
визнано неправомірним і звільнення за п. 3 ст. 41
КЗпП на підставі неконкретних чи недостатньо
перевірених фактів, чуток тощо. Тому в разі аморального проступку необхідно зафіксувати або
задокументувати конкретний факт у певний спосіб, щоб у подальшому в разі трудового спору у
суді можна було пред’явити відповідні докази
правомірності звільнення. Зокрема, це може бути
оформлено шляхом складання певного акта про
вчинення аморального поступку, підписаного
свідками такого проступку. Також відповідними
доказами можуть бути і певні інші документи,
наприклад, інформація правоохоронних оглядів
про притягнення до адміністративної відповідальності певного працівника за якісь хуліганські
дії (наприклад, нецензурні висловлювання або
розпиття алкогольних напоїв у громадський місцях тощо), відповідні доповідні записки, звернення або листи певних осіб тощо. При цьому слід
мати на увазі, що чим більше буде свідків певного
аморального проступку, свідчення яких будуть
зафіксовані у певному документі, тим легше ро№ 20 (152), 17 жовтня 2017
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ботодавцю буде відстояти свою правоту у суді під
час можливого трудового спору.
Також якщо «винний працівник» належить до
категорії педагогічних або науково-педагогічних працівників, і тому відповідно до законодавства він має певні обов’язки щодо особистого
дотримання принципів моралі, особливо якщо
зазначені вимоги до нього також прописано і у
локальних нормативних актах установи освіти
(Правилах внутрішнього трудового розпорядку,
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Положенні про структурний підрозділ, посадовій інструкції тощо), то від нього на підставі
цього і вимог ст. 149 КЗпП слід зажадати письмові пояснення (Зразок 1) щодо вчиненого
аморального проступку, оскільки це є фактично порушенням трудової дисципліни (вимог законодавства і локальних нормативних актів),
хоча у п. 28 Постанови № 9 і йдеться про те, що
розірвання трудового договору за п. 3 ст. 41
КЗпП не є заходом дисциплінарного стягнення.
Зразок 1
Начальнику відділу кадрів
Ромашку Роману Родіоновичу
викладача фізичного виховання
Івасюка Р. І.

Пояснювальна записка
Я, Івасюк Роман Іванович, проводив заняття зі студентами І курсу групи 1-05 15 вересня
2017 р., під час якого більше половини аудиторії студентів поводилися не дисципліновано,
зовсім не слухали мене та у відповідь на мої зауваження гучно сміялися. Внаслідок цього я
не стримався і обізвав їх дебілами та ідіотами, а також дав ляпаса кільком студентам. Вважаю, що студенти групи 1-05 не є нормальними людьми і мають бути відраховані з нашого
Інституту. І якщо до них не застосовувати «нетрадиційні» методи навчання, то вони усім
«сядуть на голову».
18.09.2017 р.

3. Проведення розслідування
і прийняття рішення про звільнення

За фактом аморального проступку обов’язково слід провести відповідне розслідування для
доведення цього факту, а також з’ясування усіх
обставин його вчинення, для чого може бути
створена спеціальна комісія, а також проступок
може бути обговорений на засіданнях відповідних органів установи (педагогічної ради, ради
трудового колективу, професійної спілки тощо).
Результати розслідування, а також відповідне рішення у межах повноважень відповідного органу може бути зазначено у відповідному протоколі засідання.
При визначенні строків і порядку проведення
зазначеного розслідування, а також прийняття
відповідного рішення, слід враховувати, що хоча
у п. 28 Постанови № 9 і зазначається, що вимоги
статей 148, 149 КзпП про строк і порядок засто№ 20 (152), 17 жовтня 2017

Івасюк

сування дисциплінарних стягнень не поширюються на випадки звільнення за п. 3 ст. 41
КЗпП, у ньому також зазначається, що при вирішенні справ про звільнення з цих підстав суди
(і відповідно кадровики, які беруть участь у розслідуванні) мають брати до уваги відповідно:
— час, що пройшов з моменту вчинення винних дій чи аморального проступку;
— наступну поведінку працівника;
— інші конкретні обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.
Також необхідно проаналізувати ступінь
впливу вчиненого аморального проступку на
можливість продовження успішної роботи на
тій же посаді, або іншими словами, визначити
сумісність або несумісність вчиненого аморального проступку із продовженням даної роботи,
як цього вимагає законодавство. Разом з цим
слід зауважити, що у законодавстві не визначено,
15
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які саме аморальні проступки і у яких випадках
можуть бути сумісними або не сумісними із продовженням роботи. Наприклад, у рішенні Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, від 3 листопада 2010 р. була викладена така
позиція: «У судовій практиці не вироблено однозначного підходу до визначення межі між проступками, сумісними і несумісними з продовженням роботи, тому суду надано право оцінювати
аморальний проступок як сумісний або несумісний з продовженням роботи з урахуванням конкретних обставин справи».
З врахуванням зазначеного під час розслідування конкретного аморального проступку слід
вивчити усі обставини його вчинення. Наприклад, певний педагогічний працівник може протягом досить тривалого часу успішно виконувати свої обов’язки та бути особистим прикладом
щодо додержання принципів моралі, але одного
дня вчинити певний «аморальний проступок»,
наприклад, нецензурно нагрубити колезі у присутності дітей у зв’язку з тим, що він потрапив у
складну життєву ситуацію внаслідок певної події (наприклад, смерть близької людини, пожежа у домі тощо), внаслідок чого він тимчасово
втратив душевну рівновагу і здатність до самоконтролю. Відповідно у такому випадку може
бути велика ймовірність того, що у майбутньому
таке не повториться, бо, як кажуть, «час лікує»,
особливо, якщо такий працівник незабаром після проступку вибачиться перед ображеним колегою, а з дітьми, які стали свідками такої події,
буде проведена відповідна «роз’яснювальновиховна» робота.
Зрозуміло, що у зазначеному випадку можна
зробити зовсім інший висновок щодо сумісності
або несумісності проступку з продовженням даної роботи, ніж якби це був би випадок, коли
певний працівник мав певну репутацію щодо
частих нецензурних лайок з колегами, і факт однієї з таких суперечок був би належним чином
зафіксований і оформлений.
Також при прийнятті рішення щодо звільнення певного працівника за п. 3 ст. 41 КЗпП
слід враховувати і його приналежність до тих
категорій працівників, яких не можливо звільняти, зокрема врахувати вимоги ст. 184 КЗпП,
16

згідно з якою звільнення вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох (до шести)
років, одиноких матерів при наявності дитини
віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи роботодавця не допускається,
крім випадків повної ліквідації підприємства,
установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.
Крім того, не допускається звільнення працівника за вчинення аморального проступку в
період його тимчасової непрацездатності, а
також під час перебування у відпустці.

4. Отримання згоди профспілки

Якщо роботодавцем за результатами проведеного розслідування буде прийнято рішення про
звільнення за п. 3 ст. 41, то згідно зі ст. 43 КЗпП
для реалізації цього рішення йому слід попередньо отримати згоду виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.
Для отримання такої згоди роботодавець повинен подати до профспілкового органу відповідне обґрунтоване письмове подання, яке
повинно бути розглянуто у присутності працівника (або за відсутності за його письмовою згодою, або за бажанням працівника у присутності
його адвоката) у п’ятнадцятиденний строк
(Зразок 2).
Якщо працівник або його представник не
з’являється на засідання профспілкового комітету, розгляд подання відкладається до наступного
засідання у межах строку визначеного ч. 2 ст. 43
КЗпП. У разі повторної неявки працівника (його
представника) на засідання без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.

Профспілковий орган повинен повідомити роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі в
триденний строк після його прийняття. У разі пропуску цього строку вважається, що профспілковий
орган (профспілковий представник) дав згоду на
розірвання трудового договору (ч. 5 ст. 43 КЗпП).

№ 20 (152), 17 жовтня 2017
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Зразок 2
Голові профспілкового комітету
Інституту економіки та менеджменту
Коломієць Леоніду Івановичу
першого проректора Інституту
економіки та менеджменту
Петренка В. В.
ПОДАННЯ
Івасюк Роман Іванович, викладач фізкультури кафедри фізичного виховання, вчинив 15 вересня 2017 р. аморальний проступок, а саме застосував заходи фізичного впливу і нецензурно висловився на адресу студентів І курсу групи 1-05 під час проведення з ними занять з
фізкультури. Факт даного проступку був доведений у ході засідання комісії із розслідування
факту і обставин вчинення аморального проступку, яку було утворено за наказом ректора
Інституту від 18.09.2017 р. після отримання листа студентів групи 1-05 І курсу до керівництва
Інституту від 15.09.2017 р.. Зокрема, факт нецензурної лайки Івасюка Р. І. на адресу студентів
усно також підтвердили під час бесіди з ними і викладачі Інституту Іванова О. О. та Петрова С. М.,
які проходили біля місця проведення занять, але при цьому відмовилися надавати письмові
пояснення або підписувати будь-які документи з цього приводу.
Вважаю зазначений вчинок викладача фізкультури Івасюка Р. І. аморальним проступком
не сумісним із продовженням його роботи на посаді викладача фізкультури і на підставі викладеного, керуючись статтями 40, 43 КЗпП, прошу дати згоду на звільнення з роботи Івасюка Романа Івановича, викладача фізкультури кафедри фізичного виховання, за вчинення
аморального проступку не сумісного з продовженням даної роботи, п. 3 ст. 41 КЗпП.
Додатки: 1. Засвідчена копія листа, підписаного студентами, від 15.09.2017 р..
2. Засвідчена копія пояснювальної записки Івасюка Р. І. від 18.09.2017 р..
3. Засвідчена копія виписки з протоколу засідання комісії із розслідування
факту та обставин вчинення аморального проступку від 20.09.2017.
21.09.2017 р.

Петренко

Після отримання згоди профспілки на звільнення, роботодавець має право розірвати трудовий договір не пізніш як через місяць після зазначеного отримання.

5. Документальне
оформлення звільнення

Якщо профспілковий комітет надав згоду на
звільнення, роботодавець видає відповідний
наказ про звільнення (Зразок 3), з яким слід
ознайомити відповідного працівника під підпис
(ч. 4 ст. 149 КЗпП). У разі відмови працівника
від підпису про ознайомлення, слід скласти відповідний акт.
Відповідно до наказу про звільнення проводиться оформлення й інших документів про
звільнення: вноситься відповідний запис до тру№ 20 (152), 17 жовтня 2017

В. В. Петренко

дової книжки працівника (Зразок 4), готується
копія наказу для працівника, оформлюються
відповідні документи бухгалтерією щодо остаточного розрахунку з працівником, зокрема підраховуються відповідні суми, і готується письмове попереднє повідомлення працівнику про
ці суми.
У день звільнення, відповідно до ст. 47 КЗпП,
роботодавець:
— видає працівникові належно оформлену
трудову книжку;
— проводить з ним розрахунок у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП (у день звільнення);
— видає йому копію наказу про звільнення з
роботи (у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця, в інших випадках — на вимогу
працівника).
17
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Зразок 3
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
НАКАЗ
25.09.2017 р.

м. Київ

№ 121-п

Про звільнення
за вчинення аморального
проступку Івасюка Р. І.
У зв’язку із вчиненням викладачем фізкультури Івасюком Р. І. аморального проступку, а
саме застосування заходів фізичного впливу і нецензурних висловів до студентів І курсу
групи 1-05 під час проведення з ними занять з фізкультури 15 вересня 2017 р.,
ЗВІЛЬНИТИ:
ІВАСЮКА Романа Івановича, викладача кафедри фізичного виховання з роботи 26 вересня
2017 р. за вчинення аморального проступку не сумісного з продовженням даної роботи, п. 3
ст. 41 КЗпП.
Підстави: 1. Лист підписаний студентами від 15.09.2017 р..
2. Пояснювальна записка Івасюка Р. І. від 18.09.2017 р..
3. Виписка з протоколу засідання комісії із розслідування факту та обставин
вчинення аморального проступку від 20.09.2017 р..
4. Виписка з протоколу засідання профспілкового органу щодо надання згоди
на звільнення від 25.09.2017 р..
Квасовський

Ректор
З наказом ознайомлений:
26.09.2017 р.

Івасюк

М. П. Квасовський
Р. І. Івасюк
Зразок 4

06

26

09

2017

Звільнено у зв’язку з вчиненням

Наказ

аморального проступку, несумісного з

від 25.09.2017

продовженням даної роботи, п. 3 ст. 41 КЗпП

№ 121-п

Якщо ж працівник у день звільнення не працював, усі ці суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
Також згідно зі ст. 49 КЗпП роботодавець
зобов’язаний видати працівникові на вимогу довідку про його роботу на підприємстві із зазначенням
18

спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і
розміру заробітної плати. Хоча видача такої довідки і не пов’язана безпосередньо із звільненням, але
роботодавець має також бути готовий її надати під
час звільнення працівника або після нього.
Для підтвердження отримання трудової
книжки працівник має поставити свій підпис
№ 20 (152), 17 жовтня 2017
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в особовій картці та Книзі обліку руху трудових книжок або іншому відповідному документі. Якщо ж працівник відмовляється отримати книжку або засвідчити своїм підписом її
отримання, це слід підтвердити шляхом складання спеціального акта. У випадку відмови
працівника підписати й інші необхідні документи, це може бути зафіксовано в акті разом
з відмовою отримати трудову книжку. Також
відповідний акт варто скласти і у випадку відсутності працівника на роботі у день звільнення.
Крім того, у разі відсутності працівника на роботі у день звільнення роботодавцю слід надіслати на його адресу проживання поштове повідомлення (бажано рекомендованим листом із
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повідомленням про вручення) з інформацією
про необхідність отримання трудової книжки
(із зазначенням місця та часу отримання). У разі
нез’явлення працівника для отримання книжки
у зазначений час, слід також скласти відповідний акт. У випадку неотримання працівником
трудової книжки під час звільнення вона має
зберігатися на підприємстві протягом двох років, після чого її можна здати до архіву, де вона
має зберігатися протягом ще 50 років, і після
закінчення цього строку знищуватися у встановленому порядку.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
Додаток

Посади педагогічних і науково-педагогічних працівників,
згідно з Переліком № 963
Посади педагогічних працівників
1. Директор, завідувач, завідувач філією, заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, начальник вищого навчального закладу I та II рівня
акредитації, професійно-технічного навчального закладу, загальноосвітнього навчального
закладу, навчального закладу для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, дошкільного навчального закладу, позашкільного навчального закладу (на якого поширюються умови оплати праці працівників установ і закладів освіти), навчально-методичної, методичної, науково-методичної установи, навчального закладу післядипломної освіти,
приймальника-розподільника для дітей органу Національної поліції, притулку для дітей,
центру соціально-психологічної реабілітації дітей, психолого-медико-педагогічної консультації, навчально-виробничого (міжшкільного) комбінату (центру), школи – дитячого садка, інших навчально-виховних комплексів (об’єднань); їх заступники з навчальної, виховної, навчально-виховної, методичної, виробничої, навчально-методичної, навчально-виробничої
роботи; заступники директора з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи центрів
професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітейінвалідів.
2. Завідувач: логопедичного пункту, інтернату при школі, заочного відділення школи,
фільмотеки, навчально-консультаційного пункту, відділення навчального закладу, навчально-методичного кабінету (лабораторії); завідувач, керівник виробничої (навчальної) практики,
фізичного виховання, навчально-виробничої (навчальної) майстерні, відділу (лабораторії,
кабінету, частини) з основного напряму діяльності, його заступник; завідувач навчальної
(педагогічної) частини закладів охорони здоров’я та соціального забезпечення.
3. Вчителі, викладачі всіх спеціальностей, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, асистент вчителя-реабілітолога,
старший викладач вищого навчального закладу I і II рівня акредитації, майстер виробничого навчання, педагог професійного навчання, старший вихователь, вихователь, асистент
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Додаток. Закінчення
вихователя дошкільного навчального закладу, соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами, логопед закладу охорони здоров’я та соціального забезпечення, методист, педагогорганізатор, практичний психолог, соціальний педагог, керівник гуртка, секції, студії, інших
форм гурткової роботи; концертмейстер, художній керівник, культорганізатор, акомпаніатор, екскурсовод, інструктор з туризму закладів освіти; старший вожатий, вожатий, вихователь-методист, музичний керівник, інструктор з фізкультури, інструктор з праці, інструктор слухового кабінету, консультант психолого-медико-педагогічної консультації, старший
керівник та керівник туристських груп (походу, екскурсії, експедиції) у позашкільних закладах; старший майстер у професійно-технічному навчальному закладі, перекладач-дактилолог; помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму у
закладах освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації.
Посади науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
III – IV рівня акредитації
Керівник (ректор, президент тощо), заступник керівника (перший проректор, проректор, перший віце-президент, віце-президент), діяльність якого безпосередньо пов’язана з
навчально-виховним або науковим процесом, керівник філіалу, заступники керівника філіалу (діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом), керівник вищого навчального закладу післядипломної освіти, що акредитований
за III або IV рівнем, його заступники (діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчальновиховним або науковим процесом), завідувач кафедрою — професор, професор, доцент,
старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист, провідний концертмейстер,
концертмейстер, декан, заступник декана, керівник навчально-наукового інституту у складі вищого навчального закладу IV рівня акредитації, його заступники (діяльність яких
безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом), вчений секретар, завідувач: докторантурою, аспірантурою, ординатурою, інтернатурою, підготовчим
відділенням.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

НАКАЗ
від 30 березня 2017 р. № 526

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 2017 р. за № 779/30647

Видавник:
Міністерство
соціальної політики України

Про внесення змін до Положення
про розробку інструкцій з охорони праці

Набув чинності:
1 вересня 2017 року

Остання редакція:
30 березня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено в
новій редакції Положення
про розробку інструкцій з
охорони праці, в якому встановлено вимоги до змісту,
побудови та викладення інструкцій з охорони праці, що
діють у межах підприємства
(установи, організації). Вимоги цього Положення поширюються на всіх юридичних
та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю.
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Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», пункту 8 Положення про
Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого
наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики
України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 квітня
1998 року за № 226/2666, виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О. П.) забезпечити подання
цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П..
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
України з питань праці
В. о. Міністра охорони
здоров’я України
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
Заступник Голови Державної інспекції
ядерного регулювання України
Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України
Голова Державної
регуляторної служби України
Голова СПО
об’єднань профспілок

А. Рева

Р. Т. Чернега
У. Супрун
М. Чечоткін
Т. П. Кілочицька
О. В. Тахтай
К. М. Ляпіна
Г. В. Осовий
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НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Комітету по нагляду за охороною праці
Міністерства праці та соціальної політики України
29 січня 1998 року № 9
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України
30 березня 2017 року № 526)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 2017 р. за № 779/30647

ПОЛОЖЕННЯ
про розробку інструкцій з охорони праці
I. Загальні положення
1. Це Положення встановлює вимоги до змісту, побудови і викладення інструкцій з охорони праці, що діють в межах підприємства, установи, організації (далі — інструкція).
2. Вимоги цього Положення поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю.
3. Інструкція є актом з охорони праці підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності
(далі — підприємство), що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт
певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства, будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням роботодавця чи уповноваженого ним органу (далі — роботодавець)
виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки.
4. Інструкції розробляються на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації підприємства
з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств – виготовлювачів устаткування, що використовується на цьому підприємстві.
Інструкції затверджуються роботодавцем і є обов’язковими для дотримання працівниками відповідних професій або виконавцями відповідних робіт на цьому підприємстві.
5. Інструкції мають відповідати законодавству про охорону праці.
6. Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких самими працівниками є обов’язковим.
Порушення працівником цих вимог розглядається роботодавцем як порушення нормативно-правових актів з охорони праці та
актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.
7. Організація вивчення інструкцій працівниками забезпечується роботодавцем згідно з Типовим положенням про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за
№ 231/10511.
8. Роботодавець здійснює постійний контроль за додержанням працівниками вимог інструкцій.
9. Громадський контроль за додержанням працівниками вимог інструкцій здійснюють уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, профспілки та їх об’єднання в особі виборних органів і представників.
II. Зміст і побудова інструкцій
1. Кожній інструкції присвоюються назва і скорочене позначення (код, порядковий номер).
У назві інструкції стисло вказується, для якої професії або виду робіт вона призначена (наприклад: «Інструкція з охорони
праці для електрозварника», «Інструкція з охорони праці під час заготівлі кормів», «Інструкція з охорони праці під час приготування дезінфікувальних розчинів»).
2. В інструкціях зазначаються загальні положення щодо охорони праці, організаційні та технічні вимоги безпеки, які визначаються на основі:
законодавства України про працю та охорону праці, стандартів, правил, інших нормативних та організаційно-методичних
документів з охорони праці;
наявних і ймовірних небезпек, які потенційно можуть призвести до травмування, погіршення здоров’я чи смерті людини під
час трудової діяльності, завдати шкоди майну або навколишньому середовищу;
аналізу документів з охорони праці стосовно відповідного виробництва, професії (виду робіт);
характеристики робіт, що виконуються працівником конкретної професії відповідно до її кваліфікаційної характеристики;
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вимог безпеки до технологічного процесу, виробничого устаткування, інструментів і пристроїв, що застосовуються під час
виконання відповідних робіт, а також вимог безпеки, що містяться в експлуатаційній та ремонтній документації і в технологічному регламенті;
виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, характерних для конкретної професії (конкретного виду робіт) як
при нормальному проходженні технологічного процесу, так і при відхиленнях від оптимального режиму, визначення заходів та
засобів захисту від них, вивчення конструктивних й експлуатаційних особливостей та ефективності використання цих засобів;
аналізу обставин і причин найбільш ймовірних аварійних ситуацій, нещасних випадків і професійних захворювань, характерних для конкретної професії (конкретного виду робіт);
вивчення успішного досвіду організації безпечної праці та виконання відповідних робіт, визначення найбезпечніших методів
і прийомів їх виконання.
3. Вимоги інструкцій викладаються відповідно до послідовності технологічного процесу з урахуванням умов, у яких виконується конкретний вид робіт.
4. Інструкції мають складатися з таких розділів:
1) розділ «Загальні положення», що містить:
відомості про сферу застосування інструкції;
загальні відомості про об’єкт розробки (визначення робочого місця працівника конкретної професії (конкретного виду робіт)
залежно від тривалості його перебування на цьому місці протягом робочої зміни (постійне чи непостійне));
стислу характеристику технологічного процесу та обладнання, що застосовується на цьому робочому місці, цій виробничій
дільниці, в цьому цеху;
умови та порядок допуску працівників до самостійної роботи за професією або до виконання певного виду робіт (вимоги
щодо віку, стажу роботи, статі, стану здоров’я, проходження медоглядів, професійної освіти та спеціального навчання з питань
охорони праці, інструктажів, перевірки знань з питань охорони праці тощо);
правила внутрішнього трудового розпорядку, що стосуються питань охорони праці для конкретного виду робіт або конкретної професії, а також відомості про специфічні особливості організації праці та технологічних процесів і трудові обов’язки працівників цієї професії (виконавців цього виду робіт);
перелік і характеристику основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів для цієї професії (цього виду робіт), особливості їх впливу на працівника;
перелік видів спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, які мають видаватися працівникам конкретної професії (виконавцям конкретного виду робіт) згідно з чинними нормами, із зазначенням вимог до їх використання згідно із законодавством;
санітарні норми і правила особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник при виконанні роботи;
2) розділ «Вимоги безпеки перед початком роботи», що містить:
порядок приймання зміни у разі безперервної роботи, в тому числі при порушенні режиму роботи виробничого устаткування
або технологічного процесу;
порядок підготовки робочого місця та засобів індивідуального захисту;
порядок перевірки наявності та справності обладнання, інструментів, захисних пристроїв небезпечних зон машин і механізмів, пускових, запобіжних, гальмових та очисних пристроїв, систем блокування та сигналізації, вентиляції та освітлення, знаків
безпеки, первинних засобів пожежогасіння, виявлення видимих пошкоджень захисного заземлення тощо;
порядок перевірки наявності та стану вихідних матеріалів (сировини, заготовок, напівфабрикатів);
порядок повідомлення роботодавця про виявлені несправності обладнання, пристроїв, пристосувань, інструментів, засобів
захисту тощо;
3) розділ «Вимоги безпеки під час роботи», що містить:
відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та методи безпечного виконання робіт, правила використання технологічного обладнання, пристроїв та інструментів, а також застереження про можливі небезпечні, неправильні методи та прийоми
праці, які заборонено застосовувати;
правила безпечного поводження з вихідними матеріалами (сировиною, заготовками, напівфабрикатами), готовою продукцією, допоміжними матеріалами та відходами виробництва, що становлять небезпеку для працівників;
правила безпечної експлуатації транспортних і вантажопідіймальних засобів, механізмів, тари;
вимоги безпеки під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування вантажу;
вимоги щодо порядку утримання робочого місця в безпечному стані;
можливі небезпечні відхилення від нормального режиму роботи устаткування і технологічного регламенту та способи їх
усунення;
вимоги щодо використання засобів індивідуального та колективного захисту від шкідливих і небезпечних виробничих факторів;
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умови та фактори, за яких робота повинна бути припинена (технічні, метеорологічні, санітарно-гігієнічні тощо);
вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки;
порядок повідомлення роботодавця про нещасні випадки чи раптові захворювання, факти порушення технологічного процесу, виявлені несправності обладнання, пристроїв, інструментів, засобів захисту та про інші небезпечні і шкідливі виробничі
фактори, що загрожують життю і здоров’ю працівників;
4) розділ «Вимоги безпеки після закінчення роботи», що містить:
порядок безпечного вимикання, зупинення, розбирання, очищення і змащення обладнання, пристроїв, машин, механізмів та
апаратури, а при безперервному процесі - порядок передавання їх черговій зміні;
порядок здавання робочого місця;
порядок прибирання відходів виробництва;
санітарні норми та правила особистої гігієни, яких має дотримуватись працівник після закінчення роботи;
порядок повідомлення роботодавця про всі недоліки, виявлені в процесі роботи;
5) розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях», що містить:
відомості про ознаки можливих аварійних ситуацій, характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо);
відомості про засоби та дії, спрямовані на запобігання можливим аваріям;
порядок дій, особисті обов’язки та правила поведінки працівника при виникненні аварії згідно з планом її ліквідації, в тому
числі у разі її виникнення під час передавання-приймання зміни при безперервній роботі;
порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, що можуть до них призвести;
відомості про порядок застосування засобів протиаварійного захисту та сигналізації;
порядок дій з надання домедичної допомоги потерпілим під час аварії.
5. За необхідності інструкції можуть містити й інші розділи.
Для розміщення матеріалів, які доповнюють зміст інструкцій, ілюструють чи конкретизують окремі вимоги, може передбачатись розділ «Додатки», у якому може також наводитись перелік нормативно-правових актів та актів підприємства з охорони
праці, на підставі яких розроблено інструкцію.
III. Викладення тексту інструкцій
При викладенні тексту інструкції потрібно керуватися такими правилами:
текст має бути стислим, зрозумілим, конкретним (без можливості різного тлумачення);
у тексті не повинно бути посилань на нормативно-правові акти, вимоги яких враховуються при розробленні інструкції (за
необхідності такі вимоги відтворюються дослівно);
не допускається використання не властивих для нормативних актів слів, словосполучень і зворотів, характерних для розмовної мови, довільних скорочень слів, використання для позначення одного поняття різних термінів, а також іноземних слів чи
термінів за наявності рівнозначних слів чи термінів в українській мові; допускається застосування лише загальноприйнятих
скорочень та абревіатур, а також заміна застосованих в інструкції словосполучень скороченням або абревіатурою за умови
повного відтворення цього словосполучення при першому згадуванні в тексті із зазначенням у дужках відповідного скорочення
чи абревіатури;
потрібно уникати викладення вимог у формі заборони, а за необхідності — давати пояснення, чим викликано заборону; не
потрібно застосовувати слова «категорично», «особливо», «обов’язково», «суворо» тощо, оскільки всі вимоги інструкції є однаково обов’язковими;
для наочності окремі вимоги можуть ілюструватись малюнками, схемами, кресленнями тощо;
якщо безпека роботи обумовлена певними нормами (величини відстаней, напруги тощо), вони мають бути наведені в інструкції.
IV. Розроблення, затвердження та введення в дію інструкцій
1. Інструкції розробляються, узгоджуються і затверджуються згідно з Порядком опрацювання і затвердження роботодавцем
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду
за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 лютого 1994 року за № 20/229,
та з урахуванням вимог цього Положення.
2. Інструкції розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається службою охорони праці підприємства за
участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів (головного технолога, головного механіка, головного енергетика,
головного металурга та інших фахівців), служби організації праці та заробітної плати.
Такий перелік, а також зміни чи доповнення до нього в разі зміни назви професії, впровадження нових видів робіт чи професій затверджуються роботодавцем і направляються в усі структурні підрозділи (служби) підприємства.
3. Загальне керівництво розробленням (переглядом) інструкцій покладається на роботодавця.
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4. Необхідні інструкції розробляються (переглядаються) безпосередніми керівниками робіт (начальниками виробництва,
цеху, дільниці, відділу, лабораторії та інших підрозділів підприємства), які є відповідальними за своєчасне їх виконання.
5. Здійснення систематичного контролю за своєчасним розробленням нових і відповідністю діючих інструкцій вимогам законодавства, їх періодичним переглядом та своєчасним внесенням змін і доповнень до них, надання відповідної методичної
допомоги розробникам та організація забезпечення їх текстами нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів та інших
нормативно-технічних та організаційно-методичних документів з охорони праці покладаються роботодавцем на службу охорони праці підприємства.
6. Для нових виробництв, що вводяться в дію вперше, допускається розроблення тимчасових інструкцій, що мають відповідати вимогам цього Положення. Вимоги тимчасової інструкції повинні забезпечувати безпечне здійснення технологічних процесів (робіт) і безпечну експлуатацію обладнання. Тимчасові інструкції можуть розроблятися як за професіями, так і за видами
робіт і вводяться в дію на строк до прийняття зазначених виробництв в експлуатацію.
7. Інструкція набирає чинності з дня її затвердження, якщо інше не передбачено наказом роботодавця.
Інструкція вводиться в дію до впровадження нового технологічного процесу (початку виконання робіт), устаткування чи до
початку роботи нового виробництва.
8. Зразки титульної, першої та останньої сторінок інструкції з охорони праці наводяться в додатках 1, 2, 3 до цього Положення.
V. Реєстрація, облік і видача інструкцій на підприємстві
1. Інструкції, які вводяться в дію (переглядаються) на підприємстві, реєструються службою охорони праці в журналі реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві, форма якого наведена у додатку 4 до цього Положення, у порядку, встановленому роботодавцем.
2. Введені в дію інструкції видаються (тиражуються) у вигляді брошур (для безпосередньої видачі керівникам структурних
підрозділів (служб) та працівникам) або односторонніх аркушів чи плакатів (для розміщення на робочих місцях або у виробничих дільницях) (далі — примірники інструкцій).
3. Видача примірників інструкцій керівникам структурних підрозділів (служб) підприємства проводиться службою охорони
праці з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, форма якого наведена у додатку 5 до
цього Положення.
4. Примірники інструкцій видаються працівникам безпосередніми керівниками робіт під час проведення первинного інструктажу в порядку, встановленому роботодавцем, або розміщуються на їх робочих місцях.
5. У кожного керівника структурного підрозділу (служби) підприємства має бути у наявності комплект примірників інструкцій,
необхідних для працівників усіх професій і для всіх видів робіт підрозділу (служби), а також перелік цих інструкцій, затверджений роботодавцем.
Повний комплект інструкцій зберігається у паперовому вигляді або на електронних носіях у доступному для працівників
місці, визначеному роботодавцем з урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення з ними.
6. Примірниками інструкцій роботодавець забезпечує працівників і керівників структурних підрозділів (служб) безкоштовно.
VI. Перегляд інструкцій
1. Перегляд інструкцій проводиться в строки, передбачені нормативно-правовими актами з охорони праці, на основі яких їх
розроблено, але не рідше ніж один раз на 5 років, а для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному
доборі, — не рідше ніж один раз на 3 роки.
2. Інструкції переглядаються до настання строків, зазначених у пункті 1 цього розділу, у разі:
зміни законодавства України про працю та охорону праці;
набрання чинності новими або переглянутими нормативно-правовими актами з охорони праці;
аварійної ситуації або нещасного випадку, що спричинили необхідність перегляду (зміни) інструкції.
У разі зміни технологічного процесу або умов праці, впровадження нових технологій, нових видів устаткування, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв, інструментів та видів енергії тощо інструкція переглядається до впровадження зазначених змін.
Директор Департаменту заробітної
плати та умов праці

О. Товстенко
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Додаток 1
до Положення про розробку інструкцій з охорони праці
(пункт 8 розділу IV)
Зразок титульної сторінки інструкції з охорони праці

_________________________________________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

Інструкція
з охорони праці № __________
______________________________________________
(назва інструкції)

_________________________________________________________________________________
(місце видачі)

Директор Департаменту заробітної
плати та умов праці

О. Товстенко

Додаток 2
до Положення про розробку інструкцій з охорони праці
(пункт 8 розділу IV)
Зразок першої сторінки інструкції з охорони праці

_________________________________________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

Затверджено
Наказ ________________________
(посада роботодавця і

______________________________
найменування підприємства)

_____________________ № ______
(число, місяць, рік)

Інструкція з охорони праці № __________
______________________________________________
(назва інструкції)

(текст інструкції)
Директор Департаменту заробітної
плати та умов праці

О. Товстенко

Додаток 3
до Положення про розробку інструкцій з охорони праці
(пункт 8 розділу IV)
Зразок останньої сторінки інструкції з охорони праці
(текст інструкції)

_________________________
(посада керівника підрозділу (організації) – розробника

26

__________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)
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Узгоджено:
Керівник (спеціаліст служби
охорони праці підприємства

_____________________

_________________________________________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Керівник (фахівець)
з правових питань

_____________________

_________________________________________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Примітка. У разі потреби проект інструкції узгоджується з іншими заінтересованими службами, підрозділами і посадовими
особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.
Директор Департаменту заробітної
плати та умов праці

О. Товстенко

Додаток 4
до Положення про розробку інструкцій з охорони праці
(пункт 1 розділу V)

Журнал
реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві
№
з/п

Дата
реєстрації

Назва
інструкції

1

2

3

Дата затвердження
Код або номер
інструкції і введення
інструкції
її в дію
4

5

Плановий
термін
перегляду
інструкції
6

Посада, прізвище,
Підпис особи,
ініціали особи,
яка проводила
яка проводила
реєстрацію
реєстрацію
7
8

Директор Департаменту заробітної
плати та умов праці

О. Товстенко

Додаток 5
до Положення про розробку інструкцій з охорони праці
(пункт 3 розділу V)

Журнал
обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві
№
з/п

Дата
видачі

Код або
номер
інструкції

1

2

3

Назва інструкції

Підрозділ
(служба), якому
(якій) видано
інструкцію

Кількість
виданих
примірників

4

5

6

Посада,
прізвище,
ініціали
одержувача
інструкції
7

Підпис
одержувача
інструкції
8

Директор Департаменту заробітної
плати та умов праці

О. Товстенко
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РОЗ’ЯСНЕННЯ
від 19 вересня 2017 р.

Видавник:

Роз’яснення головам міських рад міст обласного значення, об’єднаних
територіальних громад щодо повноважень з питань контролю
за додержанням законодавства про працю
Державна служба України з питань праці на додаток до листа від 22.06.2017 р. № 6827/
1/4-ДП-17 надає рекомендації щодо реалізації делегованих повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю.
I. Організація реалізації повноважень
Статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад належать здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про
працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством та накладення
штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.
З метою забезпечення реалізації зазначених повноважень міські ради міст обласного
значення, сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад (далі — ОМС)
можуть прийняти, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», рішення:
— про створення структурного підрозділу, на який покладатиметься обов’язок здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, визначити його чисельність та
структуру;
— про введення посади (посад) з повноваженнями інспектора праці;
— про покладання обов’язків інспектора праці на одну (кілька) із існуючих посад (за
умови можливості виконання інших повноважень без шкоди для виконання контрольних
функцій).
Рішення про створення структурного підрозділу чи введення окремої (додаткової) посади
приймається на сесії відповідної ради з дотриманням вимог статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні».
Після прийняття відповідного рішення про створення структурного підрозділу необхідно
розробити положення про підрозділ, визначити його структуру, чисельність, розподіл
обов’язків, посадові інструкції працівників, після чого вживаються заходи щодо призначення
на відповідні посади.
У разі введення окремої (додаткової) посади розробляється посадова інструкція.
Рішення про покладання обов’язків на існуючий структурний підрозділ або посаду приймається головою органу місцевого самоврядування чи об’єднаної територіальної громади з
дотриманням вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
У разі покладання обов’язків інспектора праці на існуючий структурний підрозділ чи особу — вносяться зміни до існуючого положення чи посадової інструкції працівника з урахуванням вимог статті 32 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України). Наголошуємо на необхідність попередження посадової особи ОМС про внесення змін до посадової
інструкції за два місяці відповідно до статті 32 КЗпП України.

Державна служба України
з питань праці

Остання редакція:
19 вересня 2017 року

Найсуттєвіше:
У цьому Роз’ясненні детально викладено головні вимоги
щодо порядку отримання посвідчення інспектора з праці,
реєстрації та здійснення інспекційних відвідувань органами місцевого самоврядування. Але вони стануть у
нагоді не лише керівникам
цих органів, а й роботодавцям, які ознайомившись з
відповідними нормами зможуть вимагати від представників органів місцевого самоврядування дотримання
порядку проведення інспекційних відвідувань.

II. Видача посвідчень інспекторам праці
Відповідно до пункту 3 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р.
№ 295 (далі — Порядок), підставою для видачі посвідчення інспектора праці посадовій
особі виконавчого органу ради є лист сільського, селищного, міського голови, до якого
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додається заповнена картка обліку даних інспектора праці відповідно до форми, затвердженої Мінсоцполітики.
Заповнена картка обліку даних інспектора праці з фотокарткою інспектора праці розміром 3 х 4 см (для посвідчення) направляється до Держпраці (01025, м. Київ, вул. Десятинна,
14). Інформація про видане посвідчення вноситься до реєстру посвідчень інспекторів праці,
який ведеться Держпраці. Держпраці забезпечує передачу посвідчення до ОМС через територіальні органи Держпраці.
З інформацією щодо виданих посвідчень інспекторам праці можна ознайомитися на
сайті Держпраці у розділі Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю — Інформація щодо виданих посвідчень інспекторам праці або за телефоном (044) 288-10-00. У інформації зазначається номер посвідчення, місце роботи інспектора
праці, посада та його фото.
Оформлене посвідчення видається інспектору праці, після чого він може здійснювати
інспекційні відвідування (невиїзні інспектування) відповідно до Порядку. Методологічне забезпечення та координація дій інспекторів праці покладається на відповідний територіальний орган Держпраці відповідної області.
III. Прийняття рішення про інспекційне відвідування
Підстави для здійснення інспекційних відвідувань визначені пунктом 5 Порядку. Здійснення контрольних заходів з інших підстав не допускається.
Рішення про доцільність проведення відповідних заходів з підстав, визначених підпунктами 5 – 7 пункту 5 та пунктом 31 Порядку, приймає керівник органу контролю, його заступник. Також керівник органу контролю може прийняти рішення на підставі підпункту 3
пункту 5 Порядку про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийняте за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів
масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 – 7 пункту 5 Порядку.
Рішення керівника органу контролю оформлюється відповідно до підрозділу «Накази
(розпорядження)» розділу «Складення деяких видів документів» Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 30.11.2011 р. № 1242, шляхом видання наказу.
IV. Внесення відомостей про повідомну реєстрацію
Після прийняття рішення про інспекційне відвідування інспектор праці здійснює повідомну реєстрацію. Повідомна реєстрація проводиться шляхом внесення відповідним територіальним органом Держпраці відомостей про інспектора праці, що здійснює відвідування, та
об’єкт відвідування до Реєстру інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про
відвідування роботодавця.
Подання інформації про відвідування подається шляхом службового листування. В листі
на повідомну реєстрацію повинна міститися інформація, передбачена Порядком повідомної
реєстрації, що затверджений наказом Держпраці № 76 від 22.06.2017 р., викладена у формі
таблиці, встановленій вказаним наказом. З порядком повідомної реєстрації та формою таблиці для подання інформації можна ознайомитися на офіційному сайті Держпраці за посиланням: http://dsp.gov.ua/nakazy-derzhpratsi/.
Перед присвоєнням інспекційному відвідуванню номеру, інспектор праці, що реєструє
відвідування, повідомляється про наявні у Реєстрі записи щодо відвідувань, проведених
упродовж попередніх 12 календарних місяців.
Якщо до Реєстру вноситься запис про інспекційне відвідування роботодавця щодо якого
упродовж попередніх 6 календарних місяців здійснювались інспекційні відвідування, керівник територіального органу (інша уповноважена ним посадова особа) вивчає питання про
доцільність його проведення та приймає відповідне рішення.

№ 20 (152), 17 жовтня 2017

29

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

Підтвердження повідомної реєстрації відвідування здійснюється шляхом надання відповідним територіальним органом Держпраці листа про здійснення повідомної реєстрації з
номером відвідування. Інспекційне відвідування може бути розпочате лише після отримання інспектором праці вказаного листа.
V. Здійснення інспекційного відвідування
Під час підготовки до проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування інспектор праці, якщо тільки він не вважатиме, що це завдасть шкоди інспекційному
відвідуванню або невиїзному інспектуванню, може одержати (шляхом письмового запиту)
інформацію та/або документи, що стосуються предмета інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування, від об’єкта відвідування, державних органів, а також шляхом проведення аналізу наявної (загальнодоступної) інформації про стан додержання законодавства про працю.
Документи, отримані під час підготовки до проведення інспекційного відвідування або
невиїзного інспектування, що містять інформацію про порушення об’єктом відвідування
вимог законодавства про працю, долучаються до матеріалів інспекційного відвідування або
невиїзного інспектування.
Інспектори праці можуть проводити інспекційні відвідування або невиїзні інспектування. Інспекційні відвідування проводяться за місцем знаходження роботодавця. Невиїзні
інспектування можуть проводитися у приміщенні органу контролю на підставі рішення
керівника органу контролю, погодженого із об’єктом відвідування, якщо підставою для
контрольного заходу стали звернення працівника, рішення суду, повідомлення правоохоронного органу, інформація державних органів, профспілкових організацій тощо (підпункти 1, 4 – 7 пункту 5 Порядку). Контроль за оформленням трудових відносин незалежно від підстав здійснюється виключно шляхом інспекційних відвідувань.
Наголошуємо, що відповідно до Порядку інспектори праці ОМС здійснюють державний
контроль за додержанням законодавства про працю з питань:
— своєчасної та у повному обсязі оплати праці,
— додержання мінімальних гарантій в оплаті праці,
— оформлення трудових відносин.
Відповідно до пункту 8 Порядку про проведення інспекційного відвідування інспектор
праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі. Про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин
інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі,
якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному
відвідуванню.
Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати
10 робочих днів, для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва — двох робочих днів. Час початку і закінчення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування
зазначається інспектором праці в акті.
Відповідно до статті 55 Господарського кодексу України суб’єктами мікропідприємництва
є фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці, та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової
форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує
суму, еквівалентну 2 мільйонам євро.
Суб’єктами малого підприємництва є фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці, та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість
працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від
будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро.
У разі встановлення під час інспекційного відвідування обставин, які перешкоджають
його здійсненню (наявність судового рішення або розгляд справи у суді з питань, що є пред-
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метом інспекційного відвідування), складається акт інспекційного відвідування (невиїзного
інспектування), у якому фіксується факт розгляду справи у суді або наявність судового рішення по кожному питанню, що підлягає розгляду.
За результатами інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) складається
акт, у а разі виявлення порушень — акт і припис про усунення порушень. Матеріали, зафіксовані засобами аудіо-, фото- та відеотехніки в ході інспекційних відвідувань, долучаються до акта у паперовому або електронному вигляді на дисках для лазерних систем
зчитування, на яких проставляється номер акта. Про долучення таких матеріалів робиться
відмітка в акті.
У разі виявлення фактів використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та
не у повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті
праці одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень
у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування вживаються заходи щодо
притягнення роботодавців та винних посадових осіб до кримінальної, адміністративної,
фінансової та дисциплінарної відповідальності.
У разі виявлення ознак кримінальних злочинів, відповідальність за які передбачена статтями 172, 173, 175 Кримінального кодексу України, матеріали інспекційного відвідування
(акт з додатками) направляються до правоохоронних органів для прийняття рішення щодо
початку досудового розслідування. Матеріали направляються із супровідним листом за підписом керівника органу контролю.
У разі виявлення порушень, що містять ознаки адміністративного правопорушення (частини перша – четверта статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення)
складається протокол про адміністративне правопорушення, до якого додаються копії акта
перевірки та підтверджуючих документів.
При складанні протоколу слід врахувати, що у випадку повторного протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, (тобто наявне рішення суду про притягнення до відповідальності) або вчинення порушення щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого
батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, протокол складається за частиною другою статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У випадку фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуску до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно
яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання
статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування
праці іноземця або особи без громадянства, складається протокол за частиною третьою
статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Протокол із додатками направляється до місцевого суду за місцем вчинення правопорушення із супровідним листом за підписом голови міської ради міста обласного значення,
сільської, селищної, міської ради об’єднаних територіальних громад (далі — керівник органу контролю) із проханням повідомити про прийняте рішення.
Якщо за виявлені порушення передбачена фінансова відповідальність (стаття 265 КЗпП
України) інспектор праці передає акт на розгляд керівнику виконавчого органу міської ради
міста обласного значення, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або його заступнику (відповідно до розподілу повноважень). Порядок накладення
штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 р. № 509.
За результатами контрольного заходу може бути направлена пропозиція щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівника об’єкта відвідування, який своїми діями або
бездіяльністю вчинив порушення законодавства про працю, але не може бути притягнутий до
кримінальної або адміністративної відповідальності. Така пропозиція із проханням повідомити
про прийняте рішення направляється за підписом керівника органу контролю до посадової
особи, наділеної правом притягнення такого працівника до дисциплінарної відповідальності.
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Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний строк з дати їх
отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу
Держпраці.
У разі незгоди з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може бути оскаржене протягом 10 днів з дня
надходження відповіді від керівника чи заступника керівника територіального органу Держпраці до керівника або заступника керівника Держпраці.
Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або вимоги.
Скарга розглядається у 30-денний строк з дати її надходження, якщо інше не встановлено законом.
За результатами розгляду скарг вимоги, приписи можуть бути скасовані повністю або
в окремій частині.
Процедуру здійснення Держпраці та її територіальними органами державного нагляду
за додержанням законодавства про працю затверджено Порядком здійснення державного
нагляду за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295.
У разі систематичного невиконання або неналежного виконання інспектором праці без
поважних причин контрольних повноважень Держпраці на підставі відповідних висновків
уповноважених посадових осіб скасовує службове посвідчення такого інспектора праці.
Документи, які органи місцевого самоврядування повинні подати
до Державної служби України з питань праці
для отримання посвідчення інспектора праці
Відповідно до пункту 3 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26.04.2017 р. № 295 (далі — Порядок), підставою для видачі посвідчення інспектора праці
посадовій особі виконавчого органу ради є лист сільського, селищного, міського голови,
до якого додається заповнена картка обліку даних інспектора праці відповідно до форми,
затвердженої Мінсоцполітики.
Картка обліку даних інспектора праці затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 11.07.2017 р. № 1127 «Про затвердження форми картки обліку даних
інспектора праці».
Заповнена картка обліку даних інспектора праці із вклеєною фотокарткою та фотокарткою інспектора праці розміром 3 х 4 см (для посвідчення) направляється до Держпраці (01025, м. Київ, вул. Десятинна, 14). Інформація про видане посвідчення вноситься до
реєстру посвідчень інспекторів праці, який ведеться Держпраці. Держпраці забезпечує
передачу посвідчення до ОМС через територіальні органи Держпраці.

32

№ 20 (152), 17 жовтня 2017

ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Оптимізація чисельності
працівників: операція
«без скальпеля»
Коли мова заходить про оптимізацію чисельності працівників, багато хто починає уявляти скорочення штату, посилення дисциплінарних заходів впливу на
колектив та подібні «драконівські» заходи. Що ж, в чомусь вони праві. Але навіть скорочення штату має бути не бездумним, а економічно виправданим, підкріпленим відповідними прорахунками й серйозним аналізом можливих наслідків. У будь-якому разі на підприємстві кадрові питання повинні вирішуватись за
умов забезпечення встановлених нормативами технологічних та санітарногігієнічних умов, що вже є предметом піклування співробітників відділів технічного супроводу, охорони праці та інших. Тож ознайомтеся з деякими методами
оптимізації чисельності працівників, що були успішно апробовані на підприємствах різних форм власності. Перш за все, мова йде про нормування праці,
зокрема, про метод упорядкування праці, працівників, які повинні обслуговувати декілька об’єктів підприємства, територіально «розкиданих» по місту.

Нормування праці
працівників-«мандрівників»

Доволі довгий час вважалося, що робочий час
таких працівників не піддається нормуванню.
Дійсно, як контролювати працю того, хто налагоджує банківські автомати або обслуговує
комп’ютерні пристрої не тільки у головному
офісі підприємства, а й у його філіях?
На початку реалізації проекту за наказом керівника на підприємстві систематизують роботи, які виконують IT-працівники, і на основі методу фотографії робочого дня розробляють
типізовані нормативні карти. У таких картах зазначені роботи розкладають на елементи (операції) і вказують нормативний (середній) час їх
виконання. Нормативна карта може мати такий
вигляд як наведено у Зразку 1.
Комп’ютери, на яких працює кожен працівник-«мандрівник», обов’язково підключають до
комп’ютерної Системи нормування, яка вбирає
в себе усі карти з повним переліком робіт. Працівники систематично фіксують виконану робо№ 20 (152), 17 жовтня 2017

ту, обираючи зі списку робіт ті, що зазначені
в нормативних картах. Таким чином, роботи
(разом з даними про початок робіт), які виконують ці працівники, враховуються у Системі нормування автоматично (відбувається свого роду
інтеграція). Це істотно спрощує реєстрацію (облік) робіт і запобігає отриманню недостовірної
інформації.
Зауважимо, що роботи, подані для реєстрації
в Системі нормування і зафіксовані в паперовому вигляді (наприклад ті, які працівник виконував у відрядженні поза межами дії Системи),
мають бути обов’язково підтверджені керівником підрозділу. Роботи ідентифікуються у
прив’язці до ПІБ працівника (найменування
функціональної групи, підрозділу, філії) і до конкретної дати виконаної роботи. Таким чином, за
допомогою Системи нормування можна в будьякий час отримати інформацію про те, чим займався працівник, яке робоче навантаження він
(або увесь підрозділ) мав з урахуванням можливої відсутності на робочому місці — у відсотках
33
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Зразок 1

Найменування роботи
Отримання завдання на проведення
налагоджувальних робіт
Усунення дрібних збоїв програмного
забезпечення на робочому місці працівника
Усунення складних збоїв програмного
забезпечення на робочому місці працівника
Приймання для ремонту системного блока у
приймальному пункті відділу інформаційнокомунікаційної підтримки

за звітний період від сумарного робочого часу
працівника (відділу). Отже, якщо, наприклад, за
даними Системи нормування працівник витратив на виконання певного виду роботи 110 год,
замість 90 (за нормою), то роботодавцю слід
розглянути питання щодо організації його роботи або відповідності кваліфікаційним вимогам
до посади.
За допомогою системи нормування фіксуються
ІP-адреси ПК, з яких вводять дані, логін (ПІБ)
реєстратора, дата й час уведення інформації,
дата, на яку реєструється робота. Також фіксується дата і час підтвердження керівником виконання роботи працівником-«мандрівником».
Зауважимо, що працівник необов’язково має
фіксувати роботу саме на місці її виконання. Він
може це зробити, коли, наприклад, повернеться
з відрядження. Контроль за електронною реєстрацією робіт працівників на основі паперових
документів лежить на керівникові служби технічної підтримки (servicedesk). Робочий час, витрачений працівником-«мандрівником» на дорогу до об’єкта обслуговування, вказується як
окрема «робота», що враховується у нормативній картці, а отже, й нормується.
Таким чином, пересування працівника на віддалених об’єктах як відстежують за допомогою
Системи нормування, так і відстежує сам керівник.
Є у цій системі контролю й певні складнощі:
по перше, у віддаленому офісі може бракувати
34

Одиниця
виміру

Карта 4
Аркуш 1
Аркушів 1
Норма часу,
№ норми
люд.-год.

Одне завдання

0,12

1

Одна операція

0,50

2

Одна операція

2,0

3

Одна операція

0,65

4

вільного робочого місця, обладнаного ПК, де б
працівник-«мандрівник» міг зафіксувати початок/закінчення робіт; по-друге, можуть виникнути певні труднощі з фіксуванням початку/
закінчення робіт під час обслуговування VІPклієнтів, при виїзді до банкоматів, постачальників тощо.
Як вирішити такі проблеми? На нашу думку,
керівникам відповідних підрозділів слід зосередити зусилля, зокрема, на:
— належному оформленні посвідчень про відрядження (за рішенням керівництва) і контролі
за виконанням працівниками своїх завдань
у відрядженнях (відмітки на посвідченні про
відрядження, акти здавання-приймання робіт
тощо);
— розгляді питання щодо організації обслуговування інформаційно-комунікаційного
устаткування (наприклад, системних блоків)
безпосередньо в компанії, за місцем роботи
IT-працівника.

Нормування праці
офісних працівників

Офісні працівники, різні клерки, діловоди та
інші працівники також можуть стати об’єктами
нормування. Розглянемо ситуацію з підвищенням ефективності праці працівників з діловодства. Основним завданням працівників сфери
діловодства є робота з документами та іншою
№ 20 (152), 17 жовтня 2017
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інформацією з використанням організаційної та
обчислювальної техніки, оброблення вхідної та
вихідної кореспонденції, її реєстрація та доставляння за призначенням, зберігання, передавання до архіву тощо.
До планових робіт належать реєстрація документів, оброблення інформації, її аналіз, систематизація, накопичення та зберігання.
Загальними організаційно-технічними умовами виконання робіт з діловодства є:
— раціональна організація робочих місць;
— своєчасне отримання працівниками необхідної інформації, консультацій, інструктажу;
— дотримання раціонального режиму праці
та відпочинку;
— забезпечення встановлених санітарних
норм.
Принцип розрахунку ефективності їхньої
діяльності має класичний вигляд. Тобто, заповнюються бланки самофотографій робочого дня
(зазвичай, самими працівниками), де зазначають трудомісткість усіх видів робіт, що міс-
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тяться у посадових інструкціях. Для більш об’єктивної інформації дані, що надаються робітниками варто перевірити експертами підприємства
з числа керівників підрозділів, які також повинні
заповнити бланки фотографій робочого дня працівників, праця яких нормується. Шляхом аналізу
змісту завдань та обов’язків, належних співставлень та інших методів формуються норми часу
на виконання робіт (у вигляді окремих нормокарт), які слугують основою для подальших розрахунків нормативної чисельності працівників.
Остаточно узгоджені нормокарти (на прикладі типових пронормованих завдань, що постають перед діловодами) мають наступний
вигляд (Зразок 2, Зразок 3 та Зразок 4).
Якщо ж, наприклад, необхідно виконати зведений розрахунок штатної чисельності працівників
відділу діловодства у складі Колегії директорів
промислового холдінгу, спочатку формується загальна відомість (на базі окремих нормо карт за
видами робіт) (див. Таблицю).
Таблиця
Зразок 2

Розроблення типових текстів документів для управління
Склад роботи: вивчення, узагальнення та аналіз текстів управлінських документів, коригування текстів, оформлення відповідно до стандартів, нормативно-методичних документів,
друкування типових текстів, узгодження та затвердження.
Одиниця вимірювання — один документ дорівнює 5 аркушам.
Найменування роботи
Розроблення типових текстів документів для управління:
— наказ першого керівника;
— наказ начальника структурного підрозділу;
— постанова;
— рішення;
— протокол засідання;
— службовий лист (за ініціативою);
— службовий лист (відповідь);
— лист-повідомлення;
— супроводжувальний лист;
— службова пояснювальна записка;
— розпорядження.
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Карта 6
Аркуш 1
Аркушів 2
Норма часу, люд.-год. № норми
14,5
6,0
14,5
13,2
4,6
1,25
1,2
0,45
0,1
0,15
0,25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Зразок 3

Підготовка та проведення засідання колегії
(іншого колегіального органу)
Склад роботи: формування порядку денного засідання, підготовка матеріалів до засідання, визначення особи відповідальної за підготовку проекту рішення, формування списку
учасників, підготовка проекту протоколу засідання, позначка у списку запрошених присутніх
на засіданні, протоколювання засідання, друкування стенограми засідання, узгодження стенограми з виступаючими.

Найменування роботи

Карта 19
Одиниця
Аркуш 1 Аркушів 2
вимірювання,
Норма часу,
аркушів
№ норми
люд.-год.

Підготовка документів для проведення засідання
колегії (іншого колегіального органу):
— лист-повідомлення;

0,3

0,45

1

— доповідна записка;

0,3

1,7

2

— порядок денний засідання;

2

2,45

3

— список запрошених;

3

2,5

4

— список на розсилання;

1

1,0

5

— список постійних учасників;

1

1,0

6

— телеграма;

0,3

1,0

7

— телефонограма;

0,3

0,12

8

— телетайпограма

0,3

0,2

9

5

30,1

10

0,5

0,7

11

5

7,6

12

0,5

0,5

13

рішення, наказ, розпорядження колегії (іншого
колегіального органу);
— витяг із рішення, наказу, ухвали колегії
(іншого колегіального органу);
— протокол засідання колегії (іншого
колегіального органу);
— витяг із протоколу.

Зразок 4

Контроль за виконанням рішень колегії
(іншого колегіального органу)
Склад роботи: отримання копій рішень, ознайомлення з ними; контроль виконання доручень, виконання рішень; складання реєстраційно-контрольної картки, отримання відомостей про результати виконання, запис відомостей у реєстраційно-контрольній картці; інформування керівників структурних підрозділів про стан виконання рішень колегії (іншого
колегіального органу); зняття документів з контролю у разі потреби перенесення терміну
виконання або зміни складу виконавців; зведення документів, що не виконані у визначений
термін; зведення про виконання рішень, що підлягають контролю; узагальнення результатів
виконання рішень; позначка в реєстраційно-контрольній картці про хід виконання рішень
колегії (іншого колегіального органу).
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Зразок 4. Закінчення
Карта 24
Аркуш 1
Аркушів 1
Норма часу,
№ норми
люд.-год.

Одиниця
вимірювання

Найменування роботи
Контроль виконання рішень:
— нагадування про наближення термінів.
Підготовка:
— відомостей про виконані доручення;
— відомостей про невиконані доручення;
— відомостей про доручення з перенесеними
термінами;
— відомостей про терміни виконання рішень;
— довідки (зведення) про виконання рішень
за місяць, квартал, рік;
— доповіді для засідання колегії (іншого
колегіального органу).

Один документ

0,5

1

Одне зведення
Одне зведення

0,64
0,04

2
3

Одне зведення

0,04

4

Одне зведення

0,65

5

Одне зведення

3,78

6

Одна доповідь

7,8

7

Загальна відомість трудомісткості робіт відділу діловодства
у складі Колегії директорів
№
з/п

Склад роботи

1. Ведення контрольної картотеки
2. Запис у книзі обліку вихідних
документів
3. Заповнювання облікових форм
описів вхідних документів
4. Заповнювання облікових форм
реєстру на вихідну документацію
5. Оброблення телеграм
Розсилання документів
7. Реєстрація отриманих документів
8. Реєстрація внутрішніх документів
(наказів, розпоряджень)
9. Облік документів Колегії: наказ
10. Облік документів Колегії: ухвала,
рішення
11. Облік документів Колегії: телеграма
12. Облік документів Колегії: зведення
13. Облік документів Колегії: листповідомлення
14. Облік документів Колегії: наказ
(розпорядження)

Норма часу,
люд.-год

Обсяг робіт в
одиницях
вимірювання

Трудомісткість,
люд.-год.

0,15

12 000

1 800,0

0,04

10 000

400,0

0,23

200

46,0

0,19

3 800

722,0

Одна телеграма
Один адресат
2 листи
2 листи

0,11
0,023
0,03

700
6 000
4 800

77,0
138,0
144,0

0,08

200

16,0

Один документ
Один документ

0,07

200

14,0

0,1

120

12,0

Одна телеграма
Одне зведення
Один лист

0,05
0,48

180
150

9,0
72,0

0,05

1 260

63,0

0,08

150

12,0

Одиниця
вимірювання
Одна картка
Один рядок
запису
Один опис
Один реєстр

Один документ
Разом
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3 525,0
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ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Розрахунок чисельності працівників відділу
діловодства виконується за формулою:
Тз
Ч = ——
Кн,
ф
де:
Ч — чисельність працівників, осіб;
Тз — загальна трудомісткість типових складових компонентів роботи за рік, люд.-год.;
ф — річний фонд робочого часу одного працівника за рік, годин (при 40-годинному робочому тижні на 2017 рік — 1986 години);
Кн — коефіцієнт, що враховує заплановані невиходи працівників (відпустки, хвороби тощо),
як правило він дорівнює 1,15.
Виходячи з даних таблиці, чисельність працівників відділу діловодства становить:
3525
Ч = ———  1,5 = 2,04 = 2 особи
1986
На деяких підприємствах кадровики проводять розрахунок норм навантаження при виконанні завдань і обов’язків працівниками. На
основі даних і показників, що містяться у картах, розраховується показник навантаження на
1 працюючого на місяць/рік за певним напрямом роботи працівника, як відношення річного
фонду робочого часу одного працівника за попередній рік до загальної норми часу на виконання комплексу робіт за напрямом:

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства

РЕКЛАМА

N = ФК / НЗАГ

де:
ФК — річний фонд робочого часу одного працівника за рік, год;
НЗАГ — загальна норма часу на виконання
комплексу робіт за напрямом, люд-год.
Так, наприклад, за даними Таблиці 1, навантаження при виконанні завдань і обов’язків працівниками складатиме:
Ведення контрольної картотеки: 1986 / 0,15 =
=13 240 карток/рік (позиція 1);
Заповнювання облікових форм реєстру на вихідну документацію: 1986 /0,19 = 10 452 реєстрів/рік (позиція 4);
Облік документів Колегії: наказ (розпорядження): 1986 /0,08 = 24 825 документів (позиція 14).
Саме показник навантаження виступає у цьому випадку визначальною величиною щодо
прийняття рішення про кількісний склад підрозділу підприємства.
Головним висновком при розгляді шляхів
оптимізації чисельності працівників підприємства є усвідомлення, що успіх заходів адміністрації буде помітним тоді, коли обсяг виконуваної роботи кожним працівником (і колективом
у цілому) буде адекватним у кількісному і якісному вимірах чисельності й кваліфікації працівників.
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Як утримати працівників
під час фінансової кризи

Кризова ситуація загрожує підприємству не лише фінансовими проблемами і
втратою своїх позицій на ринку, але й втратою кваліфікованих кадрів, без яких
подолати кризу вкрай складно. Утримання ключових співробітників — одна з
основних задач менеджменту на етапі кризи, і досягти цієї мети можна, якщо
своєчасно інформувати персонал і реалізувати адекватну систему мотивації.
Дізнайтеся про деякі способи проведення радикальних перетворень, які допоможуть заощадити кошти в умовах тимчасової обмеженості у фінансових ресурсах.

Зміна системи оплати праці

Коли під час кризи роботодавець стикається з
необхідністю економії, часто перша думка — а
чи не скоротити працівників. Але це скорочення
не завжди є панацеєю від проблеми з нестачею
фінансових коштів, а на багатьох підприємствах
буває і неможливим — хто ж працювати буде?
І ось тоді роботодавець починає шукати альтернативні варіанти: введення режиму неповного
робочого часу, оптимізація оплати праці, простій тощо. Варіантів управлінських рішень в такій ситуації багато.
Як же правильно знижувати зарплати в час
фінансової кризи, аби втрати від падіння мотивації співробітників не перевищили економію
від урізання зарплатні?
Незважаючи на непопулярність і неприйнятність зменшення заробітної плати працівникам,
це не обов’язково призведе до зниження мотивації у персоналу.
Деяке зменшення виплат, проведене обережно, може навіть посилити командний дух на підприємстві у важкі часи. На думку професора Каліфорнійського університету Девіда Левіна, це
посилає працівникам сигнал, що кожен співробітник цінний для підприємства, що «всі страждають разом».
І, що більш важливо, як підкреслює Д. Левін,
зниження заробітної плати замість звільнень
допоможе підприємствам утримати конкурентні позиції, коли криза закінчиться. Підтвер№ 20 (152), 17 жовтня 2017

дженням є приклад авіакомпанії Southwest
Airlines, яка в період економічного спаду в 2001
році зберегла весь свій персонал, на відміну від
6 найбільших конкурентів, які звільнили 70 000
співробітників. Замість звільнень компанія заморозила зарплати керівникам, а також скасувала бонуси та інші заохочувальні виплати.
Коли рецесія минула, авіакомпанії не довелося
витрачатися на оплату праці і навчання нових
співробітників, а вийти з кризи з підготовленим
і відданим персоналом.
Багато керівників скорочують свої зарплати
на 10 – 15% в той час, як зарплата рядових співробітників зменшується на 5% або менше.
До зниження зарплати персонал потрібно підготувати. Обов’язково повідомте співробітникам заздалегідь — щоб вони змогли переглянути свої витрати, відмовитися на якийсь час від
великих покупок, кредитів тощо. Не варто боятися, що якщо повідомити заздалегідь, то співробітники почнуть шукати нову роботу. Ті, хто
захоче звільнитися — звільняться в будь-якому
випадку. Але давши людям час підготуватися, ви
зможете зберегти більшу кількість лояльних
працівників підприємства.
Співробітникам необхідно надати інформацію
про те, в якій ситуації знаходиться підприємство,
які дії заплановані керівництвом для виходу з фінансової кризи, які цілі й завдання поставлені
перед ними самими, а також про наслідки, які
настануть, якщо цей захід не застосувати.
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Поінформованість працівників про справи
підприємства й усвідомлення своєї ролі в ній
сприяють зростанню довіри до керівництва і,
отже, більшої підтримки антикризових заходів. Навпаки, приховування інформації веде до
появи чуток і дестабілізує роботу в колективі.
Тому одним з розділів антикризової програми є роз’яснювальна робота з персоналом, відповідно до якої інформація для співробітників повинна містити:
— характеристику ситуації, в якій знаходиться
підприємство;
— найбільш ймовірний варіант розвитку подій у разі, якщо не будуть прийняті антикризові
заходи;
— заплановані заходи з подолання фінансової
кризи й очікувані результати від їх реалізації;
— програму виведення підприємства з кризи
і роль співробітників в її успішній реалізації.
Щоб забезпечити розуміння і полегшити сприйняття співробітниками роз’яснювальної інформації, вона повинна бути адресною, тобто відповідати за формою і змістом тій категорії і групі
персоналу, для якої призначена.
У ситуації кризи важливо продемонструвати
співробітникам, що керівництвом готове розділити з ними наявні труднощі. Необхідно акцентувати увагу рядових співробітників на тому, що
непопулярні заходи, які вживаються на підприємстві, поширюються і на керівників усіх рівнів.
Проаналізуйте складові заробітної плати ваших співробітників. Якщо вона складається з
фіксованої та змінної частини, можна зменшити
одну з них, залишивши другу без змін, або зрушити пропорції — наприклад, зменшити оклад,
але підвищити бонусний відсоток за виконання
плану продажниками. Загальної стратегії для
всіх підрозділів бути не може — якщо робота
працівників відділу збуту може впливати на розмір змінної частини зарплати, то, наприклад, у
бухгалтерії чи відділі кадрів це неможливо.
Знижуючи розмір премій або відмовляючись
від них, упевніться, що вони не є обов’язковими,
прописаними в трудовому договорі або положенні про преміювання, тому що в цьому випадку їх зменшення буде порушенням трудового
законодавства.
40

Якщо ви пообіцяли про надбавку до платні
після досягнення підприємством прибутковості, тобто, що співробітники будуть знову
отримувати бонуси, які покриють їхні витрати,
пам’ятайте, що ви зобов’язані виконати свою
обіцянку.

Скорочення витрат на персонал

Витрати на персонал — природна і найбільш
значуща витратна стаття будь-якого підприємства. Саме тому, не тільки під час фінансової
кризи, але і у сприятливих економічних умовах,
одним з першорядних завдань, що стоять перед
вищим керівництвом підприємства, є оптимізація витрат на персонал.
Згідно зі статистикою, витрати на персонал
становлять 30 – 50% бюджету підприємства. Під
час економічної нестабільності мало не кожна
гривня має значення, тому керівники разом з
кадровиками мають замислитися як урізати ці
витрати.
Але перш ніж приступити до введення заходів
щодо зменшення таких витрат, керівнику підприємства слід визначити, на що саме витрачаються кошти. Витрати на персонал складаються не тільки з витрат на виплату заробітної плати та премії, до них відносяться і різного
роду бонуси, які роблять підприємство найбільш
привабливим для потенційних працівників. До
бонусів можна віднести оплату мобільного
зв’язку, забезпечення перевезення працівників
корпоративним транспортом або надання службового автомобіля, організацію корпоративів,
надання підтримки при прийнятті на роботу
співробітників з іншого регіону. Не варто забувати і про витрати, пов’язані з навчанням співробітників, організацією робочих місць, оплатою опалення, електроенергії, оренди офісу.
Як бачимо, перелік витрат на персонал досить великий. Це є позитивним моментом,
оскільки у підприємства є можливість вибору
найбільш оптимального способу (або цілого
комплексу заходів) зниження витрат на персонал, адже використання такої міри, як зменшення заробітної плати, все ж таки провокує
негативну реакцію співробітників і погіршує
робочу обстановку. Також керівникам не слід
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забувати, що грамотно вибудувана система мотивації персоналу дозволить значно заощадити
кошти.
Перш ніж приступити до введення заходів,
спрямованих на оптимізацію витрат на персонал, потрібно визначити, на що саме витрачаються кошти і в якому обсязі.
Оскільки перелік таких витрат індивідуальний, кожне підприємство має визначити найбільш підходящий саме для нього комплекс заходів по оптимізації витрат на персонал. Надалі
розглянемо декілька найбільш популярних та
дієвих з них.
 Індивідуальний графік роботи.
У будь-якому колективі, напевно, є співробітники, в постійній присутності яких немає гострої необхідності. Вони можуть виконати роботу за кілька годин, а решту дня валяти дурня,
демотивуючи своєю поведінкою колег. Особливо це стосується фахівців, які створюють і генерують ідеї. У такій ситуації не варто тримати
співробітника в стінах офісу.
Якщо дозволяє виробничий процес, то
можна дозволити працівникові зручний індивідуальний графік роботи, наприклад:
— змінити тривалість робочого тижня (приміром, п’ятиденний з двома вихідними днями
замінити на чотириденний з трьома або ж залишити п’ятиденний робочий тиждень, але з наданням вихідних днів за змінним графіком);
— встановити індивідуальний час початку і
закінчення роботи;
— змінити час надання обідньої перерви;
— встановити режим гнучкого робочого часу.
— встановити неповний робочий час,
 Режим неповного робочого часу.
Це ще один із способів, які дозволяють зберегти чисельність штату та при цьому зменшити витрати на виплату заробітної плати. При введенні
режиму неповного робочого часу роботодавець
може скоротити як тривалість робочого дня, так
і кількість робочих днів у тижні. Це досить людяний спосіб у ставленні до співробітників, які сумлінно працювали на підприємстві протягом багатьох років — адже зберігаються робочі місця,
є загальне відчуття стабільності та надійності
роботодавця. Крім того, розуміючи, що під№ 20 (152), 17 жовтня 2017
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приємство знаходиться у фінансовій кризі, працівники неодмінно оцінять той факт, що в нелегкі для бізнесу часи роботодавець все ж не хоче
втрачати свої цінні кадри. Люди, цінуючи це, будуть працювати з ще більш високою віддачею.
Багато вважатимуть за краще працювати менше,
ніж звільнитися зовсім. Вони продовжуватимуть
отримувати зарплату, хоч і невелику, але стабільну. Це очевидна перевага даного варіанта. Крім
того, співробітники мають можливість знайти
якийсь додатковий підробіток. Бізнес продовжує
існувати, що дуже важливо з точки зору його розвитку в майбутньому.
 Дистанційна робота.
Не втративши лояльності співробітників,
можна скоротити витрати на персонал, перевівши частину працівників на дистанційну роботу.
Це дозволить заощадити на оплаті електроенергії та комунальних послуг, компенсації транспортних витрат, а також скоротити орендовані
площі. Для працівників такий крок — можливість не витрачати час на дорогу до офісу, працюючи вдома, і самостійно планувати свій робочий день. Для них це і економія на витратах на
проїзд, на обіди тощо. Особливо такий варіант
може сподобатися сімейним співробітникам, а
також тим, у чиїх сім’ях є діти шкільного віку.
 Відпустка без збереження заробітної
плати.
Одразу нагадаємо, що законом не передбачена процедура примусового направлення працівників роботодавцем у відпустки без збереження
заробітної плати. Якби таке було можливо, то
дана міра, швидше за все, була б найпопулярнішою. Однак якщо у керівництва з колективом
склалися хороші відносини, то працівники на
прохання керівника можуть написати заяву на
таку відпустку. І нехай наразі вона не може складати більше 15 календарних днів на рік, але хоча
б на цей час значно скоротяться витрати підприємства (хоча, звісно, аби підприємство не
простоювало, не варто відправляти у такі відпустки одразу всіх працівників — почергово, як
у звичайні щорічні відпустки.
 Переміщення та переведення.
Дана міра направлена на перерозподіл внутрішніх ресурсів підприємства. Якщо склалася
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така ситуація, що якийсь структурний підрозділ
відчуває велике навантаження і нестачу трудових ресурсів, а в іншому структурному підрозділі відзначається спад навантаження, то частину
співробітників з другого структурного підрозділу можна тимчасово перевести на підмогу в перший підрозділ. Для здійснення переміщення
працівника роботодавцю не потрібно отримувати його згоду, оскільки при переміщенні трудова
функція працівника не змінюється, а змінюється
тільки робоче місце або використовуване обладнання. Відповідно, всі умови трудового договору
залишаються незмінними. Якщо ж роботодавець
вирішить перевести співробітника на іншу роботу (тобто трудова функція працівника зміниться), то в цьому випадку наявність згоди
співробітника є обов’язковою умовою. Можливо, що для здійснення переведення доведеться
направити деяких співробітників на навчання.
У такому випадку слід підрахувати, наскільки ці
витрати доцільні, чи допоможе цей захід підвищити продуктивність праці.
 Aутсорсинг.
Сьогодні з’явився дуже популярний напрям,
який може допомогти керівникам підприємств
скоротити свої витрати — така послуга називається аутсорсингом. Aутсорсінг (від англ.
Outsourcing, зовнішнє джерело) — це передача
підприємством певних бізнес-процесів або виробничих функцій на обслуговування іншій
компанії, що спеціалізується у відповідній галузі. І наразі вже досить багато підприємств застосовують це нововведення й передають свої певні функції (частково або повністю) спеціальним
стороннім організаціям. Найчастіше на аутсорсинг передають наступні види діяльності: бухгалтерський облік, юридичний супровід, управління персоналом, кадрове діловодство,
інформаційні технології, маркетинг.
Серед переваг аутсорсингу можна відзначити
економію коштів (скорочення витрат — зарплати, робочі місця, програмне забезпечення
тощо), а також концентрацію на основних бізнес-процесах, не відволікаючись на другорядні
завдання, які необхідно виконувати. Як правило, фахівці сторонньої організації є висококваліфікованими, тому що кожен з них спеціалізується
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в своїй галузі. Крім того, на разовий проект
можна залучити просто висококваліфікованих
фахівців зі сторони.
Але аутсорсинг має не тільки переваги — тут
існують і деякі ризики. Так, цілком можливим є
виток інформації сторонньої організації, оскільки певна інформації все одно передається підряднику. Може спостерігатися і проблема опору
колективу, оскільки не всі співробітники зможуть включитися в процес взаємодії зі сторонньою організацією, що може ускладнити перехід на програму аутсорсингу. Також слід зважати
й на ризик збитків, що можуть виникнути від
неякісного або несвоєчасного виконання послуг. Тому до вибору компанії, з якою доведеться
працювати за системою аутсорсингу, потрібно
поставитися особливо уважно. До таких організацій варто звертатися або за рекомендацією,
або обирати ті, що вже давно працюють на ринку й спеціалізуються саме у потрібному для вашого підприємства напрямку — адже під час
фінансової кризи помилка може коштувати досить дорого.

Нематеріальна мотивація

Професійно вибудувана мотиваційна політика підприємства, яка дійсно приносить економічний ефект, не може базуватися тільки на
матеріальному стимулюванні. Необхідно впроваджувати і методи нематеріального стимулювання, для того щоб всебічно охопити процеси
мотивації підлеглих. Багато керівників вважають, що підвищуючи заробітну плату підлеглим,
вони вкладають кошти в ефективність і продуктивність праці, однак це діє тільки до певного
моменту — підвищення не можуть бути регулярними, особливо під час кризи, коли на підприємстві й так вбачається брак фінансових ресурсів.
Нематеріальна мотивація персоналу в умовах
кризи може включати в себе спільну реорганізацію деяких принципів ціннісної політики, складання нових гасел і пріоритетів, які зможуть
зміцнити командний дух і бажання досягти поставлених цілей. Гасла можуть бути абсолютно
різні — немає певного шаблону або стандарту,
головне, щоб вони мотивували людей і відпові№ 20 (152), 17 жовтня 2017
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дали діяльності підприємства. Незважаючи на
те, що ситуація нестабільна, корпоративні заходи повинні бути частиною робочого процесу.
Немає потреби регулярно, по вихідним, влаштовувати гуляння, але основні пам’ятні дати відзначати все ж слід, просто робити це трохи економніше. Припустимо, сюжет можуть скласти
самі підлеглі, що дозволить також об’єднати
колектив спільним завданням. Відмінний спосіб — залучення співробітників до демонстрації
товарів на виставках і презентаціях. Такий давно використовуваний метод, як видача грамот,
письмових подяк або усної похвали, також недарма використовується протягом століть — це
дуже ефективний спосіб стимуляції персоналу.
Але слід пам’ятати, що похвала на нараді або
зборах — це завжди мотивація для інших співробітників прагнути до нових досягнень, а ось
оголошувати догани краще наодинці зі співробітником, щоб не ставити його в незручне становище і не провокувати негативне до себе
ставлення. Під час кризи люди схильні до стресів, невпевненості в завтрашньому дні, тому нематеріальна мотивація повинна включати в
себе і розробку чітко структурованого плану роботи на певний час. Перебуваючи в стані невизначеності, людина починає шукати інші місця
роботи, замислюватися про звільнення і працювати абияк. Тому дуже важливо приділяти увагу
спілкуванню з персоналом, обговоренню перспектив і найближчих планів. Тільки матеріальна мотивація або похвала і нематеріальне заохочення не змусять співробітників вірити в
майбутнє підприємства, їм необхідно знати, що
чекає їх найближчим часом. Якщо працівники
не розуміють, що відбувається на підприємстві
і чого їм чекати від керівництва, вони перестають йому довіряти, втрачають інтерес до роботи
і діють за принципом: «Може, я тут сьогодні
останній день працюю, навіщо мені старатися».
Для того щоб підлеглі відчували свою значимість і важливість для підприємства, необхідно
радитися з ними щодо того чи іншого рішення,
проводити семінари, де кожен зможе висловити
свою думку і подискутувати на актуальні теми.
Іноді підлеглі можуть дати дійсно слушні поради, оскільки вони регулярно контактують з за№ 20 (152), 17 жовтня 2017
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мовниками, покупцями, які діляться з ними інформацією про те, що їх влаштовує, а що можна
було б підкоригувати в роботі підприємства.
Мотивація персоналу в нестабільному економічному становищі повинна бути всебічною і
різноманітною: з одного боку, це матеріальні
премії і винагороди, з іншого — нематеріальні
фактори стимуляції,а також постійна підтримка
відчуття потрібності й важливості у кожного
співробітника. Зі свого боку, керівник повинен
регулярно контактувати з підлеглим, змальовуючи їм перспективу роботи, показуючи вплив
їх діяльності на стан підприємства в цілому і
складаючи план дій на найближчий час.
Неможна обійти стороною такий важливий
інструмент, як навчання співробітників. При
грамотному підході такий метод може стати
ключовим фактором мотивації і підвищення
продуктивності праці. Крім того, ви зможете розібратися з проблемою недостатньої кваліфікації персоналу, згуртувати колектив, утримати і
залучити перспективних співробітників.
Цільові напрями навчання:
— персональне — заняття з конкретним співробітником в індивідуальному порядку;
— групове — робота з невеликими групами
співробітників, об’єднаних однією спеціалізацією;
— колективне — навчання всього колективу ефективної роботи в команді, проведення
психологічних тренінгів, курсів по тайм-менеджменту і т.д..
Важливо відзначити, що оплачувати навчання може як підприємство, так і сам співробітник. Точно так само і навчати може або запрошений спікер ззовні, або висококваліфіковані
фахівці всередині компанії. Все залежить від фінансових можливостей підприємства, корпоративної політики і обраного напрямку навчання.
Наприклад, якщо ви хочете підтягнути професійний рівень конкретного співробітника, то
найпростішим способом навчання може стати
особистий наставник (начальник відділу, більш
успішний колега).
Зверніть увагу на приклади компаній західного ринку, де навчання персоналу стоїть на першому місці в політиці управління організацією.
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Відмінний спосіб підтримати здорову конкуренцію в колективі — це ігрові види нематеріальної мотивації персоналу. Це можуть бути
змагання за звання кращого співробітника місяця, конкурси, квести і т.д..
Ігрова система діє тоді, коли команда розуміє,
за що змагається. Але однієї лише фотографії на
дошці пошани, як це було в радянські часи, зараз недостатньо, потрібен потужний стимул —
суперприз.
В одному з туристичних агентств серед менеджерів із збуту проводилося корпоративне змагання, в якому співробітники боролися за право
супроводжувати керівника під час робочої
поїздки в Європу. На кону — можливість участі
в престижній міжнародній конференції з туризму, а також семиденний тур європейськими містами. У всіх менеджерів шанси виграти були
рівні. Головна умова — кількість і якість продажів. У результаті гри компанія визначила переможця і підвищила продаж турів на 23% (що,
звісно, в десятки разів окупило витрати на
поїздку переможця).

Досвід зарубіжних компаній

Особливо поширені досягнення у сфері мотивації праці в компаніях США, окремі методи і
форми стимулювання яких вивчаються і застосовуються у всьому світі. Так, в США існує два
основних напрямки в нематеріальному стимулюванні персоналу. Перший з них полягає в
створенні довірчих відносин між керівником і
підлеглими, що досягається встановленням загальних цілей — тобто, перед працівниками
ставляться чіткі завдання, виконання яких здійснюється в результаті якісної, ефективної праці
та постійного підвищення професійного рівня.
При цьому кожному працівникові, по можливості, обирається найбільш цікава, змістовна,
посильна для нього робота з урахуванням його
психологічних особливостей. Також працівники
мають право брати участь в ухваленні рішень з
різних актуальних питань діяльності підприємства. Це досягається в результаті опитувань, методів «мозкового штурму» і в цілому дозволяє їм
відчути свою причетність до компанії. Зараз
майже 25% американських компаній з чисель44

ністю працівників понад 500 осіб мають в своїй
структурі ради працівників чи спільні комітети
працівників і адміністрації. Вони вирішують в
основному виробничі проблеми, а також виконують інформаційні та консультаційні функції.
Участь працівників в управлінні компанією в
США реалізується делегуванням їхніх представників до вищих органів управління і перш за все
ради директорів.
Другим популярним методом нематеріального стимулювання у США є кадрова ротація. Цей
метод вважається одним з найбільш ризикованих, але досить ефективним при вдалому застосуванні. Саме поняття «ротація» має на увазі рух
по колу. Метод застосовується для того щоб співробітники освоювали суміжні професії в рамках
однієї компанії. Можливі кардинальні кроки:
переведення працівника в інший структурний
підрозділ, де йому доведеться освоювати нові
горизонти і приймати інші управлінські рішення. Перевагами ротації кадрів є підготовка компетентних керівників вищого рівня та вивчення
різнобічної специфіки діяльності в компанії, а
недоліком — можливий збій системи продуктивної роботи компанії.
Також гіганти IT-сфери (Google, Apple, Facebook та інші) одними з перших створили максимально комфортні умови праці для своїх працівників. Їхні офіси схожі скоріше на Діснейленд для
дорослих, ніж на звичні похмурі кабінети. Затишні кімнати відпочинку, різноманітні ігрові зони,
тренажерні зали, безкоштовні кафе, безліч магазинчиків на території офісу повністю задовольняють потреби співробітників в їжі, відпочинку,
спорті, спілкуванні й «підзарядці» мозку.
Оформлення офісів Google, наприклад, розробляють кращі дизайнери світу. У створенні
інтер’єру для різних департаментів враховуються
психологічні особливості персоналу, їх звички,
бажання, а також національні переваги.
Створення комфортних умов, безумовно, вимагає великих фінансових вкладень, які під час
кризи здійснити просто неможливо. Але щоб
поліпшити атмосферу офісу, іноді досить приємних дрібниць — безкоштовної кави зі смаколиками, столу для пінг-понгу, м’якого дивана в затишному куточку.
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потрапити в них набагато простіше, а значить,
вони популярні серед молоді, яка мріє почати
кар’єру в цій організації. А Стів Джобс дав консультантам свого офісу «Apple» в Нью-Йорку посаду «геній», після чого кількість звільнень знизилася в кілька разів (щоправда, не поспішайте
повторювати його досвід на своєму підприємстві — при всій дієвості цього методу слід не забувати про наявність Класифікатора професій,
але ніщо не завадить прикріпити відповідну
табличку на дверях кабінету висококваліфікованого співробітника, а ефект від цього заходу
мало відрізнятиметься від офіційного запису
у трудовій книжці).
Спираючись на досвід компаній, які застосовують систему нематеріальної мотивації, розробити власну структуру заохочення працівників не складе труднощів. Але слід врахувати, що
методи нематеріальної мотивації — справа тонка, що вимагає психологічних навичок роботи з
колективом. Зважайте на те, що методи, які
успішно працюють в одній компанії, можуть не
підходити для співробітників іншого підприємства. Але аналізуйте отриману інформацію та
втілюйте у життя певні пропизиції — згодом,
пройшовши шлях спроб та помилок, ви зможете
з легкістю підібрати успішні моделі мотивації
персоналу та утримати майже весь колектив
підприємства навіть в часи фінансової кризи.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом

реклама

У команді Marketing Gamers, наприклад, діє
гейміфіцірована система мотивації. Вона заснована на особистих стимулах кожного окремого
співробітника (досягнення певної цілі) і внутрішній валюті компанії (бали), що можна заробити у процесі виконання робочих завдань. Ці
бали накопичуються і при досягненні певної
цифри обмінюються на бажаний приз.
У « HubSpot » є цікавий звичай: кожні три місяці фахівці змінюють робоче місце в рамках
офісу. Для чого це потрібно? Ніхто не ображається, що йому дісталося не найкраще місце,
налагоджується спілкування, оскільки періодично з’являються нові сусіди. А також ця традиція
сприяє дотриманню порядку у своїй зоні.
У фірмі «Commerce Sciences» прийнято дарувати вітальний сувенір всім новеньким. Причому готує його останній прийнятий на роботу.
Немає ніяких обмежень, подарунком може виявитися все, що завгодно: від солідного сервізу до
шоколадки. Новачкам приємно, коли їх робота
починається з такого сюрпризу, що створює додатковий стимул для продуктивної діяльності
молодого персоналу.
Надзвичайного успіху в управлінні колективом досяг Уолт Дісней, знаменитий засновник
однойменної компанії. Він вважав, що рівень
задоволеності роботою залежить не тільки від
одержуваної зарплати, але і від престижності
посади та відділу. Наприклад, при ньому пральні в готелях були перейменовані в текстильні
служби. З тих пір ці підрозділи були прирівняні
до маркетингової і клієнтської служби. Однак

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

Працівникові було встановлено суміщення, наразі потреба у виконанні цієї
роботи зникла — які документи слід оформити для припинення суміщення?
Якщо суміщення було встановлене на певний строк, то ніяких додаткових документів
оформлювати не потрібно, якщо ж строк не
було встановлено, то слід попередити працівника не менш ніж за два місяці про зміну
істотних умов праці та видати наказ про скасування суміщення.
Припинення суміщення, що було встановлено на певний строк, відбувається без видання
окремого наказу — тобто якщо в наказі про
встановлення суміщення зазначено строк
(термін, період), на який працівникові було
доручено виконання додаткової роботи, і цей
строк сплинув (настала певна дата чи подія, до
якої був прив’язаний період виконання роботи
за суміщенням, приміром, прийняття на відповідну посаду основного працівника), то працівник просто припиняє виконувати обов’язки
за суміщуваною посадою та отримувати за це
доплату.

Якщо ж строк суміщення не було встановлено, а роботодавець має намір припинити
суміщення, то він повинен:
1) попередити працівника про скасування суміщення за два місяці відповідно до ч. 3 ст. 32 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП);
2) отримати письмову згоду працівника про
продовження роботи в нових умовах праці (тобто при скасуванні суміщення) або ж відмову від
продовження роботи в нових умовах;
3) у разі згоди працівника — видати наказ про
скасування суміщення (див. Зразок) та ознайомити з ним працівника під підпис, а у разі відмови —
дочекатися спливу двомісячного строку попередження та звільнити працівника за п. 6 ст. 36 КЗпП.
Зверніть увагу, що запис про суміщення не
вноситься ані до трудової книжки, ані до особової картки працівника (хіба що копію наказу
про встановлення суміщення можна додати до
особової справи).
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОДАРУНОК»
НАКАЗ
14.09.2017 р.

м. Київ

№ 138-п

Про скасування
суміщення посад
Дуденко О. О.
СКАСУВАТИ:
ДУДЕНКО Олександрі Олексіївні, бухгалтеру, встановлене наказом від 03.01.2017 р. № 3-п суміщення за посадою касира 01.12.2017 р. у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці.
Підстави: 1. Наказ про внесення змін до штатного розпису від 1 вересня 2017 р..
2. Згода Дуденко О. О. на продовження роботи в умовах скасування суміщення.
Директор
З наказом ознайомлена:
15.09.2017 р.
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Чи зобов’язано підприємство надавати навчальну відпустку працівникові
для настановних занять і складання заліків та іспитів, якщо він здобуває
другу вищу освіту?
Так, зобов’язано.
Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про
відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР,
тривалість додаткових оплачуваних відпусток
працівникам, які здобувають другу (наступну)
вищу освіту за заочною (вечірньою) формою
навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що
мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб,
які навчаються на третьому і наступних курсах
вищого навчального закладу відповідного рівня
акредитації.
Тобто, «навчальна» відпустка на період настановних занять, виконання лабораторних
робіт, складання заліків та іспитів для тих,

хто здобуває другу (наступну) освіту у вищих
навчальних закладах, становить:
— першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних
днів;
— третього та четвертого рівнів акредитації з
вечірньою формою навчання — 30 календарних
днів;
— незалежно від рівня акредитації за заочною формою навчання — 40 календарних днів.
А на період складання державних іспитів у
вищих навчальних закладах «навчальна» відпустка надається тривалістю у 30 календарних
днів — незалежно від рівня акредитації вищого
навчального закладу та форми навчання (вечірньої чи заочної).

Працівнику було надано щорічну відпустку повної тривалості (24 календарні дні),
але на третій день перебування у відпустці він приніс заяву про звільнення за
власним бажанням через два тижні. Як його правильно звільнити — чекати
закінчення відпустки чи відкликати з відпустки і звільнити через два тижні після
надання заяви?
Можна звільнити як останнім днем відпустки, так і через два тижні після отримання
заяви.
Відповідно до ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) не допускається
звільнення працівника під час його відпустки
або тимчасової непрацездатності лише при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця. А звільнення у зв’язку з розірванням такого договору з ініціативи працівника чи за
погодженням сторін трудового договору в цей
період є цілком можливим.
До того ж, можливість звільнення під час відпустки (а точніше, в останній її день) навіть
окремо передбачена у ст. 3 Закону України «Про
відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504) — так звана відпустка з
наступним звільненням. Тому у відкликанні
працівника з відпустки для звільнення його за
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власним бажанням немає жодної потреби
(навпаки, це буде порушенням законодавства,
оскільки відсутні підстави для відкликання —
згідно з ч. 3 ст. 12 Закону № 504 відкликання з
відпустки допускається за згодою працівника
лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків,
для відвернення нещасних випадків, простою,
загибелі або псування майна підприємства).
Після надходження заяви працівника, який
перебуває у відпустці, про його звільнення під
час відпустки (в останній день або в середині
відпустки) за власним бажанням, роботодавець
зобов’язаний через два тижні видати наказ про
звільнення працівника (якщо немає поважних
причин для розірвання трудового договору з
ініціативи працівника, наведених у ч. 1 ст. 38
КЗпП — інакше це слід буде зробити раніше, у
строк, про який просить працівник).
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Щодо дати звільнення, то працівникові можна запропонувати використати вищезазначений варіант про звільнення в останній день відпустки (адже фактично виходити на роботу
йому вже не буде потрібно), але якщо працівник
все ж таки наполягатиме на звільненні саме в

середині відпустки, то слід задовольнити його
бажання, оскільки законних підстав перешкоджати його звільненню після спливу двотижневого строку з дня подання ним заяви про звільнення за власним бажанням і наполягати на
звільненні в останній день відпустки немає.

Працівника, за його згодою, було тимчасово переведено на іншу посаду
на час відпустки основного працівника, але останній наприкінці відпустки
захворів й відкрив лікарняний. Яким чином можна подовжити строк
тимчасового переведення?
Шляхом видання наказу про продовження
строку тимчасового переведення працівника.
У такому наказі необхідно зазначити підставу
для продовження строку тимчасового переведення (у Вашому випадку — тимчасову непрацездатність основного працівника), зазначити
період, до якого таке переведення подовжено

(це буде фактичний вихід на роботу основного
працівника), а також обов’язково або вказати у
підставах для видання цього наказу згоду працівника на продовження строку його тимчасового переведення, або ж зазначити про це у приписі про ознайомлення працівника з наказом
(див. Зразок).
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНОЛІТ»
НАКАЗ
11.10.2017 р.

м. Полтава

№ 124-п

Про продовження Іванову І. І.
строку тимчасового переведення
на посаду менеджера з реклами
У зв’язку з тимчасовою непрацездатністю Петрова П. П., менеджера з реклами,
НАКАЗУЮ:
ІВАНОВУ Івану Івановичу продовжити строк тимчасового переведення на посаду менеджера з реклами на час тимчасової непрацездатності Петрова П. П. до дня його фактичного виходу на роботу, із збереженням попередньої посади менеджера із збуту.
Підстави: 1. Доповідна записка заступника директора з маркетингу Сидорова С. С. від
11.10.2017 р..
2. Згода Іванова І. І. на продовження строку тимчасового переведення від
11.10.2017 р..
Директор

Миколайчук

З наказом ознайомлений:
11.10.2017 р.

Про всяк випадок нагадаємо, що запис до трудової книжки про тимчасове переведення вносити не потрібно, так само як і видавати окремий
наказ про припинення строку тимчасового переведення після виходу на роботу основного працівника — оскільки тимчасове переведення завжди
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Іванов

М. М. Миколайчук
І. І. Іванов

обмежено у часі певним періодом (у Вашому випадку — часом хвороби основного працівника),
то після його закінчення (тобто з моменту виходу
на роботу основного працівника) тимчасово переведений на таку роботу працівник автоматично повертається на свою попередню посаду.
№ 20 (152), 17 жовтня 2017

ПРАВИЛА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

Відмінювання прізвищ,
імен та по батькові

У нормативних документах підприємств постійно зазначаються прізвища працівників (у деяких випадках ще й імена та по батькові). Часто вони стоять не лише у
називному відмінку, тому деякі випадки відмінювання спричиняють ускладнення.
Дізнайтеся, які ж правила відмінювання власних назв існують в українській мові
та які є важливі винятки з них, як не припускатися прикрих помилок і не ображати ними носіїв «нестандартних» імен та прізвищ, а також яка існує різниця у відмінюванні чоловічих і жіночих прізвищ.

Відмінювання імен

Українські чоловічі та жіночі імена, що в називному відмінку однини закінчуються на -а
(-я), відмінюються як відповідні іменники І відміни (Таблиця 1). З такими іменами рідко виникають ускладнення, адже вони звичні настільки,
що навіть відмінювання виглядає природно і не
потребує особливих знань.
Таблиця 1
Відмінок
Називний
Родовий
Давальний
Знахідний
Орудний
Місцевий
Кличний

Однина
Микол-а
Ганн-а
Микол-и
Ганн-и
Микол-і
Ганн-і
Микол-у
Ганн-у
Микол-ою Ганн-ою
(на) Микол-і (на) Ганн-і
Микол-о
Ганн-о

Множина
Микол-и
Ганн-и
Ганн
Микол
Микол-ам
Ганн-ам
Ганн
Микол
Микол-ами
Ганн-ами
(на) Микол-ах (на) Ганн-ах
Микол-и
Ганн-и

Але як завжди з кожного правила є свої винятки, точніше особливості відмінювання деяких імен. Якщо жіночі імена закінчуються на г,
к, х, у давальному та місцевому відмінках однини перед закінченням -і ці приголосні змінюються на з, ц, с: Ольга — Ользі, Палажка —
Палажці, Солоха — Солосі.
Друга особливість стосується не дуже поширених сьогодні імен, притаманних нашим бабусям. У жіночих іменах типу Одарка, Параска у
родовому відмінку множини в кінці основи між
приголосними з’являється звук о: Одарок, Парасок. Хоча сучасна мода на незвичайність може
знову відродити такі традиційні для України
імена.
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Є окрема група жіночих імен, які закінчуються
на приголосний. Вони відмінюються як відповідні
іменники ІІІ відміни (Таблиця 2). Що цікаво, форми множини від таких імен майже не вживаються.
І це логічно, адже нашій мові не притаманно утворення таких форм як «Любовей» або «Нінелі».
Таблиця 2
Особливості відмінювання жіночих імен,
які закінчуються на приголосний
Відмінок
Називний
Родовий
Давальний
Знахідний
Орудний
Місцевий
Кличний

ЛюбовЛюбов-і
Любов-і
ЛюбовЛюбов’-ю
(на) Любов-і
Любов-е

Однина
НінельНінел-і
Нінел-і
НінельНінелл-ю
(на) Нінел-і
Нінел-е

Таблиця 3
Особливості відмінювання імен м’якої групи
Відмінок
Називний
Родовий
Давальний
Знахідний
Орудний
Місцевий
Кличний

Ілл-я
Ілл-і
Ілл-і
Ілл-ю

Однина
Натал-я
Натал-і
Натал-і
Натал-ю

Софі-я
Софі-ї
Софі-ї
Софі-ю
СофіІлл-ею Натал-ею
єю
(на)
(на)
(на)
Ілл-і
Натал-і
Софі-ї
Ілл-е
Натал-ю Софі-є

Ілл-і
Ілл-ів
Ілл-ям
Ілл-ів
Іллями
(на)
Ілл-ях
Ілл-і

Множина
Натал-і
Наталь
Натал-ям
Наталь
Наталями
(на)
Натал-ях
Натал-і

Софі-ї
Софій
Софі-ям
Софій
Софіями
(на)
Софі-ях
Софі-ї

Українські чоловічі імена, що в називному
відмінку однини закінчуються на приголосний
та -о, відмінюються як відповідні іменники
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ІІ відміни (зразок наведено у Таблиці 4). Тут також досить рідко виникають запитання або

ускладнення, адже такі імена найбільш поширені і їх відмінювання звичне для всіх.
Таблиця 4

Особливості відмінювання чоловічих імен твердої групи
Відмінок
Називний
Родовий
Давальний
Знахідний
Орудний
Місцевий
Кличний

ОлегОлег-а
Олег-ові(-у)
Олег-а
Олег-ом
(на) Олег-ові
Олег-у

Однина
АнтонАнтон-а
Антон-ові(-у)
Антон-а
Антон-ом
(на) Антон-ові
Антон-е

Павл-о
Павл-а
Павл-ові(-у)
Павл-а
Павл-ом
(на) Павл-ові
Павл-е

Але і тут не без винятків, які переважно теж
стосуються досить рідкісних або застарілих
імен. В іменах типу Антін, Нестір, Нечипір, Прокіп, Сидір, Тиміш, Федір голосний -і- виступає

Олег-и
Олег-ів
Олег-ам
Олег-ів
Олег-ами
(на) Олег-ах
Олег-и

Множина
Антон-и
Антон-ів
Антон-ам
Антон-ів
Антон-ами
(на) Антон-ах
Антон-и

Павл-и
Павл-ів
Павл-ам
Павл-ів
Павл-ами
(на) Павл-ах
Павл-и

тільки в називному відмінку, у непрямих — -о-:
Антона, Антонові, Нестора, Несторові й т. д.,
але: Лаврін — Лавріна, Олефір — Олефіра.
Таблиця 5

Особливості відмінювання чоловічих імен мішаної групи
Відмінок
Називний
Родовий
Давальний
Знахідний
Орудний
Місцевий
Кличний

ВасильВасил-я
Васил-еві(-ю)
Васил-я
Васил-ем
(на) Васил-еві
Васил-ю

Однина
ТимішТимош-а
Тимош-еві(-у)
Тимош-а
Тимош-ем
(на) Тимош-еві
Тимош-е

Досить популярними в останній час стають
імена, що в називному відмінку закінчуються на
-р. У родовому відмінку такі імена мають закінчення -а: Віктор — Віктора, Макар — Макара,

Васил-і
Васил-ів
Васил-ям
Васил-ів
Васил-ями
(на) Тимош-ах
Васил-і

Множина
Тимош-і
Тимош-ів
Тимош-ам
Тимош-ів
Тимош-ами
(на) Васил-ях
Тимош-і

але: Ігор — Ігоря, Лазар — Лазаря. Як бачимо,
такі винятки досить логічні і притаманні загальним мовним тенденціям (Таблиця 5).
Таблиця 6

Особливості відмінювання чоловічих імен м’якої групи
Відмінок
Називний
Родовий
Давальний
Знахідний
Орудний
Місцевий
Кличний

СергійСергі-я
Сергі-єві(-ю)
Сергі-я
Сергі-єм
(на) Сергі-єві
Сергі-ю

Однина
ІгорІгор-я
Ігор-еві(-ю)
Ігор-я
Ігор-ем
(на) Ігор-еві
Ігор-е

Багато суперечок викликає ім’я Лев. Варто зауважити, що при відмінюванні воно має паралельні форми: Лева й Льва, Левові й Львові та ін.
У такому випадку бажано поцікавитися у носія
цього імені, якій саме формі він надає перевагу,
адже обидві вони рівнозначні.
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Сергі-ї
Сергі-їв
Сергі-ям
Сергі-їв
Сергі-ями
(на) Сергі-ях
Сергі-ї

Множина
Ігор-і
Ігор-ів
Ігор-ям
Ігор-ів
Ігор-ями
(на) Ігор-ях
Ігор-і

Часто спричиняє ускладнення кличний відмінок, адже за радянських часів його не використовували. У звертаннях, що складаються із
загальної назви та імені, форми кличного відмінка набуває як загальна назва, так і власне
ім’я: брате Петре, друже Грицю, сестро Кате№ 20 (152), 17 жовтня 2017

ПРАВИЛА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

рино, колего Степане, пані Ірино, товаришу Віталію.

Творення та відмінювання
імен по батькові

Чоловічі імена по батькові творяться за допомогою тільки суфікса -ович, а жіночі — за

допомогою суфіксів -івн(а) та -ївн(а)(від імен
на -й) (Таблиця 7). Запам’ятавши це просте
правило, легко уникати таких покручів як
«Анатолієвна» або «Сергієвич». Самі такі помилки найчастіше зустрічаються в написанні
імен по батькові.
Таблиця 7

Особливості творення імен по батькові
Ім’я
БогданВасильМихайл-о
Юрій-

-ович
Богдан-овичВасиль-овичМихайл-овичЮрій-ович-

Відповідні імена по батькові будуть від таких
імен: Григорій- — Григор-ович- , Григор-івн-а;
Ілл-я — Ілл-іч- , Ілл-івн-а; Кузьм-а — Кузьм-ич(і Кузьм-ович- ), Кузьм-івн-а; Сав-а — Сав-ич(і Сав-ович- ), Сав-івна; Хом-а — Хом-ич(і Хом-ович- ), Хом-івн-а; Яків- — Яков-ич- ,
Яків-н-а.

-івн-а, -ївн-а
Богдан-івн-а
Васил-івн-а
Михайл-івн-а
Юрі-ївн-а

Чоловічі імена по батькові відмінюються як
іменники ІІ відміни мішаної групи, а жіночі — як
іменники І відміни твердої групи (Таблиця 8).
У звертаннях, що складаються з двох власних
назв — імені та по батькові, обидва слова мають
закінчення кличного відмінка: Володимире Яковичу, Галино Іллівно, Михайле Кузьмичу.

Особливості відмінювання імен по батькові
Відмінок
Називний
Родовий
Давальний
Знахідний
Орудний
Місцевий
Кличний

Завдання
для самоконтролю

ОлеговичОлегович-а
Олегович-у
Олегович-а
Олегович-ем
Олегович-у
Олегович-у

Подані імена запишіть у формах давального і
кличного відмінка однини. Якщо є паралельні
форми закінчень, введіть їх у дужках. Наприклад, Віктор — Вікторові(-у) — Вікторе.
Катерина, Ігор, Олекса, Іван, Ольга, Сидір,
Лаврін.
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Таблиця 8

Ім’я по батькові
Сергіївн-а
Сергіївн-и
Сергіївн-і
Сергіївн-у
Сергіївн-ою
Сергіївн-і
Сергіївн-о

Відповіді на завдання з № 18
1. Усі слова пишуться через дефіс у рядку «А» .
2. Всеохоплюючий, світло-рожевий, гостродзьобий, снодійний, білосніжний, сніжно-білий,
виробничо-навчальний, вічнозелений, лісостеп,
далекосхідний, східноєвропейський, дівич-вечір, гідрокостюм, унтер-офіцер, видимо-невидимо, тихо-тихо, блок-схема, автомеханік.
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Важливі дати жовтня

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

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

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

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

7
14
21
28

1

2

3

4

5

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

12
19
26

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 8
Кількість робочих днів — 22
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 176 годин
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1 — Міжнародний день людей похилого віку, який відзначається в
усьому світі з 1990 року за ініціативою ООН. І хоча за міжнародною класифікацією похилими людьми вважаються ті, що досягли 65 років, вам
ніщо не завадить в цей день зробити щось приємне для своїх батьків,
бабусь чи дідусів незалежно від їх віку;
— День працівників освіти (щорічно відзначається у першу неділю
жовтня (встановлено Указом Президента України від 11 вересня 1994 р.
№ 513/94)).
2 — Всесвітній день архітектури (це свято було засновано Міжнародною спілкою архітекторів у 1985 році й спочатку відзначалося в перший
понеділок липня, а з 1996 року було перенесено на перший понеділок
жовтня).
6 — останній день подання до органу державної статистики:
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за вересень 2017 року (за
формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90);
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (квартальна) за III квартал 2017 року
(за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).
8 — День юриста (встановлено Указом Президента України від
16 вересня 1997 р. № 1022/97);
— День художника (щорічно відзначається у другу неділю жовтня
(встановлено Указом Президента України від 9 жовтня 1998 р. № 1132/98)).
9 — Всесвітній день пошти (відзначається на честь створення у цей
день Всесвітнього поштового союзу в 1974 році).
10 — День працівників стандартизації та метрології (встановлено
Указом Президента України від 8 жовтня 2002 р. № 910/2002).
13 — передсвятковий день — тривалість роботи працівників зменшується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному
робочому тижні (крім працівників, яким встановлено скорочену тривалість робочого часу).
14 — День захисника України (святковий день);
— День Українського козацтва, яке відзначається щорічно саме в
день свята Покрови Пречистої Богородиці (встановлено Указом Президента України від 7 серпня 1999 р. № 966/99).
15 — День працівників харчової промисловості (щорічно відзначається у третю неділю жовтня (встановлено Указом Президента України
від 8 серпня 1995 р. № 714/95)).
16 — вихідний день (оскільки святковий день, 14 жовтня, припав на
суботу, вихідний переноситься на перший робочий день після вихідних
— таке перенесення відбувається автоматично і не потребує видання
наказу роботодавця);
— Міжнародний день шефа (у цей день ваш керівник зрадіє будьякому, нехай і символічному, подарунку або листівці з позитивним настроєм та буде вдячний за увагу і теплі слова).
17 — Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиденності (проголошено у 1992 році Генеральною Асамблеєю ООН з метою підвищення
усвідомлення необхідності боротьби з бідністю в усіх країнах).
21 — День працівників целюлозно-паперової промисловості (щорічно відзначається у третю суботу жовтня (встановлено Указом Президента України від 1 жовтня 2008 р. № 885/2008)).
24 — День Організації Об’єднаних Націй (відзначається щорічно з
1947 року, в день заснування ООН у 1945 році).
24 – 30 — Тиждень роззброєння (проводиться щорічно за закликом
спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН у 1978 році й починається в
день річниці створення ООН).
28 — День визволення України від фашистських загарбників (встановлено Указом Президента України від 20 жовтня 2009 р. № 836/2009).
29 — День автомобіліста і дорожника (відзначається щорічно
в останню неділю жовтня (встановлено Указом Президента України від
13 жовтня 1993 р. № 452/93)).
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