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та податкового права. Тож дізнайтеся, які додаткові процедури доведеться
здійснити під час прийняття на роботу зазначених працівників................7
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Вимоги роботодавця до кандидатів на вакантні посади не виникають з його
власної примхи й насамперед обумовлюються необхідністю подальшого
розвитку підприємства. Але законодавство стверджує: є ті, кого роботодавець має першочергово забезпечити робочим місцем. З’ясуйте, які ж саме
категорії громадян мають право на першочергове працевлаштування, а
також яка відповідальність очікує на роботодавця за порушення законодавства про зайнятість населення............................................................33

ЯК ЗРОБИТИ НАРАДИ ПРОДУКТИВНИМИ
Довідайтеся, як перетворити нудний захід, яким зазвичай і є нарада, на
дієвий та захопливий — ви будете приємно вражені тим, скільки нових
креативних ідей це принесе вашому підприємству й допоможе значно підвищити ефективність роботи працівників.................................................39

Нового працівника потрібно
прийняти одночасно на дві посади (на 0,5 ставки на основне
місце роботи і на 0,5 ставки за
внутрішнім сумісництвом) — чи
можна це зробити в одному наказі?
Чи потрібно при прийнятті на
роботу відкривати знову нову
особову картку П-2, якщо працівник вже працював на нашому підприємстві й звільнився лише півроку тому, а у відділі кадрів
зберігається його стара особова
картка?
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Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів
для залучення іноземних інвестицій» від 23 травня 2017 р. № 2058-VIII
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Обов’язок працевлаштування особи передпенсійного віку
У зв’язку з набуттям чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII (далі — Закон № 2148),
який привніс багато новацій саме у пенсійне законодавство, наразі йде активне обговорення наслідків пенсійної реформи. Але зовсім мало згадок
про суміжні законодавчі норми, які не так кардинально, але таки змінилися з прийняттям Закону № 2148.
Одна з них — доповнення до Закону України «Про
зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI
(далі — Закон № 5067) маленьким абзацом.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону № 5067, для підприємств, установ та організацій із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб установлено квоту на
працевлаштування додаткових категорій громадян у
розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних
працівників за попередній календарний рік. І однією з
таких додаткових категорій громадян є особи, яким до
настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26

Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV
лишилося 10 і менше років.
Проте, починаючи з 1 січня 2018 р., завдяки Закону № 2148, підприємствам, установам й організаціям із чисельністю штатних працівників від 8 до
20 осіб також встановлено обов’язок працевлаштування згаданих осіб передпенсійного віку (не менше однієї такої особи у середньообліковій чисельності штатних працівників) — відповідні доповнення внесено до ч. 2 ст. 14 Закону № 5067.
І зверніть увагу на те, що якщо підприємства із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб ще можуть обирати, яких саме осіб з перелічених у ч. 1 ст. 14
Закону № 5067 (а їх там вісім) їм краще працевлаштувати на підприємство для виконання квоти у розмірі
5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік, то підприємства з
чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб такого права вибору позбавлені — це має бути одна особа, але винятково передпенсійного віку.

Затверджено Методичні рекомендації
щодо запровадження наставництва

З метою сприяння запровадженню наставництва на підприємствах, професійному розвитку
працівників та їх професійній адаптації на робочому місці наказом Міністерства соціальної політики України від 11 жовтня 2017 р. № 1611 було
затверджено Методичні рекомендації щодо запровадження наставництва.
У цьому документі визначено умови наставництва,
повноваження працівників та їхніх наставників, порядок утворення й роботи ради наставників, а також

види матеріального і морального заохочення за виконання обов’язків наставництва.
Міністерство соціальної політики України наголошує, що запровадження наставництва сприятиме закріпленню працівників на робочому місці, зниженню
плинності кадрів та формуванню позитивного іміджу
підприємства та радить використовувати затверджені
ним Методичні рекомендації щодо запровадження наставництва усім підприємствам, установам, організаціям незалежно від їхньої форми власності.

Реабілітаційне лікування за кошти Фонду соцстрахування
З 1 січня 2018 р. для проведення реабілітаційного лікування застрахована особа самостійно зможе обирати санаторно-курортний
заклад — перелік санаторіїв у розрізі профілів
медичної реабілітації затверджуватиметься
наказом виконавчої дирекції Фонду соцстрахування та оприлюднюватиметься на його офіційному сайті.
Механізм отримання реабілітації для працюючих
такий: на підставі отриманої інформації від закладу
охорони здоров’я про потребу в подальшій реабілітації хворого, орган Фонду надсилає санаторно-курорт-
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ному закладу заяву такої особи для узгодження можливості прийому його в санаторій. У разі отримання
згоди укладається тристоронній договір (між застрахованою особою, органом Фонду та санаторієм) з
узгодженою датою заїзду.
Після завершення хворим курсу реабілітації орган
Фонду згідно з актом приймання-передачі та рахунком перераховує санаторію вартість фактично наданих послуг із реабілітації. Але слід мати на увазі, що в
разі перевищення їх вартості граничних розмірів витрат, застрахована особа самостійно сплачуватиме
різницю між ними.
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від 23 травня 2017 р. № 10620/0/2-17/13

Щодо використання праці фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру
Міністерством соціальної політики розглянуто ваш лист <...> та в межах компетенції повідомляється.
Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) трудовий договір
є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим
ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується
виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Згідно із нормами статті 24 КЗпП при укладенні трудового договору громадянин
зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у
випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.
Працівника приймають на роботу (посаду) для виконання певної роботи за конкретною
кваліфікацією, професією, посадою з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового
розпорядку. Прийняття на роботу здійснюється відповідно до штатного розпису підприємства, установи чи організації — працівника приймають на роботу (посаду), яка включена до
штату роботодавця, для виконання певної роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. Працівникові гарантується заробітна плата, встановлені законодавством про працю гарантії та компенсації.
В окремих випадках робота може виконуватися не за трудовим договором, а на іншій
юридичній підставі. Зокрема, можливе виконання роботи за договорами цивільно-правового
характеру.
Виходячи зі змісту норм статті 626 Цивільного кодексу України, цивільно-правовим договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або
припинення цивільних прав та обов’язків.
Сторонами трудового договору є працівник і роботодавець (власник або уповноважений
ним орган), а цивільно-правового — замовник і виконавець.
Виконавець, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, самостійно організовує свою роботу (якщо іншого не передбачено цивільно-правовим договором) і виконує її на власний ризик. Питання використання матеріалів та
інструментів, необхідних для надання послуг або виконання робіт, визначається умовами
цивільно-правового договору. Законодавство про працю на такі відносини не поширюється.
Разом з тим повідомляємо, що при виконанні роботи за ознаками, притаманними трудовим відносинам, з особою слід укладати трудові договори.
Характерними ознаками трудових відносин є систематична виплата заробітної плати за
процес праці (а не її результат); підпорядкування правилам внутрішнього трудового розпорядку; виконання роботи за професією (посадою), визначеною Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327; обов’язок роботодавця надати робоче місце;
дотримання правил охорони праці на підприємстві, в установі, організації з урахуванням
Закону України «Про охорону праці» тощо.
Щодо детального роз’яснення особливостей укладення договорів цивільно-правового
характеру рекомендуємо звернутися до Міністерства юстиції України.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за
своєю природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Державний секретар
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НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 17 липня 2017 р. № 1922/0/101-17/284

Щодо продовження чи перенесення на інший період щорічної відпустки
в разі тимчасової непрацездатності

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про відпустки» щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший
період або подовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.
Вимоги до заповнення листка непрацездатності визначені Інструкцією, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 р. № 532/274/136-ос/1406.
Обов’язок щодо перевірки правильності заповнення листка непрацездатності покладено на комісії із
соціального страхування, створені роботодавцями.
Відповідно до п. 2.10. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада
2001 р. № 455, у разі тимчасової непрацездатності, зумовленої захворюванням або травмою, внаслідок
алкогольного, токсичного сп’яніння чи дії наркотиків видається листок непрацездатності з обов’язковою
позначкою про це в ньому.
Таким чином, виданий працівникові належним чином оформлений листок непрацездатності є підставою для продовження чи перенесення щорічної відпустки незалежно від причин непрацездатності.
Відповідно щорічна відпустка працівника не подовжується і не переноситься, якщо вона припала на
період непрацездатності, що належним чином не засвідчений (відсутні підписи, печатки і т. ін.).
Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз’яснення (пп. 103 п. 3
Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423), які не є нормативно-правовими актами, а носять рекомендаційно-інформаційний характер.
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 7 липня 2017 р. № 1819/0/101-17/281

Щодо виплати держслужбовцю грошової допомоги при наданні щорічної основної відпустки

Відповідно до ст. 57 Закону України «Про державну службу» державним службовцям надається
щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.
Згідно зі ст. 59 цього Закону щорічні відпустки надаються державним службовцям у порядку та на
умовах, визначених законодавством про працю.
Відповідно до ст. 24 Закону України «Про відпустки» у разі переведення працівника на роботу на
інше підприємство грошову компенсацію за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням має бути перераховано на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.
Відповідно до ч. 3 ст. 9 цього Закону якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство,
повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.
Під час формування фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного працівника
передбачається одна допомога для оздоровлення, яка є гарантованою виплатою один раз на рік при
наданні щорічної відпустки за відповідний робочий рік.
Тобто якщо державному службовцю надається щорічна основна відпустка, він має право на отримання грошової допомоги, передбаченої ст. 57 Закону України «Про державну службу».
Водночас зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер.
Директор Департаменту
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Особливості прийняття на роботу
керівника та головного бухгалтера
підприємства
Прийняття на роботу будь-якого працівника підприємства, установи, організації
(далі — підприємство), у т. ч. його керівника та головного бухгалтера, має відбуватися відповідно до трудового законодавства. Разом з цим, керівник та головний
бухгалтер не є «звичайними» працівниками, тому під час їх прийняття на роботу слід
враховувати не лише вимоги трудового законодавства, але й деяких інших, зокрема,
господарського чи податкового. У зв’язку з цим прийняття на роботу зазначених
працівників має певні нюанси, пов’язані з деякими додатковими процедурами на
підприємстві, які хоча переважно і здійснюються іншими службами під-приємствами
(наприклад, бухгалтерською та юридичною), але у взаємодії з кадровою службою, а
тому і кадровикам про них також варто знати.

Правовий статус
керівника підприємства
Перш за все зауважимо, що основні питання діяльності більшості підприємств, а також
управління ними розглядаються у Господарському кодексі України (далі — ГК). Зокрема, у ч. 3
ст. 62 ГК зазначається, що підприємство, якщо
законом не встановлено інше, діє на основі статуту або модельного статуту.
Основні ж питання управління підприємством, розглядаюся у відповідних частинах
ст. 65 ГК, в яких, серед іншого, йдеться про те, що:
— управління підприємством здійснюється
відповідно до його установчих документів на
основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в
управлінні трудового колективу;
— власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через
уповноважені ним органи відповідно до статуту
підприємства чи інших установчих документів;
— для керівництва господарською діяльністю
підприємства власник (власники) або уповно№ 21 (153), 1 листопада 2017

важений ним орган безпосередньо призначає
(обирає) керівника підприємства;
— у разі найму керівника підприємства з ним
укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального
забезпечення, умови звільнення його з посади,
інші умови найму за погодженням сторін;
— керівник підприємства без доручення діє
від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами,
формує адміністрацію підприємства і вирішує
питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами;
— керівника підприємства може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених договором (контрактом) відповідно до
закону;
— особливості управління підприємствами окремих видів (організаційних форм підприємств) встановлюються ГК та законами про
такі підприємства.
7
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Рішення про призначення
керівника підприємства
Як видно із зазначеного, для того щоб призначити (обрати) певну особу на посаду керівника
підприємства, рішення про це має прийняти
безпосередньо власник цього підприємства або
уповноважений ним орган (загальні збори, рада
директорів тощо). Рішення про це відбивається

у відповідному документі, наприклад, протоколі
(Зразок 1).
Якщо ж з особою, яку власник підприємства
або уповноважений ним орган призначив (обрав) керівником (директором) підприємства,
буде укладений трудовий договір (контракт) про
роботу на зазначеній посаді відповідно до штатного розпису даного підприємства, то згідно
Зразок 1

ПРОТОКОЛ
загальних зборів учасників ТОВ «Консалтинг»
02.10. 2017 р.

м. Київ

№5

Присутні: громадянин України — Іванов Іван Іванович (паспорт серії АА № 123456, виданий
Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області 10.07.1997 р., який зареєстрований
за адресою: м. Київ, вул. Широка, буд. 10; податковий номер 123456789), володіє часткою в
розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «Консалтинг», що становить 50 000
(п’ятдесят тисяч) гривень, 00 копійок.
Для участі в загальних зборах учасників ТОВ «Консалтинг» зареєструвався один учасник,
який в сукупності володіє 100% статутного капіталу ТОВ «Консалтинг».
На загальних зборах учасників (далі — «Збори») ТОВ «Консалтинг» присутній один учасник, який в сукупності володіє 100% статутного капіталу ТОВ «Консалтинг», що є достатнім
для прийняття будь-якого рішення. Збори визнаються повноважними.
Запрошені: громадянка України — Петрова Олена Петрівна, директор ТОВ «Консалтинг»
(паспорт серія ББ № 654321, виданий Вишгородським РУ ГУ МВС України в місті Києві,
10.11.1996 р., яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Довга, буд. 20, податковий номер
222333444).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звільнення (відкликання) з посади директора ТОВ «Консалтинг» — Петрової Олени
Петрівни.
2. Призначення на посаду директора ТОВ «Консалтинг» — Фоменка Миколи Івановича.
УХВАЛИЛИ:
1. Звільнити (відкликати) з посади Директора ТОВ «Консалтинг» — Петрову Олену Петрівну
03.10.2017 р., на підставі поданої нею письмової заяви.
2. Призначити на посаду директора ТОВ «Консалтинг» — Фоменка Миколу Івановича з
04.10.2017 р..
З усіх питань порядку денного рішення прийнято:
«ЗА» — одноголосно 100% голосів учасників ТОВ «Консалтинг», присутніх на Зборах.
Іванов
Петрова
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з ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП) такий договір має бути оформлений наказом чи розпорядженням власника
підприємства або уповноваженого ним органу,
без якого, а також без повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з
адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (тобто, Державної фіскальної служби України, далі —
ДФС) про прийняття працівника на роботу,
керівника (директора) підприємства не можна допускати до роботи за його трудовим договором.
Враховуючи зазначене, одного протоколу з
рішенням власника підприємства або уповноваженого ним органу про призначення керівни-
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ка підприємства, який фактично є розпорядчим
документом з основної діяльності підприємства,
недостатньо для прийняття відповідного працівника на роботу, а тому на підприємстві має бути
додатково виданий наказ (розпорядження) з кадрових питань (особового складу).
При цьому у переважній частині випадків,
оскільки призначення самого себе на відповідну
посаду виглядає не зовсім, так би мовити, коректно, а також внаслідок того, що призначення на
посаду вже все ж таки фактично відбулося за рішенням власника підприємства, оформленого,
наприклад, відповідним протоколом, то у зазначеному наказі з кадрових питань використовується формулювання «приступаю до виконання
обов’язків» або інші подібні до нього (Зразок 2).
Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГ»
НАКАЗ
04.10.2017 р.

м. Київ

№ 20-п

Про прийняття на роботу
Я, Фоменко Микола Іванович, приступаю до виконання обов’язків директора ТОВ «Консалтинг» з окладом згідно зі штатним розписом з 04.10.2017 р..
Підстави: 1. Рішення загальних зборів учасників ТОВ «Консалтинг» (протокол від
02.10.2017 р. № 5).
2. Заява Фоменка М. І. від 03.10.2017 р..
Директор

Фоменко

Зауважимо, що оскільки у зазначеному наказі на момент його видання відповідна особа
ще не приступила до виконання обов’язків директора підприємства, деякі фахівці з кадрової
справи рекомендують не вказувати посаду «підписанта наказу», натомість у всіх інших наказах директора підприємства вже вказувати цю
посаду. Разом з тим, у цьому випадку в інших
фахівців може виникнути запитання: яке має
право особа, яка ще не прийнята на роботу (не
приступила до виконання обов’язків) директора підприємства, підписувати відповідні накази?
№ 21 (153), 1 листопада 2017

М. І. Фоменко

Також зауважимо, що на думку ще однієї групи фахівців з кадрової справи, формулювання
«приступаю до виконання обов’язків» або подібні інші у наказі з кадрових питань взагалі суперечить низці нормативно-правових актів, зокрема щодо порядку ведення трудових книжок, які
згідно зі ст. 38 КЗпП є основним документом про
трудову діяльність працівника. Наприклад, відповідно до п. 2.14. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від
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29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58)
у графі 3 розділу «Відомості про роботу» трудової
книжки здійснюється запис «Прийнятий або
призначений до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво» із зазначенням їхнього конкретного найменування, а також роботи, професії або посади та присвоєного розряду.
Відповідно ж до п. 2.4. Інструкції № 58 усі записи в трудовій книжці, у т. ч. й про прийняття
на роботу, вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу
(розпорядження), але не пізніше тижневого
строку (в разі звільнення — у день звільнення) і
повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).
Таким чином, у випадку наявності в наказі
формулювання «приступаю до виконання обов’язків директора», у трудовій книжці також має
бути формулювання «приступив до виконання
обов’язків» (щоб точно відповідати тексту наказу), що буде суперечити п. 2.14. Інструкції № 58,
де наведені приклади відповідних формулювань
при прийнятті на роботу.
Крім того, формулювання «приступив до виконання обов’язків» відсутнє і в типовій формі наказу (розпорядження) про прийняття на роботу
№ П-1, затвердженій наказом Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі
статистики праці» від 5 грудня 2008 р. № 489.
Тому, для того щоб дотриматися вимог п. 2.4.
та 2.14. Інструкції № 58 на думку зазначених
фахівців прийняття на роботу керівника підприємства у відповідному наказі слід використовувати таке формулювання:
<…>
ПРИЗНАЧИТИ:
Фоменка Миколу Івановича на посаду директора ТОВ «Консалтинг» з окладом відповідно до
штатного розпису з 04.10.2017 р..
Підстава: 1. Заява Фоменка М. І. від 03.10.2017 р..
2. Рішення загальних зборів учасників ТОВ «Консалтинг» (протокол від 02.10.2017 р.
№ 5).
<…>
Також слід зазначити, що у наведеному випадку може виникнути ще певна правова колі10

зія, якої складно уникнути, бо до повідомлення
ДФС прийнятий на посаду директора працівник
не може бути допущений до роботи і, відповідно, виконувати свої обов’язки, у т. ч. й підписувати накази від імені директора підприємства
(і про вступ до виконання обов’язків, і про прийняття на роботу). У той же час, якщо такий наказ не підписаний уповноваженою особою, неможливо своєчасно у встановленому порядку
повідомити ДФС. Тому щоб уникнути непорозумінь з деякими контролюючими органами
важливо «розірвати у часі» дату наказу та дату
вступу (призначення) на посаду директора підприємства. Також у відповідних випадках тимчасово функції керівника підприємства може
брати у встановленому порядку на себе і власник підприємства, видавати відповідний наказ з
кадрових питань і повідомляти органи ДФС про
прийняття на роботу директора підприємства
іншої особи з відповідної дати, що не буде суперечити і ч. 2 ст. 65 ГК, у якій зазначено, що власник здійснює свої права щодо управління
підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.
Від редакції.
Зауважимо, що описані ускладнення можуть виникнути лише у разі призначення директора на новостворене підприємство. У випадку ж зміни директора,
як в описаному прикладі, їх легко можна уникнути —
оскільки між датою протоколу зборів та звільненням
«старого» директора обов’язково буде певний часовий
проміжок, то видати і наказ про звільнення самого
себе, і про призначення на посаду «нового» директора
цілком може ще «старий» директор. До того ж, такий
наказ може бути зведеним і мати, приміром, такий
зміст:
<…>
НАКАЗУЮ:
1. ЗВІЛЬНИТИ:
1.1. ПЕТРОВУ Олену Петрівну, директора ТОВ «Консалтинг», 3 жовтня 2017 р. за власним бажанням у
зв’язку з переїздом на нове місце проживання, ст. 38
КЗпП України.
Виплатити Петровій О. П. компенсацію за 14 календарних днів невикористаної щорічної відпустки.
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Підстави: 1. Заява Петрової О. П. від 18 вересня 2017 р..
2. Рішення загальних зборів учасників ТОВ
«Консалтинг» (протокол від 2 жовтня 2017 р. № 5).
2. ПРИЗНАЧИТИ:
2.1. ФОМЕНКА Миколу Івановича директором ТОВ
«Консалтинг» з окладом відповідно до штатного розпису з 4 жовтня 2017 р..
Підстави: 1. Рішення загальних зборів учасників ТОВ
«Консалтинг» (протокол від 2 жовтня 2017 р. № 5).
2. Заява Фоменка М. І. від 3 жовтня 2017 р..
<…>
Таким чином можна уникнути і непорозумінь з правомірністю щодо видання наказу про призначення директора «на самого себе», і з повідомленням ДФС, позбувшись також клопоту і з «розведенням» по датах
наказу про призначення, повідомлення ДФС та фактичного початку трудових відносин з «новим» директором.
Призначення керівника підприємства (безпосередньо власником або через уповноважені
органи чи наглядову раду) згідно з ч. 3 ст. 65 ГК
вимагається лише для керівництва господарською діяльністю підприємства, до якої, з врахуванням її визначення у ст. 3 ГК (діяльність
суб’єктів господарювання у сфері суспільного
виробництва спрямована на виготовлення та
реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають
цінову визначеність) досить сумнівно відносити відповідні кадрові процедури на підприємстві.

Подання відповідних відомостей
до державного реєстратора
Зауважимо, що відповідно до законодавства,
підприємства є юридичними особами, які також
відповідно до законодавства, зокрема Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15 травня 2003 р. № 755-IV (далі — Закон № 755) підлягають державній реєстрації, під час якої певні
відомості про підприємство, у т. ч. дані про керівника підприємства (п. 13 ч. 2 ст. 9 Закону
№ 755), заносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі — ЄДР).
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Зрозуміло, що у разі призначення нового керівника підприємства, відповідні відомості у
ЄДР мають бути змінені, для чого державному
реєстратору відповідно до ст. 17 Закону № 755
мають бути подані певні документи, зокрема
відповідна заява за формою (Форма 3 — Заява
про державну реєстрацію змін до відомостей
про юридичну особу, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань),
встановленою наказом Міністерства юстиції
України «Про затвердження форм заяв у сфері
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань»
від 18 листопада 2016 р. № 3268/5 (далі —
Наказ № 3268/5).
Що стосується головного бухгалтера підприємства, то подання відомостей про нього до
ЄДР чинним законодавством не передбачено.

Подання додаткових
відомостей до ДФС
Як зазначалося вище, у ч. 3 ст. 24 КЗпП йдеться
не лише про необхідність оформлення наказу
(розпорядження) роботодавця про прийняття
на роботу, але також і про необхідність повідомлення ДФС в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (далі — КМУ). Зокрема
таке повідомлення про прийняття на роботу усіх
працівників здійснюється в порядку, встановленому постановою КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника
на роботу» від 17 червня 2015 р. № 413 (далі —
Постанова № 413).
Разом з цим вимогами податкового законодавства передбачено необхідність і додаткового повідомлення органів ДФС про зміну на
підприємстві його керівника та головного бухгалтера (а така зміна і має місце у випадку
прийняття на роботу нового керівника або головного бухгалтера підприємства). Таке повідомлення здійснюється у порядку і за формами, затвердженими наказом Міністерства
фінансів України «Про затвердження Порядку
обліку платників податків і зборів» від 9 грудня 2011 р. № 1588 (далі — Порядок № 1588),
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згідно з пунктами 9.2. – 9.3. якого у відповідних випадках має подаватися до контролюючого органу у 10-денний строк з дня взяття на
облік чи виникнення змін в облікових даних
платників податків заява за формою № 1-ОПП
(Додаток 5 до Порядку № 1588) з позначками
«Зміни», «Відомості про особу, відповідальну за
ведення бухгалтерського та/або податкового
обліку».
При цьому у випадку зміни керівника підприємства, з одного боку згідно з ч. 2 ст. 13 Закону № 755, таке повідомлення має здійснити
технічний адміністратор ЄДР в день проведення
реєстраційної дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу (щодо зміни керівника підприємства). Крім того, у п. 9.2. Порядку
№ 1588 йдеться про те, що Заява за Формою
№ 1-ОПП подається у випадку виникнення відповідних змін у даних, крім тих, які вносяться до
ЄДР. З цього випливає, що оскільки повідомлення про зміни стосовно керівника підприємства
має зробити технічний адміністратор ЄДР, то
підприємство вже не зобов’язане окремо повідомляти про заміну директора на підприємстві, шляхом подання форми 1-ОПП.
Разом з тим, з іншого боку, враховуючи реалії
нашого сьогодення, іноді краще все ж таки перестрахуватися і у разі заміни директора, уточнити в ДФС чи отримана відповідна інформація від
державного реєстратора. Якщо ж зазначена інформація не була отримана, інколи доцільно не
витрачати час на пошук винного у цьому, а повідомити про зміну керівника підприємства
шляхом подання форми 1-ОПП з позначкою
«Зміни».
У випадку ж зміни головного бухгалтера Заяву за Формою № 1-ООП у 10-денний термін слід
обов’язково подавати, адже, як зазначалося
вище, відповідні дані про головного бухгалтера
не подаються до ЄДР.

Банківські установи
та центри сертифікації
Згідно з п. 3.2. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої
постановою Правління Національного Банку
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України від 12 листопада 2003 р. № 492 (далі —
Порядок № 492) для відкриття рахунку в банківській установі, разом з іншими документами,
юридична особа зобов’язана подати картку згідно з Додатком 3 до Порядку № 492 із зразками
підписів осіб (завіреними нотаріально), яким довірено розпоряджатися коштами на поточному
рахунку і відбитків печатки (у разі наявності).
Як правило, керівник підприємства та головний бухгалтер належать до кола осіб, яким довірено розпоряджатися коштами на поточному
рахунку підприємства і тому цілком зрозуміло
що при їх заміні (прийнятті на зазначені посади
нових осіб) необхідно замінити і картку зі зразками підписів, попередньо завіривши її у нотаріуса.
Аналогічно, у зв’язку із запровадженням електронного документообігу на підприємствах
України, у випадку заміни керівника та головного бухгалтера підприємства необхідно своєчасно (наприклад, у строк до чергової подачі звітності) замінити і електронні ключі, якими
підписується звітність підприємства. Зазначена
процедура здійснюється відповідно до Закону
України «Про електронний цифровий підпис»
від 22 травня 2003 р. № 852-IV та інших нормативних документів. Зокрема, згідно з постановою КМУ «Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання
такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» від 6 серпня 2014 р.
№ 311, було утворено юридичну особу публічного права — Інформаційно-довідковий департамент ДФС. У складі Інформаційно-довідкового
департаменту ДФС функціонує Акредитований
центр сертифікації ключів (далі — АЦСК ІДД),
метою діяльності якого є безкоштовне надання
послуг електронного цифрового підпису (далі —
ЕЦП) органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, іншим
суб’єктами господарської діяльності та фізичним особам.

Врахування кваліфікаційних вимог
Під час прийняття на роботу працівників підприємства майже усіх професійних категорій
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слід враховувати і кваліфікаційні вимоги до них,
які містяться у кваліфікаційних характеристиках відповідних професій або посад, які, у свою
чергу, містяться у відповідних галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників (далі — ДКХП). Зокрема
кваліфікаційні характеристики керівника і головного бухгалтера підприємства містяться у
випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р.
№ 336:
— «Директор (начальник, інший керівник)
підприємства» (код КП — 1210.1): вища освіта
другого рівня за ступенем магістра за відповідною галуззю знань або вища освіта другого рівня за ступенем магістра та післядипломна освіта
за галуззю знань «Управління та адміністрування» або «Право». Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня повинен бути не менше ніж
5 років;
— «Головний бухгалтер» (код КП — 1231):
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого
рівня: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.
Як видно із зазначеного, у кваліфікаційних
характеристиках переважної частини професій
і посад кваліфікаційні вимоги виписуються досить узагальнено, зокрема без конкретизації
відповідних галузей знань (професійних спрямувань, напрямків підготовки, програм підвищення кваліфікації тощо). Тому на практиці під
час прийняття на роботу більшості «звичайних»
працівників відповідні вимоги до кандидатів на
вакантні посади також можуть бути достатньо
узагальненими, тим паче, що законодавством
може допускатися в окремих випадках і недотримання кваліфікаційних вимог з ДКХП. Наприклад, у п. 11 Загальних положень ДКХП, що
містяться у випуску 1 ДКХП, зазначається, що
особи, які не мають відповідної освіти або стажу
роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та
успішно виконують у повному обсязі покладені
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на них завдання та обов’язки, можуть бути, як
виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією
атестаційної комісії.
Разом з тим, для окремих категорій керівників підприємств та головних бухгалтерів (наприклад, для державної служби, бюджетних
установ, банківсько-фінансового сектора тощо)
можуть бути встановлені і більш конкретні та/
або «жорсткі» кваліфікаційні вимоги у відповідних спеціальних нормативно-правових документах, у т. ч. і з більшою юридичною силою,
ніж випуск 1 ДКХП, таких, як накази (розпорядження) відповідних галузевих міністерств та
відомств, постанови КМУ, Закони України, наприклад:
 згідно зі ст. 42 Закону України «Про банки
і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.
№ 2121-ІІІ керівниками банку (крім членів ради
банку) мають право бути особи, які мають:
— повну вищу освіту в галузі економіки, менеджменту (управління) або права;
— досвід роботи в банківській системі за відповідним фахом не менше трьох років;
— бездоганну ділову репутацію;
— не займають посади в інших юридичних
особах (крім дочірніх підприємств, банківських
спілок та асоціацій);
 згідно з п. 3.1. розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 13 липня 2004 р. № 1590 головний
бухгалтер фінансової установи повинен відповідати таким професійним вимогам:
— мати базову вищу освіту відповідного напряму підготовки або повну вищу освіту; пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен
на відповідність знань професійним вимогам за
типовою програмою підвищення кваліфікації
головних бухгалтерів, складеною за напрямом
діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна бути не менше
72 годин;
— мати стаж роботи на керівних посадах,
пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською
діяльністю, або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою
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або бухгалтерською діяльністю, — не менше
трьох років;
— протягом останніх п’яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової
ліквідації або до якої було застосовано захід
впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді
відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;
— не мати непогашеної судимості за умисні
злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим

права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.
Зрозуміло, що у зазначених випадках недотримання вимог відповідних нормативноправових актів щодо кваліфікаційних вимог до
керівника підприємства та/або головного бухгалтера може мати більш серйозні наслідки для
власника підприємства, ніж у випадку недотримання кваліфікаційних вимог до більшості працівників за «звичайними» професіями та посадами.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

реклама

З наступного номера ви зможете дізнатися про деякі нюанси звільнення
з роботи керівника підприємства
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Відпустки за минулі роки:
використання та оплата
На багатьох підприємствах щороку кадровики стикаються з ситуацією, коли хтось
із працівників не був у відпустці або використав лише її частину. Причини цього
можуть бути різні: чи то працівник сам не хоче йти у відпустку, чи то на підприємстві
багато роботи і його ніким замінити тощо. Але якщо така ситуація повторюється з
року в рік, це призводить до того, що в деяких працівників накопичується певна
кількість невикористаних відпусток. Дізнайтеся, як можна вчиняти з відпустками за
минулі роки та оплачувати в разі їх використання.

Право на відпустки
та причини їх накопичення
Основними законодавчими актами, які регулюють порядок надання відпусток, є Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП) та Закон України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504).
Відповідно до ст. 74 КЗпП та ст. 2 Закону
№ 504 кожний громадянин України, який
працює на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство) будь-якої форми
власності, виду діяльності та галузевої належності або у фізичної особи, має право на
щорічну відпустку. Іноземні громадяни та особи без громадянсфтва, які працюють в Україні,
також мають таке право нарівні з громадянами
України.
Це право забезпечується:
— гарантованим наданням відпустки певної
тривалості, встановленої Законом № 504;
— збереженням на період відпустки робочого
місця (посади) і заробітної плати (допомоги);
— забороною заміни відпустки грошовою
компенсацією, крім випадків, передбачених
ст. 24 Закону № 504.
У ч. 5 ст. 11 Закону № 504 містяться вимоги
щодо ненадання працівникам щорічних відпусток, зокрема, забороняється:
— ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд;
— ненадання щорічної відпустки протягом
робочого року особам до вісімнадцяти років і
№ 21 (153), 1 листопада 2017

працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці чи з особливим характером праці.
Якщо на прохання працівника щорічну відпустку поділено на частини і він використав не
всі з них, невикористану частину (невикористані частини) відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не
пізніше 12 місяців після закінчення робочого
року, за який надається відпустка.
Отже, законодавством передбачено, що кожного року працівник повинен відпочивати від
роботи, тобто, йти у відпустку. Однак на практиці це правило не завжди виконується, в результаті чого в окремих працівників накопичуються
відпустки за два, три або більше років. Чому це
відбувається?
Основною причиною накопичення певної
кількості невикористаних відпусток є невиконання графіка відпусток, який щороку
складається на підприємстві. При цьому «порушником» графіка відпусток може бути як працівник, який не бажає йти у відпустку, так і роботодавець, який за певних причин вчасно не
надає працівникові таку відпустку.
Крім того, ще однією причиною накопичення днів невикористаної відпустки є звичка деяких працівників відпочивати лише частину належної їм відпустки. Як правило, такі
працівники поділяють відпустку на частини,
одна з яких становить не менше 14 календарних
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днів, потім одну з частин (будь-яку) використовують, а інші залишаються невикористаними та
в подальшому накопичуються.
А чи всі види відпусток можна накопичувати,
а в подальшому використати або отримати за
них грошову компенсацію? Відповідь на це запитання випливає з ч. 1 ст. 24 Закону № 504,
згідно з якою в разі звільнення працівника йому
виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також
додаткової відпустки працівникам, які мають
дітей або повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А групи І. Це означає, що накопичувати, а потім використати або отримати
компенсацію можна тільки за щорічні відпустки
(п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 504) та додаткову соціальну відпустку «на дітей» (ст. 19 Закону № 504).
Таким чином, до так званих «незгораємих»
відпусток належать:
— щорічна основна відпустка;
— щорічна додаткова відпустка за роботу зі
шкідливими та важкими умовами праці;
— щорічна додаткова відпустка за особливий
характер праці;
— інші щорічні додаткові відпустки, передбачені законодавством;
— додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитинуінваліда з дитинства підгрупи А групи І.

Основні правила для невикористаних
відпусток за минулі роки
Незалежно від того, за яких причин у працівника накопичилися невикористані у минулих
роках відпустки, з ними рано чи пізно потрібно
щось робити. Розглянемо далі, які правила передбачені законодавством для таких відпусток.
 Правило 1: Невикористані відпустки не
«пропадають».
По-перше, законодавством не передбачено
терміну давності, після якого працівник може
втратити право на відпустки, не використані за
минулі роки. По-друге, немає також заборони
надавати у майбутньому щорічну відпустку, невикористану в поточному році. Це означає, що
відпустки, не використані у минулих роках, не
«пропадають». Тому, якщо через певні причини
16

працівник не скористався своїм правом на щорічні відпустки у кількох попередніх роках (два,
три чи більше років), він має право використати
всі дні цих відпусток. На це вказує і Мiністерство
працi та соціальної політики України в листі
«Щодо виплати компенсації за невикористані
дні щорічної відпустки» вiд 22 лютого 2008 р.
№ 33/13/116-08.
При цьому у працівника залишається право
на використання відпустки і за поточний робочий рік, оскільки чинне законодавство не мiстить заборони на використання працiвником
щорiчної вiдпустки за поточний рік, якщо він не
використав відпустки за попереднi роки.
Зауважимо, що зазвичай кадрові служби намагаються зберігати послідовність надання щорічних відпусток за роками. Наприклад, за наявності невикористаної відпустки за 2016 рік,
спочатку рекомендують працівнику взяти її, а
вже за її недостатності — використовувати дні
відпустки за поточний робочий рік. Але це правило нормативно не закріплене, воно просто
склалося на практиці, а, отже, не є обов’язковим
для виконання. Щоправда, Міністерство соціальної політики України в листі «Щодо відпусток»
від 24 грудня 2013 р. № 152/13/82-13 (далі —
Лист № 152/13/82-13) також радить «для послідовного та точного обліку використання щорічних відпусток доцільно надавати працівнику
спочатку невикористану щорічну відпустку за попередній рік, а потім за наступний». Але це є лише
рекомендацією, а не вимогою законодавства.
 Правило 2: Кадрова служба має вести облік невикористаних відпусток.
У ч. 12 ст. 10 Закону № 504 передбачено, що
роботодавець зобов’язаний вести облік відпусток, які надаються працівникам. Під цим слід
розуміти, що стосовно кожного працівника має
бути відображена інформація про кількість належних йому днів щорічної відпустки (та інших
відпусток) за певний робочий рік, а також про
їх фактичне використання. Завдяки такому обліку, на будь-яку дату відомо, у кого з працівників є невикористані відпустки та за які робочі
роки.
І хоча законом ведення обліку відпусток покладено на роботодавця (власника або уповноваже№ 21 (153), 1 листопада 2017
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ний ним орган), як правило, цим займається кадрова служба підприємства.
Окремої типової форми, за якою потрібно вести облік відпусток, не встановлено. Разом з тим, в
особовій картці працівника (типова форма № П-2,
затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 р. № 495/656) є розділ V
«Відпустки», де зазвичай і ведуть такий облік.
Щоправда, за допомогою особових карток досить важко вести контроль за наданням відпусток усім працівникам й вишукувати в таких картках інформацію щодо використання відпусток
кожним зі співробітників. Тому на підприємстві
доцільно вести Журнал обліку відпусток — хоча
його оформлення та ведення не є обов’язковим,
це значно полегшить роботу працівників відділу кадрів (з правилами ведення такого журналу та прикладом його заповнення ви можете
ознайомитися у статті «Книги та журнали
обліку: особливості ведення», що була надрукована у № 19 (151) за 2017 р. газети «Консультант
Кадровика»).
 Правило 3: Відпустки за минулі роки слід
вносити до графіка відпусток.
Усі невикористані відпустки мають бути внесені до графіка відпусток на поточний рік. Тобто, у зазначеному графіку щодо кожного працівника має бути інформація про належні йому
відпустки як за поточний рік, так і за минулі робочі роки.
За наявності заборгованості по відпустках за
минулі роки графік дасть змогу спланувати надання належних працівникам відпусток, насамперед, з урахуванням безперебійної роботи підприємства, інтересів та можливостей працівників та роботодавця.
Якщо на підприємстві за якихось причин не
затверджено графік відпусток, або якщо відпустки, не отримані за минулі роки, не включені до
нього, це не означає, що працівник не має права
їх взяти: невикористані відпустки можуть надаватися за заявою працівника, що буде підставою
для видання наказу про відпустку.
 Правило 4: Надання відпустки за минулі
роки оформляють так само, як за поточний
рік.
№ 21 (153), 1 листопада 2017
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Оформляти надання відпустки за минулі
роки треба таким же чином, як і поточні відпустки:
1) працівник (якщо є така необхідність) пише
заяву про надання відпустки за відповідний період;
2) керівник підприємства видає наказ про її
надання;
3) бухгалтерія, згідно з наказом керівника,
нараховує та виплачує працівнику відпускні й
зарплату за відпрацьований до відпустки час не
пізніше як за три дні до її початку.
Оскільки щорічну відпустку надають за робочий, а не календарний рік, то в наказі про надання відпустки слід вказати, за які робочі роки
і якої тривалості вона надається (див. Зразок).
У разі надання відпусток за минулі робочі
роки частинами, потрібно пам’ятати про правила поділу: основна безперервна частина щорічної відпустки за кожний робочий рік має становити не менше 14 календарних днів (ч. 1 ст. 12
Закону № 504).
 Правило 5: Відпустки за минулі роки надають без обмеження їхньої тривалості.
Згідно зі ст. 10 Закону № 504 загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів,
а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів.
При цьому додаткові відпустки працівникам,
які мають дітей, надаються понад щорічні
основні та додаткові відпустки за роботу зі
шкідливими і важкими умовами праці та за
особливий характер праці, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами
та нормативно-правовими актами (ч. 7 ст. 20
Закону № 504).
Зазначене обмеження щодо загальної тривалості щорічних відпусток встановлено для відпусток, які надають за один робочий період, і не
застосовується у разі надання відпусток за різні
робочі роки. Тому, наприклад, якщо працівник
подасть заяву про надання йому підряд декількох відпусток, невикористаних у минулих роках, то роботодавець може обмежити їх тривалість лише у зв’язку з тим, що відсутність працівника протягом такого часу може негативно
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Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПУЛЬС»
НАКАЗ
18.09.2017 р.

м. Полтава

№ 125-п

Про надання
щорічних відпусток
Відповідно до ст. 74 та ст. 75 Кодексу законів про працю України, ст. 6 та ст. 12 Закону
України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР,
НАКАЗУЮ:
Надати Петренку Олександру Петровичу, інженеру-технологу, щорічну основну відпустку з
2 жовтня 2017 р. по 19 листопада 2017 р. тривалістю 48 календарних днів (24 календарних дні
за робочий рік з 4 серпня 2015 р. по 3 серпня 2016 р., 24 календарних дні за робочий рік з
4 серпня 2016 р. по 3 серпня 2017 р., не враховуючи один святковий день — 14 жовтня 2017 р.).
Підстави: 1. Графік відпусток працівників ТОВ «Імпульс».
2. Заява Петренка О. П. від 15.09.2017 р..
Директор

Федоренко

С. М. Федоренко

З наказом ознайомлений:
18.09.2017 р.

Петренко

О. П. Петренко

вплинути на виробничий процес (а не на підставі того, що це перевищує максимальну тривалість щорічних основної та додаткової відпустки, встановлену законодавством).
Загалом питання кількості відпусток, які можуть бути надані працівникові впродовж робочого року, має вирішуватися за погодженням
між ним та роботодавцем або бути прописано
у Правилах внутрішнього трудового розпорядку (це зазначено і у вищезгаданому Листі
№ 152/13/82-13).
Законодавство не обумовлює, щоб невикористані відпустки надавались працівнику частинами за кожний робочий рік окремо, тому й у
керівництва підприємства немає жодних підстав вимагати цього від працівника.
 Правило 6: Частину відпустки за минулі
роки можна замінити грошовою компенсацією.
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Відповідно до ч. 4 ст. 24 Закону № 504 за бажанням працівника частина щорічної відпустки
замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівнику щорічної та
додаткових відпусток не повинна бути менше
ніж 24 календарних дні.
Як бачимо, законодавством не передбачена
заміна усієї відпустки грошовою компенсацією,
йдеться тільки про її частину. Крім того, компенсація можлива лише в межах одного робочого року та після його закінчення і за умови, що
працівником використано 24 календарних дні
щорічної основної та додаткових відпусток за
цей робочий рік.
Таким чином, якщо у працівника є невикористані щорічні основні відпустки тривалістю
по 24 календарні дні кожна, то, відповідно, ніякої компенсації він отримати не зможе. Однак,
якщо працівник, окрім основної, має право і на
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додаткову відпустку (чи декілька додаткових
відпусток), їх загальна тривалість перевищуватиме 24 календарних дні. Крім того, працівникам певних категорій законодавством встановлена більша тривалість відпустки. У такому
випадку за бажанням працівника (за його письмовою заявою) після фактичного використання
ним 24 календарних днів щорічної відпустки за
робочий рік, за який вона надається, за решту
днів невикористаної щорічної відпустки, у т. ч.
додаткової відпустки, йому може бути виплачено грошову компенсацію. При цьому кількість
днів відпустки, що підлягають компенсації, визначається бажанням працівника.
Така вимога пов’язана з тим, що відпустка надається працівнику насамперед для відпочинку
та зміцнення здоров’я, тому закон і забороняє
роботодавцю компенсувати грошима ненаданий відпочинок. І лише після того, як працівник
відпочине законодавчо встановлений мінімум —
24 календарних дні за кожен відпрацьований
робочий рік, — за решту днів відпустки він зможе отримати грошову компенсацію.
Також зверніть увагу, що окремій категорії
працівників — особам віком до 18 років — заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.
 Правило 7: Оплату відпусток за минулі
роки проводять з виплат за останні 12 календарних місяців.
Згідно з абз. 1 п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р.
№ 100, середня заробітна плата для розрахунку
відпускних визначається, виходячи із виплат за
останні 12 календарних місяців, які передують
місяцю виходу у відпустку. Інших норм щодо
розрахунку відпускних немає. Отже, незалежно
від того, за який рік надається відпустка, для обчислення відпускних враховується заробіток працівника за останні 12 календарних місяців.

Приклад
Інженер-технолог Петренко О. П. написав заяву про надання йому з 2 жовтня
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2017 року двох щорічних відпусток підряд
за відпрацьований період з 04.08.2015 р. по
03.08.2017 р..
Протягом зазначеного періоду оклад Петренка О. П. становив:
5 000 грн — у 2015 році;
5 700 грн — з 01.01.2016 р. по 31.03.2017 р.;
6 500 грн — з 01.04.2017 р..
Тривалість щорічної основної відпустки Петренка О. П. — 24 календарних дні.
За відпрацьований з 04.08.2015 р. по
03.08.2017 р. період йому належить 48 календарних днів щорічної відпустки.
Припустимо, що за останні два роки цей
працівник відпрацював усі робочі дні за
графіком роботи підприємства, не перебував на лікарняному та не брав відпустку без
збереження заробітної плати, а його доходом була зарплата в розмірі посадового
окладу.
Розрахунковим періодом для обчислення відпускних за обидві відпустки буде період з 01.10.2017 р. по 30.09.2017 р.. Для
розрахунку середньої зарплати слід враховувати зарплату за жовтень 2016 року – вересень 2017 року, в т. ч. й для відпустки за
період з 04.08.2015 р. по 03.08.2016 р. (а не
зарплату 2014 – 2015 років).
Зарплата працівника за розрахунковий
період становитиме:
(5 700 грн  6 міс.) + (6 500 грн  6 міс.) =
= 73 200 грн.
Кількість календарних днів у розрахунковому періоді:
365 к. дн.  11 к. дн. = 354 к. дн., де
365 — загальна кількість календарних
днів у розрахунковому періоді;
11 — кількість святкових і неробочих
днів, що припадають на розрахунковий період.
Середньоденна зарплата працівника:
73 200 грн ÷ 354 к. дн. = 206,78 грн.
Сума відпускних становитеме:
206,78 грн  48 к. дн. = 9 925,44 грн.
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 Правило 8: У разі звільнення працівника
за дні невикористаних відпусток виплачується
грошова компенсація.
Якщо працівник звільняється і має невикористані відпустки за минулі роки чи поточний
рік, але не хоче їх брати, підприємство виплачує
йому грошову компенсацію за всі дні цих відпусток. Сума компенсації розраховується аналогічно відпускним: для розрахунку середньої зарплати також враховуються виплати за останні 12
календарних місяців перед звільненням. Сума
компенсації обчислюється як добуток середньоденного заробітку та кількості календарних днів
невикористаних відпусток.

Зауважимо, що роботодавцю фінансово не вигідно, якщо працівник роками не ходить у відпустку. Так, у працівника може бути «багаж» з
відпустками за минулі роки, коли його зарплата
була на рівень нижча, ніж на момент звільнення,
однак компенсацію доведеться виплачувати, виходячи з розміру зарплати за останні 12 календарних місяців. Через це, якщо днів відпустки
чимало, то й компенсація буде «солідної» суми.
Також наприкінці слід зазначити, що обов’язок виплати грошової компенсації за невикористані відпустки не зникає навіть у разі
смерті працівника — відповідно до ч. 6 ст. 24
Закону № 504 грошова компенсація за не використані працівником дні щорічних відпусток, а
також додаткової відпустки працівникам, які
мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з
дитинства підгрупи А I групи, виплачується
спадкоємцям.

Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з кадрових питань
та бухгалтерського обліку

реклама

Від редакції.
Зверніть увагу, що додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з
дитинства підгрупи А I групи, надається не за робочий,
а за календарний рік. Тому в разі звільнення працівника
на початку або в середині року йому виплачується компенсація за таку відпустку повної тривалості. Приміром,
якщо працівницю, яка є одинокою матір’ю, було прийнято на роботу у 2015 році, а у жовтні 2017 року вона
звільняється, жодного разу не скориставшись додатковою соціальною відпусткою «на дітей», то їй має бути
виплачена компенсація за повних три роки — тобто за

30 календарних днів (10 календарних днів за 2015 рік +
+ 10 календарних днів за 2016 рік + 10 календарних днів
за 2017 р.).
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Видавник:

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Верховна Рада України

від 23 травня 2017 р. № 2058-VIII

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій

Набув чинності:
27 вересня 2017 року

Верховна Рада України П О С Т А Н О В Л Я Є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

Остання редакція:
23 травня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цим Законом внесено зміни
до низки нормативних актів,
які, зокрема, стосуються й трудового законодавства, а саме
застосування праці іноземців. Так, по-новому визначено
особливі категорії іноземців,
які претендують на працевлаштування в Україні; дозвіл на
застосування праці іноземців
видаватиметься на різні строки залежно від категорії працівника; зменшено кількість
документів, які подаються для
отримання дозволу; встановлено іншу оплату за отримання дозволу; визначено вимоги
щодо мінімальної заробітної
плати іноземців, аби роботодавець зміг отримати дозвіл
на застосування їхньої праці.

1. Абзац перший статті 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після слів «що
діють на території України» доповнити словами «фізичними особами – підприємцями,
які використовують найману працю».
2. У Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19 – 20, ст. 179 із наступними змінами):
1) у статті 4:
а) після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
«12. Іноземці та особи без громадянства, які є засновниками та/або учасниками, та/
або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в
Україні, та прибули в Україну з метою контролю за діяльністю таких юридичних осіб і
отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період дії посвідки.
Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому
цією частиною, є наступне:
1) іноземець та особа без громадянства є засновником та/або учасником, та/або бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, дані про яку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань;
2) розмір частки власності іноземця або особи без громадянства, або іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої він є, у статутному капіталі української
юридичної особи становить не менше 100 тисяч євро за офіційним валютним курсом,
встановленим Національним банком України на дату внесення іноземної інвестиції».
У зв’язку з цим частини дванадцяту – вісімнадцяту вважати відповідно частинами
тринадцятою – дев’ятнадцятою;
б) у частинах чотирнадцятій і п’ятнадцятій слова «у частинах третій – дванадцятій» і
«у частинах другій – дванадцятій» замінити відповідно словами «у частинах третій –
тринадцятій» і «у частинах другій – тринадцятій»;
2) у статті 5:
а) у частинах першій і другій слово «шістнадцятій» замінити словом «сімнадцятій»;
б) у частині третій слова «у частинах четвертій – чотирнадцятій та сімнадцятій» замінити словами «у частинах четвертій – п’ятнадцятій та вісімнадцятій»;
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в) після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
«12. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною дванадцятою статті 4 цього Закону, є:
1) заява іноземця або особи без громадянства;
2) дійсний поліс медичного страхування;
3) письмове зобов’язання юридичної особи повідомити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, про втрату
іноземцем або особою без громадянства статусу засновника та/або учасника, та/або
бенефіціарного власника (контролера) цієї юридичної особи;
4) інші документи залежно від форми здійснення іноземної інвестиції:
копія установчого документа юридичної особи;
відомості про розмір частки іноземця або особи без громадянства — засновника (учасника) юридичної особи у сумі не менше 100 тисяч євро за офіційним валютним курсом,
встановленим Національним банком України на дату внесення іноземної інвестиції, як
внеску до статутного капіталу, якщо іноземна інвестиція здійснена в грошовій формі;
копія вантажної митної декларації на рухоме майно, передане як внесок до статутного капіталу юридичної особи, та копія акта приймання-передачі такого майна, якщо
іноземна інвестиція здійснена у майновій формі;
копія акта приймання-передачі рухомого або нерухомого майна, переданого як внесок до статутного капіталу юридичної особи, якщо іноземна інвестиція здійснена у
майновій формі, але при цьому таке майно придбане на території України;
виписка з рахунку в цінних паперах, якщо іноземець або особа без громадянства є
акціонером акціонерного товариства, зареєстрованого в Україні.
Документи, визначені в абзацах другому – шостому пункту 4 цієї частини, мають бути
посвідчені уповноваженою посадовою особою юридичної особи.
Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, для прийняття рішення про видачу посвідки
на тимчасове проживання самостійно отримує відомості:
про те, що іноземець або особа без громадянства є засновником та/або учасником,
та/або бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи — з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
про офіційний валютний курс, встановлений Національним банком України на дату
внесення іноземної інвестиції, — з офіційного веб-сайту Національного банку України».
У зв’язку з цим частини дванадцяту – шістнадцяту вважати відповідно частинами
тринадцятою – сімнадцятою;
г) у частині тринадцятій слово «дванадцятою» замінити словом «тринадцятою»;
ґ) у частині чотирнадцятій слово «тринадцятою» замінити словом «чотирнадцятою»;
д) у частині п’ятнадцятій слова «чотирнадцятою» та «частинах другій – дванадцятій»
замінити відповідно словами «п’ятнадцятою» та «частинах другій – тринадцятій»;
е) у частині шістнадцятій слово «сімнадцятою» замінити словом «вісімнадцятою»;
є) після частини шістнадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
«17. Окрім документів для відповідної категорії осіб, визначених частинами першою –
шістнадцятою цієї статті, іноземці та особи без громадянства подають для отримання
посвідки на тимчасове проживання такі документи:
1) чотири кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;
2) паспортний документ іноземця або особи без громадянства з відповідною довгостроковою візою та копією сторінки паспортного документа з такою візою, крім випадків, якщо особа не зобов’язана отримувати таку візу відповідно до цього Закону, інших
законів України або міжнародних договорів України;
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3) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з
особистими даними з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому
порядку;
4) документ, що підтверджує сплату державного мита та адміністративного збору за
видачу, оформлення або продовження строку дії посвідки.
У разі продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання іноземці та особи
без громадянства додатково подають оригінал посвідки на тимчасове проживання.
Уповноважений орган повертає паспортний документ особі одразу після прийняття
заяви про видачу або продовження строку дії посвідки».
У зв’язку з цим частину сімнадцяту вважати частиною вісімнадцятою;
ж) доповнити частиною дев’ятнадцятою такого змісту:
«19. Органам державної влади заборонено вимагати від іноземців або осіб без громадянства, членів їхніх сімей, роботодавців та інших осіб будь-які інші документи або
відомості, не визначені цією статтею, для видачі посвідки на постійне проживання та
посвідки на тимчасове проживання»;
3) доповнити статтями 5 1 – 5 5 такого змісту:
«Стаття 5 1. Строк дії посвідки на тимчасове проживання
1. Строк дії посвідки на тимчасове проживання для відповідних категорій іноземців
та осіб без громадянства становить:
1) у випадку, визначеному частиною четвертою статті 4 цього Закону, — строк дії
дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
2) у випадку, визначеному частиною п’ятою статті 4 цього Закону, — строк реалізації
проекту міжнародної технічної допомоги, який зазначається в реєстраційній картці
проекту;
3) у випадку, визначеному частиною дванадцятою статті 4 цього Закону, — два
роки;
4) у випадку, визначеному частиною тринадцятою статті 4 цього Закону, — період
навчання, який зазначається в документі, що підтверджує факт навчання в Україні;
5) в усіх інших випадках, визначених статтею 4 цього Закону, — один рік.
2. Строк дії посвідки на тимчасове проживання не може перевищувати строку дії
паспортного документа іноземця або особи без громадянства.
3. Строк дії посвідки на тимчасове проживання може бути продовжено необмежену
кількість разів, за наявності підстав, передбачених законом.
4. Для продовження строку дії посвідки іноземець або особа без громадянства має
підтвердити працевлаштування у цій юридичній особі щонайменше трьох громадян
України, які приступили до роботи не менш як за шість місяців до дати звернення про
продовження строку дії посвідки, або сплату юридичною особою податку на прибуток
підприємств у розмірі не менш як 50 мінімальних заробітних плат за останній повний
фінансовий рік до дати звернення про продовження строку дії посвідки.
Стаття 5 2. Отримання довгострокової візи для отримання посвідки на тимчасове
проживання
1. Іноземці та особи без громадянства зобов’язані отримати довгострокову візу з
метою отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні, якщо інше не встановлено законами чи міжнародними договорами України.
Ця вимога не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких
прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
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2. Вимога, передбачена абзацом першим частини першої цієї статті, не поширюється
на іноземців та осіб без громадянства у разі:
1) продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання, якщо вони подали
відповідну заяву у строк, визначений частиною другою статті 5 3 цього Закону;
2) отримання посвідки вперше дітьми іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні відповідно до частин чотирнадцятої і п’ятнадцятої статті 4 цього
Закону, за умови, що на момент досягнення 16 років вони перебували на території
України на законних підставах та звернулися про отримання посвідки впродовж одного місяця з дня досягнення 16 років.
Стаття 5 3. Строк видачі посвідки на тимчасове проживання
1. Посвідка на тимчасове проживання видається у десятиденний строк з дня отримання заяви про її оформлення або продовження строку дії посвідки.
2. Іноземець або особа без громадянства подає документи для продовження строку
дії посвідки на тимчасове проживання не пізніш як за 10 календарних днів до закінчення строку її дії.
Стаття 5 4. Адміністративний збір за оформлення або продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання
1. Адміністративний збір за оформлення або продовження строку дії посвідки на
тимчасове проживання стягується в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Стаття 5 5. Порядок прийняття заяви про оформлення або продовження строку дії
посвідки на тимчасове проживання
1. Іноземець або особа без громадянства подає заяву про оформлення або продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання та відповідні документи,
визначені цим Законом та Кабінетом Міністрів України, особисто або через свого
представника на підставі довіреності до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції.
2. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
реалізацію державної політики у сфері міграції, зобов’язаний надати іноземцю або
особі без громадянства чи його представнику опис прийнятих документів з підписом
уповноваженої особи, яка їх прийняла, зазначенням її посади, прізвища та імені і дати
прийняття документів.
3. Іноземець або особа без громадянства отримує посвідку на тимчасове проживання особисто».
3. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України,
2013 р., № 24, ст. 243 із наступними змінами):
1) частину першу статті 1 доповнити пунктами 4 1, 5 1, 8 1, 8 2, 8 3 і 8 4 такого змісту:
«4 1) відряджені іноземні працівники — іноземці та особи без громадянства, направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між українським та іноземним
суб’єктами господарювання»;
«5 1) внутрішньокорпоративні цесіонарії — іноземці та особи без громадянства,
визнані такими відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі (стаття II Генеральної угоди
про торгівлю послугами)»;
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«8 1) іноземні високооплачувані професіонали — іноземці або особи без громадянства, заробітна плата яких становить не менше 50 мінімальних заробітних плат;
8 2) іноземні ІТ-професіонали — іноземці або особи без громадянства, які займають
посади, пов’язані з розробленням та впровадженням результатів комп’ютерного програмування (операційної системи, комп’ютерних програм та їх компонентів, веб-сайтів,
онлайн-сервісів) та криптографічних засобів захисту інформації в юридичних особах,
що провадять діяльність із комп’ютерного програмування як основний вид економічної
діяльності за Національним класифікатором видів економічної діяльності;
8 3) іноземний найманий працівник — іноземець або особа без громадянства, який/
яка працює за трудовим договором в українського роботодавця згідно із законодавством України;
8 4) іноземний працівник творчої професії — іноземці та особи без громадянства, які
займають посади, що передбачають створення об’єктів авторського права та/або суміжних прав як основний трудовий обов’язок»;
2) частини першу, другу і третю статті 42 викласти в такій редакції:
«1. Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
2. Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах
в одного або декількох (двох і більше) роботодавців, за умови отримання дозволу на
застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі — дозвіл) на кожній посаді.
Праця іноземних високооплачуваних професіоналів може застосовуватися без дозволу на посадах за сумісництвом, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строк дії дозволу за основним місцем роботи.
3. Іноземний найманий працівник може суміщати роботу на посаді, визначену дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, за умови, що суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом календарного року»;
3) розділ VII доповнити статтями 42 1 - 42 10 такого змісту:
«Стаття 42 1. Підстави для отримання дозволу на застосування праці іноземців та
осіб без громадянства
1. Роботодавець отримує також дозвіл для таких категорій осіб, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України:
1) відряджені іноземні працівники;
2) внутрішньокорпоративні цесіонарії;
3) іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
2. Особливими категоріями іноземців та осіб без громадянства, які претендують на
працевлаштування в Україні, є:
1) іноземні високооплачувані професіонали;
2) засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи,
створеної в Україні;
3) випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
4) іноземні працівники творчих професій;
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5) іноземні ІТ-професіонали.
3. Роботодавець може отримати дозвіл, за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як:
1) п’ять мінімальних заробітних плат — іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах, визначених у
статтях 34, 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону України «Про освіту»;
2) десять мінімальних заробітних плат — для всіх інших категорій найманих працівників.
4. Вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються у разі отримання дозволу на застосування праці осіб, зазначених у частині другій цієї статті.
Стаття 42 2. Перелік документів для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та продовження його дії
1. Для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, такі документи:
1) заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець
підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без
громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства
України і не потребує надання допуску до державної таємниці;
2) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому
порядку;
3) кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5
сантиметра;
4) копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.
2. Для працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавець додатково подає такі документи стосовно:
1) випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, — копія диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в
Україні в установленому порядку;
2) іноземних працівників творчих професій — нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право);
3) відряджених іноземних працівників — копія договору (контракту), укладеного між
українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування
праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в
Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг);
4) внутрішньокорпоративних цесіонаріїв — рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та
копія контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним
суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку
роботи в Україні;
5) осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення
питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, —
копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за
захистом в Україні.
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Для працевлаштування засновників та/або учасників, та/або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості про закінчення формування статутного капіталу товариства на
момент подання заяви про видачу дозволу.
Для працевлаштування іноземних ІТ-професіоналів територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості про наявність у роботодавця
зареєстрованого виду діяльності — комп’ютерне програмування.
3. Для продовження дії дозволу роботодавець подає такі документи:
1) заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;
2) фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;
3) документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.
4. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує в
електронній формі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомості про статус роботодавця як юридичної
особи або фізичної особи – підприємця.
5. Документи, передбачені цією статтею, які були видані за кордоном, мають бути
легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
6. Посадовим особам територіального органу центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, заборонено вимагати від роботодавців документи, не встановлені цим Законом.
Стаття 42 3. Строк дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
1. Дозвіл видається на строк:
1) дії трудового договору (контракту), але не більш як на три роки — для особливих
категорій іноземців та осіб без громадянства, визначених частиною другою статті 42 1
цього Закону;
2) дії договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами
господарювання, але не більш як на три роки — для відряджених іноземних працівників;
3) дії рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або
особи без громадянства на роботу в Україну та контракту, укладеного між іноземцем
або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну — для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;
4) дії трудового договору (контракту), але не більш як на один рік — для всіх інших
іноземних найманих працівників.
2. За наявності підстав дія дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів.
3. Роботодавець може зазначити у заяві про видачу дозволу менший строк, ніж
встановлено цим Законом.
Не допускається оформлення дозволу на менший строк, ніж зазначено у відповідній
заяві та в межах строків, встановлених цим Законом.
Стаття 42 4. Плата за видачу або продовження дії дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства
1. Розмір плати за видачу або продовження дії дозволу становить:
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1) для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років або їх дія продовжується на такий строк, — шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб,
встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані
документи;
2) для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно
або їх дія продовжується на такий строк, — чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем
подані документи;
3) для дозволів, що видаються на строк до шести місяців або їх дія продовжується
на такий строк, — два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом
на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.
2. Роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про видачу або продовження дії дозволу, яке надсилається територіальним
органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері зайнятості населення та трудової міграції, поштою з повідомленням про вручення.
3. Якщо роботодавець не вніс плату протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про видачу або продовження дії дозволу, таке рішення скасовується.
4. Плата за видачу або продовження дії дозволу зараховується до бюджету Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
5. Видача та продовження дії дозволу на застосування праці осіб, стосовно яких
прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюються безоплатно.
Стаття 42 5. Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців або осіб без
громадянства
1. Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення
та трудової міграції, про внесення змін до дозволу у разі виникнення однієї з таких обставин:
1) зміна найменування юридичної особи – роботодавця, реорганізація або виділ
юридичної особи – роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем;
2) оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або
особи без громадянства;
3) зміна назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу
посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.
Для внесення змін до дозволу роботодавець подає заяву за формою, визначеною
Кабінетом Міністрів України.
2. Роботодавець разом із заявою про внесення змін до дозволу подає:
1) у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи – підприємця,
який є роботодавцем, — копію паспорта фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем;
2) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті, —
копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому
порядку;

28

№ 21 (153), 1 листопада 2017

ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

3) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3 частини першої цієї статті, —
проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди
про внесення змін до трудового договору (контракту).
Підтвердження зміни найменування юридичної особи – роботодавця, реорганізації
або виділу юридичної особи – роботодавця територіальний орган центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, отримує самостійно з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань.
3. Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення
та трудової міграції, із заявою про внесення змін до дозволу не пізніш як за 30 днів
після виникнення обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Роботодавець, який не звернувся до територіального органу центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, із заявою про внесення змін до дозволу в установлений цією частиною
строк, несе відповідальність відповідно до закону.
Стаття 42 6. Строк розгляду заяв про видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
1. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, приймає рішення в такі
строки з дня отримання відповідної заяви:
1) сім робочих днів — про видачу дозволу;
2) три робочі дні — про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього.
2. Заява про продовження дії дозволу подається роботодавцем до територіального
органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
зайнятості населення та трудової міграції, не пізніш як за 20 календарних днів до закінчення строку дії такого дозволу.
Стаття 42 7. Порядок прийняття заяв про видачу або продовження дії дозволу на
застосування праці іноземців та осіб без громадянства, про внесення змін до такого
дозволу та порядок прийняття рішень про видачу, продовження дії або внесення змін
до такого дозволу
1. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, надає роботодавцю опис
прийнятих документів одразу після прийняття від нього заяви про видачу дозволу, заяви
про продовження дії дозволу, заяви про внесення змін до дозволу (далі — заява) та
документів, що подаються разом з відповідною заявою.
2. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом наступного
робочого дня після прийняття заяви здійснює перевірку заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви.
3. У разі відсутності підстав, передбачених частиною третьою статті 42 8 цього Закону, територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, приймає рішення про
видачу або продовження дії, або внесення змін до дозволу у строки, встановлені статтею 42 6 цього Закону, та протягом двох робочих днів надсилає роботодавцю копію
цього рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати (у разі прийняття рішення про

№ 21 (153), 1 листопада 2017

29

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА

видачу або продовження дії дозволу), а також розміщує на офіційному веб-сайті територіального органу державної служби зайнятості інформацію про прийняте рішення та
платіжні реквізити для внесення плати.
4. Роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства
трудовий договір (контракт) не пізніш як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу
та у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) надати його
копію, засвідчену роботодавцем, територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
Стаття 42 8. Зупинення розгляду заяви про видачу або продовження дії дозволу на
застосування праці іноземців та осіб без громадянства, про внесення змін до такого
дозволу
1. У разі встановлення наявності підстав для зупинення розгляду заяви територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері зайнятості населення та трудової міграції, не пізніше наступного робочого дня
приймає рішення про зупинення розгляду заяви, в якому зазначаються підстави для
його прийняття. Копія рішення про зупинення розгляду заяви надсилається роботодавцеві поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.
Роботодавець має подати документи для усунення підстав для зупинення розгляду
заяви у строки, зазначені в частині другій цієї статті.
2. Розгляд заяви зупиняється для усунення підстав, викладених у відповідному рішенні, на строк, що становить сім робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про видачу і три робочі дні — заяви про продовження дії дозволу або
про внесення змін до нього.
3. Підставами для зупинення розгляду заяви є:
1) подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;
2) подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не
в повному обсязі;
3) невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;
4) наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;
5) невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або
особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового
договору (контракту) законодавству України про працю.
Зупинення розгляду заяви з підстав, не передбачених цією статтею, не допускається.
Технічні помилки, допущені в заяві або доданих до неї документах, не є підставою
для зупинення розгляду заяви. Технічними помилками в цілях застосування цієї статті
вважаються орфографічні, синтаксичні, граматичні помилки, друкарські та інші очевидні помилки, що не спотворюють змісту заяви, документа.
4. Після подання протягом строку, встановленого частиною другою цієї статті, документів про усунення підстав для зупинення розгляду заяви розгляд заяви поновлюється.
У разі якщо роботодавцем не усунуті всі зауваження територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості
населення та трудової міграції, через які зупинено розгляд заяви, роботодавець разом
із документами на заміну подає також мотивувальний лист щодо причин відхилення
решти зауважень територіального органу центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
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5. З дня подання документів на заміну та мотивувального листа щодо причин відхилення решти зауважень територіального органу центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції
(за потреби), строк розгляду заяви, встановлений статтею 42 6 цього Закону, продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
Стаття 42 9. Відмова у видачі, продовженні дії дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства, у внесенні змін до такого дозволу
1. Підставами для відмови у видачі, продовженні дії дозволу, у внесенні змін до дозволу є:
1) неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку
або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;
2) подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку,
встановленого частиною другою статті 42 6 цього Закону;
3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації,
або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької
діяльності фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем.
Рішення про відмову у видачі, продовженні дії дозволу, у внесенні змін до дозволу
повинно містити перелік та опис підстав (обґрунтування) для відмови.
Відмова у видачі, продовженні дії або у внесенні змін до дозволу з підстав, не передбачених цією статтею, не допускається.
У разі відмови у видачі, продовженні дії або у внесенні змін до дозволу подані документи повертаються (видаються особисто, надсилаються поштовим відправленням)
роботодавцю не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від роботодавця
заяви про їх повернення.
Після усунення підстав для відмови у видачі, продовженні дії або у внесенні змін до
дозволу роботодавець може повторно подати документи.
Стаття 42 10. Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
1. Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення
та трудової міграції, про скасування дозволу за таких обставин:
1) трудовий договір (контракт) з іноземцем чи особою без громадянства припинено;
2) припинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, у зв’язку з яким був направлений іноземець або
особа без громадянства;
3) територіальний орган або підрозділ центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері міграції, прийняв рішення про визнання іноземця
або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
2. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, скасовує виданий дозвіл
у разі:
1) невнесення роботодавцем плати за видачу або продовження дії дозволу у строк,
визначений частиною другою статті 42 4 цього Закону;
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2) неподання роботодавцем у встановлений цим Законом строк до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері зайнятості населення та трудової міграції, копії трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, якщо подання такої
копії є обов’язковим відповідно до цього Закону;
3) подання роботодавцем письмової заяви про скасування дозволу за обставин,
передбачених пунктами 1 – 3 частини першої цієї статті, або виявлення територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері зайнятості населення та трудової міграції, таких обставин;
4) виявлення недостовірності даних у поданих роботодавцем документах, яка не
могла бути виявлена під час розгляду заяви;
5) наявності рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця або особи без громадянства, прийнятого відповідно до статей 26 та 30 Закону
України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
6) встановлення факту застосування праці іноземця або особи без громадянства
на інших умовах, ніж ті, що визначені дозволом, або іншим роботодавцем (крім роботи за сумісництвом відповідно до абзацу другого частини другої статті 42 цього
Закону та суміщення посад відповідно до частини третьої статті 42 цього Закону);
7) невикористання іноземцем або особою без громадянства права на оскарження
рішення територіального органу чи підрозділу центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері міграції, про відмову у визнанні біженцем або
особою, яка потребує додаткового захисту, або у разі остаточного вирішення питання
про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
8) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким іноземця чи
особу без громадянства засуджено за вчинення злочину».
4. У статті 32 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716):
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Строк дії, строк оформлення та продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання визначаються Законом України «Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства»;
частину сьому виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього
Закону:
прийняти нормативно-правові акти, визначені цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 травня 2017 року
№ 2058-VIII
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Першочергове працевлаштування:
категорії громадян, квоти,
відповідальність
Як часто ми з вами оновлюємо свої знання з нормативів праці та трудового законодавства? Мабуть найчастіше тоді, коли з’являються певні зміни та доповнення в нормативно-правових документах. Кожен кадровик знає, що вимоги роботодавця не виникають з його власної примхи. Звісно, насамперед такі вимоги
обумовлюються необхідністю подальшого розвитку підприємства. Але законодавство стверджує: є ті, кого роботодавець має першочергово забезпечити
робочим місцем. З’ясуйте, які ж саме категорії громадян мають право на першочергове працевлаштування, а також яка відповідальність очікує на роботодавця за порушення законодавства про зайнятість населення.

Законодавче забезпечення
питань зайнятості
Нормативно-правова база з питань зайнятості
ґрунтується, перш за все, на однойменному Законі України «Про зайнятість населення» від
5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі — Закон № 5067),
а також низці пов’язаних з ним підзаконних актів. Крім того, слід пам’ятати і про Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП), і про Господарський, Адміністративний та Кримінальний кодекси України, які так чи інакше стосуються питань зайнятості.
Також певною мірою до питань зайнятості належить Закон України «Про рекламу» від 3 липня
1996 р. № 270/96-ВР (далі — Закон № 270).
Так, в рекламі про вакансії (прийом на роботу) заборонено зазначати вік кандидатів,
пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка
може виконуватися виключно особами певної
статі, висуватися вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі, представникам
певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключ№ 21 (153), 1 листопада 2017

но особами певної статі), щодо політичних,
релігійних та інших переконань, членства у
професійних спілках або інших об’єднаннях
громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за
мовними або іншими ознаками (ч. 1 ст. 241 Закону № 270).
У разі порушення зазначених вимог ч. 1
ст. 241 Закону № 270, рекламодавець сплачує до
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на момент виявлення порушення (наразі такий
штраф дорівнює 32 000 грн).

Категорії громадян, які мають
додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню

Відповідно до ст. 14 Закону № 5067 до категорій громадян, які мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню, належать:
— один з батьків або особа, яка їх замінює
і має на утриманні дитину (дітей) віком до
шести років; виховує без одного з подружжя
33
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дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;
утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда
I групи (незалежно від причини інвалідності);
— діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15
років і які за згодою одного з батьків або особи,
яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися
на роботу;
— особи, звільнені після відбуття покарання
або примусового лікування;
— молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася
із строкової в ійськової або альтернативної
(невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на
роботу;
— особи, яким до настання права на пенсію за
віком відповідно до ст. 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058) залишилося 10 і менше років;
— інваліди, які не досягли пенсійного віку,
встановленого ст. 26 Закону № 1058;
— особи, яким виповнилося 15 років та які за
згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, працювати;
— учасники бойових дій, зазначені у пунктах
19 і 20 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII.

Для працевлаштування перелічених вище
категорій громадян (крім осіб з інвалідністю,
які не досягли пенсійного віку, встановленого
ст. 26 Закону № 1058, норматив працевлаштування на роботу яких встановлюється згідно з
Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня
1991 р. № 875-XII (далі — Закон № 875)), підприємствам з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота в
розмірі 5% середньооблікової чисельності
штатних працівників за попередній календарний рік.
Від редакції.
Зверніть увагу, що починаючи з 1 січня 2018 р.,
підприємствам, установам й організаціям із чисельністю
штатних працівників від 8 до 20 осіб також встановлено
обов’язок працевлаштування осіб передпенсійного віку
(тобто осіб, яким до настання права на пенсію за віком
відповідно до ст. 26 Закону № 1058 залишилося 10 і
менше років) — не менше однієї такої особи у середньообліковій чисельності штатних працівників (Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 р.
№ 2148-VIII відповідні доповнення внесено до ч. 2 ст. 14
Закону № 5067).

Вимоги щодо працевлаштування
осіб з інвалідністю
Що ж стосується питання працевлаштування
осіб з інвалідністю працездатного віку, то відповідно до Закону № 875 вимагається дотримання
певних норм, що зазначені у Таблиці 1.
Таблиця 1

Стаття Закону № 875
1
17

34

Основні вимоги
2
Роботодавці за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів або за рішенням місцевої ради за рахунок власних коштів, у разі необхідності, створюють спеціальні робочі місця для працевлаштування
інвалідів,здійснюючи для цього адаптацію основного та додаткового обладнання, технічного оснащення й
пристосування тощо з урахуванням обмежених можливостей осіб з інвалідністю.
Роботодавець має право відмовити в укладенні трудового договору або у просуванні по службі з мотивів
інвалідності лише у разі, якщо висновком медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК) буде встановлено, що стан здоров’я особи перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю та безпеці
праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенням
здоров’я інваліда.
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Таблиця 1. Закінчення
1
18

181

19

2
Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де настала інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних у нього професійних навичок і знань, а також рекомендацій МСЕК.
Підприємства та фізичні особи, які використовують найману працю, зобов’язані виділяти та створювати
робочі місця для працевлаштування інвалідів, у т. ч. спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці
з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати Державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації
працевлаштування інвалідів, і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість і працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (далі — КМУ).
Державна служба зайнятості може за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів надавати дотацію роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості,
а також проводити професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку цієї категорії інвалідів
згідно з постановою КМУ «Про реалізацію статті 181 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 27 грудня 2006 р. № 1836.
Для роботодавців установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю в розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від
8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця. Роботодавець самостійно розраховує кількість робочих місць
для працевлаштування таких осіб. При розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого значення.
Крім того, у межах зазначених вище норм здійснюється працевлаштування осіб з інвалідністю з психічними
розладами відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 р. № 1489-III.
Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за
додержанням законодавства про працю, зайнятість населення має право здійснювати перевірки роботодавців
щодо реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, подання ними звітів про зайнятість і працевлаштування,
виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю.
Суб’єкти господарювання, в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і щороку подають цим
відділенням звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (щороку до 1 березня за формою № 10-ПІ, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 2007 р. № 42).

Працевлаштування
та робота неповнолітніх
Як вже зазначалося вище, серед осіб, які мають
право на першочергове працевлаштування, є
діти від 15 до 18 років, які мають право працювати за згодою одного з батьків або особи, що їх
замінює. Однак, роботодавцеві слід пам’ятати,
що не всі види робіт і професії можуть обіймати
неповнолітні особи.
Кадровики мають знати про те, що рівноправ’я неповнолітніх у галузі трудових відносин щодо інших працівників закріплено у
ст. 187 КЗпП — особи, які не досягли 18 років,
у трудових правовідносинах прирівнюються
у правах до повнолітніх. А от в галузі охорони
праці, робочого часу, відпусток і деяких інших
умов праці неповнолітні особи користуються
певними пільгами, встановленими законодавством України.
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Насамперед, необхідно звернути увагу на вік
працівника, з якого допускається прийняття на
роботу. За загальним правилом, встановленим у
ч. 1 ст. 188 КЗпП, заборонено прийняття на роботу осіб, яким не виповнилося 16 років. Але
така заборона все ж є умовною, оскільки у ч. 2
ст. 188 КЗпП передбачено, як виняток, можливість прийняття на роботу осіб, які досягли
15 років (щоправда, лише за згодою одного з
батьків або особи, яка його замінює).
Також згідно з ч. 3 ст. 188 КЗпП допускається
прийняття на роботу й 14-річних — це стосується учнів загальноосвітніх шкіл, професійнотехнічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не
завдає шкоди здоров’ю та не порушує процесу
навчання, у вільний від навчання час (знову ж
таки за згодою одного з батьків або особи, яка
його замінює).
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Слід звернути увагу на те, що у трудовому
законодавстві в інтересах охорони здоров’я неповнолітніх існують певні обмеження, які стосуються всіх працівників, яким не виповнилося
18 років. Зокрема, у ст. 190 КЗпП встановлено
заборону на застосування праці неповнолітніх
на важких роботах і на роботах зі шкідливими
або небезпечними умовами праці, а також на
підземних роботах (Перелік важких робіт і робіт
із шкідливими і небезпечними умовами праці,
на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджено наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р.
№ 46). Зазначений перелік вміщує як види робіт,
так і конкретні назви професій, які не можуть
застосовуватися до неповнолітніх. Щодо видів
робіт, то узагальнено їх представлено у кількості
37 угруповань, які, своєю чергою, налічують
певну кількість підвидів робіт і професій. Зокрема, забороняється використовувати працю неповнолітніх на таких загальних видах робіт, як:
— гірничі роботи, будівництво метрополітенів, тунелів і підземних споруд спеціального
призначення;
— металургійні виробництва;
— хімічні виробництва;
— виробництво і передача електроенергії та
теплоенергії (енергетичне господарство);
— промисловість будівельних матеріалів;
— нафтохімічні виробництва;
— будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи;
— деревообробні виробництва;
— текстильна промисловість;
— електротехнічна промисловість;
— виробництво медикаментів, медичних,
бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів;
— транспорт.
Наголосимо, що за кожним із зазначених
вище узагальнених угруповань передбачається
конкретний перелік професій і робіт. Помилковою є думка, що забороняються усі без винятку
професії та роботи за відповідними угрупованнями. Крім того, за деякими професіями та роботами можна залучати до праці осіб з 17 років.
До таких належать:
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 Професії:
— «Апаратник згущувачів» — код КП 9311,
випуск 5 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП);
— «Вивантажувач на відвалах» — код КП
9311, випуск 5 ДКХП;
— «Землекоп» (роботи за I і II розрядом, крім
робіт у виїмках глибиною понад 2 метри) — код
КП 7129, випуск 64 ДКХП;
— «Концентраторник» — код КП 8112, випуск
5 ДКХП;
— «Лампівник» (зайнятий заправкою лужних
акумуляторів) — код КП 9322, випуск 5 ДКХП;
— «Машиніст конвеєра» — код КП 8111, випуск 5 ДКХП;
— «Слюсар-судноремонтник» — код КП 7233,
випуск 56 ДКХП;
— «Тесляр» (зайнятий на заготівлі кріпильного лісу) — код КП 7124, випуск 64 ДКХП;
— «Фільтрувальник» (зайнятий на збагаченні
та розсортуванні вугілля і сланцю) — код КП
8112, випуск 5 ДКХП;
 Роботи:
— на геологознімальних, геологопошукових і
геофізичних партіях у гірських районах особам,
які постійно мешкають у цих регіонах;
— що належать до хімічної промисловості, де
встановлена додаткова відпустка тривалістю
шість робочих днів, може застосовуватися з дозволу керівника підприємства за погодженням з
технічним інспектором праці профспілки та санітарною інспекцією, які обслуговують це підприємство або організацію;
— електромонтера по влаштуванню, обслуговуванню та ремонту, внутрішньої проводки і
абонентських установок в радіотрансляційній
та телефонній мережах;
— на самохідних сільськогосподарських машинах за умови наявності посвідчення на право
керування цими машинами, виданого у встановленому порядку. Випускники середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів
(юнаки), які закінчили курс трудового навчання
з професії механізатора і одержали у встановленому порядку відповідне посвідчення на право
керування самохідними сільськогосподарськими машинами, під керівництвом досвідчених
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механізаторів-наставників за умови суворого
дотримання діючих санітарних норм і правил та
гігієнічних нормативів;
— оператора, який обслуговує обладнання з
дистанційним управлінням.
Якщо в переліку є професії узагальненого характеру, як-от, машиністи, зайняті управлінням
машинами, установками і механізмами, що застосовуються при виконанні будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних
робіт тощо — заборона застосування праці осіб,
які не досягли 18-річного віку, поширюється на
підручних помічників і старших робітників цих
професій.
Також слід пам’ятати, що відповідно до п. 3
Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 22 березня 1996 р. № 59, під час використання праці неповнолітніх на роботах, виконання
яких потребує фізичної сили, для підіймання та
переміщення важких речей допускаються лише
ті підлітки, які не мають медичних протипоказань, що засвідчено відповідним лікарським свідоцтвом. До тривалої роботи з підіймання та

переміщення важких речей підлітки до 15 років
не допускаються. Підлітків забороняється призначати на роботи, які пов’язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням
важких речей. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми діють
на всій території України і поширюються на всі
підприємства, навчальні заклади, а також на
юридичних та фізичних осіб, які використовують працю підлітків від 14 до 18 років. Роботодавець повинен забезпечити обов’язкове
проходження підлітками, які працюють у нього,
попереднього та наступних періодичних медичних оглядів. Робота підлітків з вантажами
не може становити понад 1/3 робочого часу.
Загальна тривалість робочого часу підлітків
не може перевищувати 24 год на тиждень для
підлітків 14 – 15 років та 36 год — для підлітків
16 – 17 років. Обов’язковим має бути рівномірний розподіл тижневого робочого часу за днями
п’яти- або шестиденного робочого тижня. Вага
окремого вантажу та сумарна вага вантажу,
який можуть підіймати й переміщувати підлітки, не може перевищувати граничних норм, наведених у Таблицях 2 і 3.
Таблиця 2
Граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками
під час короткочасної та тривалої роботи

Календарний вік, років
14
15
16
17

Граничні норми ваги вантажу (кг)
короткочасна робота
тривала робота
юнаки
дівчата
юнаки
дівчата
5
2,5
—
—
12
6
8,4
4,2
14
7
11,2
5,6
16
8
12,6
6,3

Короткочасна робота — 1 – 2 підняття та переміщення вантажу; тривала — більше ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 год робочого часу.
Календарний вік визначається як число повних
років, що відраховуються від дати народження.
У вагу вантажу включається вага тари й упаковки.
Докладене м’язове зусилля при утриманні або переміщенні вантажу з використанням засобів малої механізації не може перевищувати граничної
норми ваги вантажу, його тривалість — не більше
3 хв., дальший відпочинок — не менше 2 хв..
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Таблиця 3
Граничні норми сумарної ваги вантажу для
підлітків у розрахунку на 1 годину робочого часу
Сумарна вага вантажів (кг), що підіймаються
Кален(переміщуються) при виконанні роботи
дарний
з рівня робочої поверхні
з підлоги
вік, років
юнаки
дівчата
юнаки
дівчата
14
10
5
7
3,5
15
48
12
24
6
16
160
40
80
20
17
272
72
130
32
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Сумарна вага вантажу має дорівнювати добутку ваги вантажу на кількість його підйомів
(переміщень). Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата, конвеєра тощо. Висота підіймання не може перевищувати 1 м. Відстань переміщення вантажу вручну
не може перевищувати 5 м.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що роботодавець зобов’язаний створити в кожному
структурному підрозділі й на робочому місці
умови праці відповідно до вимог нормативних
Правопорушення

актів, а також забезпечити дотримання прав неповнолітніх працівників, гарантованих чинним
законодавством.

Відповідальність за недотримання
вимог законодавства
про зайнятість
Невиконання з боку роботодавця вимог Закону № 5067 несе здебільшого накладення різних штрафів, а саме:

Штрафи

Невиконання протягом року квоти для працевлаштування
За кожну необґрунтовану відмову в працевлаштуванні у
громадян.
двократному розмірі мінімальної заробітної плати — 6 400 грн
Неподання або порушення порядку подання суб’єктом госУ двократному розмірі мінімальної заробітної плати —
подарювання, який надає послуги з посередництва у працев- 6 400 грн
лаштуванні відомостей про працевлаштованих ним осіб.
Надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за
кордоном без отримання відповідної ліцензії або наймання
працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу.
У двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної
Застосування праці іноземців або осіб без громадянства та плати — 64 000 грн
осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця:
— на умовах трудового або іншого договору без дозволу на
застосування праці іноземця або особи без громадянства;
— на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним дозволом, або іншим роботодавцем.
Отримання від громадян, яким надаються послуги з посеУ десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати —
редництва у працевлаштуванні в Україні, гонорарів, комісійних
32 000 грн
та інших винагород.
Порушення суб’єктом господарювання, який надає послуги
з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
Неподання або порушення роботодавцем установленого
У чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати —
порядку подання даних щодо запланованого масового вивіль12 800 грн
нення працівників.

Зверніть увагу на те, що розмір штрафу залежить від мінімальної заробітної плати, яку встановлено в державі на момент виявлення правопорушення. А в разі несплати (відмови від
сплати) протягом місяця передбачених штрафів
їх стягнення здійснюється в судовому порядку.
Отже, підсумком зазначеного вище слід вважати те, що з-поміж норм трудового права, яке
постійно є на слуху, а саме КЗпП, Господарський
кодекс, законодавство про соціальне страхуван38

ня та пенсійне забезпечення тощо, існують певні вимоги додержання норм про зайнятість населення, і нехтування цими нормами може
призвести до вкрай негативних наслідків, аж до
позбавлення ліцензії на певні види послуги.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець
з кадрового діловодства
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Як зробити наради продуктивними

Для більшості керівників проводити наради — звичайна справа. Але мало хто
замислюється над тим, з яких етапів вона складається і як реалізувати ту чи
іншу її стадію. Якщо ж оптимізувати підготовку і проведення наради, цей звичний інструмент допоможе значно підвищити ефективність роботи працівників
вашого підприємства.

Мета та функції
Ділова нарада — це формат роботи підприємства, метою якої є регулярне планування і
контроль виконання намічених справ усіма підрозділами, а також ефективний інструмент
управління персоналом і отримання від співробітників швидкого зворотного зв’язку. Щоправда, цей інструмент працює успішно лише в умілих руках грамотного керівника.
Головна мета проведення таких нарад — залучення до управління і процесу прийняття рішень співробітників різних служб і підрозділів
(як керівників, так і лінійний персонал).
До нарад відносяться і так звані «п’ятихвилинки» та «оперативки» — на «п’ятихвилинках»
вирішуються поточні питання (це свого роду
нагадування про поточні завдання та звірка роботи), а «оперативка» являє собою коротку термінову зустріч для вирішення якоїсь конкретної проблемної або конфліктної ситуації в
колективі.

Класифікація ділових нарад
Ділові наради — це особливий вид організації
праці, що діє в дуже короткі терміни і має певну
цілеспрямованість. Наради класифікують за
такими основними ознаками:
1. За призначенням:
— для вироблення й прийняття рішення;
— для роз’яснення і уточнення завдань щодо
реалізації раніше прийнятих рішень;
— для підведення підсумків й оцінки ухваленим раніше рішенням;
— оперативні (диспетчерські) наради.
2. За періодичністю (частотою) проведення:
— разові;
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— регулярні;
— періодичні.
3. За кількістю учасників:
— вузький склад (до п’яти осіб);
— розширені (до двадцяти осіб);
— представницькі (понад двадцять осіб).
4. За ступенем стабільності складу учасників наради:
— з фіксованим складом працівників;
— на які запрошують за списком, складеним
для кожної наради;
— комбіновані.
5. За приналежністю:
— адміністративні;
— наукові та науково-технічні;
— за участю працівників одного структурного підрозділу;
— об’єднані.
6. За способом проведення:
— інструктивні (коли керівник роздає точні
інструкції і отримує зворотний зв’язок від підлеглих);
— оперативні (в рамках яких вирішуються
поточні завдання);
— проблемні (коли розбирається якась проблема колективу і розробляється поетапний
план виходу з кризової ситуації).
Багато сучасних підприємств грішать плутаниною ділових форматів, затягуючи колектив в
вихор конфліктів і обговорень зовсім неробочих
питань. Структуризація формату — це частина
культури, яка підпорядковується суворим корпоративним стандартам.

Організація і проведення
Майже всі керівники припускаються однакової помилки: вони намагаються вмістити в одну
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нараду всі питання, які виносяться на обговорення. Прагнучи скоротити час наради, вони
намагаються проводити їх щотижня або раз на
місяць і вмістити в обговорення все: від стратегії продажу до замовлення паперу для принтера.
Якщо відійти від формального підходу, на
практиці можуть застосовуватися такі види
нарад:
 Річна нарада. Проводиться за межами офісу за обов’язковою участю керівника підприємства, його заступників та топ-менеджерів. Підбиваються підсумки роботи за минулий рік,
обговорюється стратегія підприємства на наступний рік. Але одразу застереження — важливо річну нараду не перетворювати на корпоративну вечірку (тож спочатку вирішіть, що саме
вам потрібно — обговорення конкретних планів
щодо розвитку підприємства чи новорічна гулянка).
 Квартальна нарада. Проводиться для
оцінки обраної стратегії, роботи команди, обговорення нових тенденцій. Таку нараду бажано
також проводити за межами офісу, але не перевантажувати розважальними заходами.
 Щомісячна нарада. Обговорюються питання, що впливають на довгостроковий успіх
проекту (одна – дві проблеми). Завдання учасників — підготувати необхідну інформацію, а
керівника — сприяти дискусії.
 Щотижнева нарада. Підбиваються підсумки тижня, корегуються плани, відбувається
обмін інформацією. Для цієї наради важливо заздалегідь визначати регламент та не відволікатися на сторонні питання.
 Щоденна оперативна нарада. Обговорюються лише термінові адміністративні питання, нарада може проводитися навіть у неповному складі.
Кожен з цих видів наради виконує певне завдання. Річна нарада передбачає підбиття підсумків роботи за рік, трансляцію стратегії від
топ-менеджменту до працівників, роз’яснення
цілей і мотивацію на досягнення. Іноді для рядових працівників (особливо великих підприємств) це єдина можливість побачити керівництво наживо та зарядитись духом корпо40

ративної культури. Тому річна нарада є важливим елементом мотивації працівників.
Квартальні та місячні наради — це проміжні
етапи на шляху до досягнення річних цілей.
Вони дають змогу оперативно простежити ефективність і швидкість руху в напрямку поставлених завдань, а також вчасно помітити перешкоди і скоригувати план дій.
На оперативних щотижневих і щоденних нарадах варто коротко обговорювати ефективність роботи команди, відслідковувати завантаженість працівників і доступність ресурсів.
Підготовка наради починається з визначення
доцільності її проведення.
Більшість нарад взагалі не варто проводити,
тому що вони не приносять результату, а тільки
забирають у менеджерів цінний робочий час,
який вони б могли використовувати більш результативно. Тому спочатку потрібно зрозуміти,
якого роду інформація вас цікавить та чи взагалі
є нагальна потреба у проведенні наради.
Зокрема, нераціонально проводити нараду
для:
— оголошення додаткової інформації щодо
проекту, якщо інформація одностороння, вона не
вимагає обговорення, а лише необхідно проінформувати співробітників (це можна спокійно
зробити за допомогою електронної розсилки
листів);
— виявлення співробітника, який лінується
або ухиляється від виконання своїх обов’язків
(пам’ятайте, що сварити працівників перед їхніми колегами не результативно, бо це не сприятиме підвищенню мотивації їхньої роботи,
окрім того усі інші працівники ще й безцільно
будуть проводити час, слухаючи, як вичитують
їхніх колег — для вирішення проблем такого
роду необхідна розмова тет-а-тет);
— нав’язування своєї точки зору (якщо є розбіжності в роботі над проектом, потрібно обговорити з кожним окремо його думки та ідеї з
цього приводу — якщо зібрати тих, хто працює
над проектом разом, цілком можливо, що вони
легко погодяться з думкою керівництва, аби не
марнувати час і не витрачати зусилля, а це навряд чи той результат, який потрібен підприємству).
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— підвищення рівня ентузіазму в роботі
(якщо в команді падає мотивація, необхідно налагоджувати контакт і вирішувати проблеми
окремо з кожним, такого роду завдання вирішуються тільки при особистій зустрічі).
Якщо ж Вам потрібен зворотний зв’язок з працівниками, діалог або прийняття якогось рішення, для цього підійде тільки формат наради.
Організація наради складається, зазвичай
з наступних етапів:
1. Підготовка наради.
Перш за все необхідно визначити:
— мету наради;
— результати роботи підприємства за певний
період (наприклад, минулий рік чи квартал);
— основні питання для обговорення;
— склад учасників;
— місце, час і форму проведення.
Після цього видається внутрішнє розпорядження про проведення наради, в якому визначається склад робочої групи та план її підготовки.
2. Формування порядку денного.
До порядку денного слід включати невелику
кількість питань, щоб можна було докладно обговорити їх на нараді (наприклад, уявні Звіти
відділів підприємства, тобто «Що досягнуто»,
«Що не досягнуто», «Які цілі ставилися», «До
чого прийшли», «Які наразі є завдання», «Як їх
вирішувати» тощо).
Встановіть черговість вирішуваних питань.
Питання по регламенту визначаються тими
ключовими моментами, від яких залежить загальний результат і якість роботи фірми (наприклад, зворотний зв’язок від клієнтів, реакція на
рекламу, інформація по новинкам і т. ін.).
Розділіть всі питання на три групи:
1. Питання регулярні — за регламентом. Намагайтеся швидше впоратися з регулярними питаннями. Спочатку їх обговорення може займати весь час. Потім до них додадуться питання
поточні — люди будуть самі проявляти активність. Але головний пріоритет — це питання
розвитку. Саме на них слід відводити до 50%
часу наради.
2. Питання поточні — за планом наради: виниклі ідеї, проблеми, що заважають роботі, методи оптимізації. Як свідчить практика, за одну
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нараду можна розібрати не більше 5 таких питань, тому завжди починайте з найважливішого
з них — краще вирішити одну глобальну проблему, аніж з десяток дрібниць.
3. Питання розвитку — за планом розвитку
підприємства, прийнятому на останній річній
нараді.
Звичайно, наради можуть проводитися і без
заздалегідь заготовленого списку питань, але в
цьому випадку вони повинні хоча б в усній формі
доводитися до відома учасників. Хоча, звісно, написаний порядок денний є більш ефективною
формою і дозволяє кожному зосередитися на
тому, що необхідно зробити: до наради, під час
наради і після неї. Порядок денний є планом проведення заходу й наради без нього дуже часто
перетворюються в обговорення загального характеру, а учасники не зосереджуються на ключових питаннях. Багатьом свідкам непідготовлених нарад не раз доводилося стикатися з такою
ситуацією, коли хто-небудь терміново запитував
інформацію у своїх підлеглих, а решта були змушені втрачати час на очікування. Такі недоліки
негативно впливають на ритм проведення обговорення, а отже, і на його ефективність.
З приводу того, як слід розташовувати питання в порядку денному, існують дві діаметрально
протилежні думки.
Відповідно до першої точки зору питання слід
розташовувати в порядку їх важливості і складності. Аргументи тут наступні: на початку наради співробітники є більш активними, вони ще
не втомилися і, отже, найважливіші та складні
питання краще обговорювати на початку.
Прихильники другої точки зору вважають,
що питання, які вимагають розширеного обговорення та опрацювання, краще за все розглядати в другій третині зборів, коли фізична і розумова працездатність учасників досягає піку.
Поточні питання, які потребують багато часу,
можна вирішити в першу чергу, а на кінець залишити найлегші питання, цікаві і приємні
справи.
3. Визначення учасників наради.
Після визначення мети наради і кола питань,
які будуть обговорюватися, можна перейти до
вибору кандидатів учасників.
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Ознайомте співробітників з порядком денним
заздалегідь. Розішліть його через корпоративну
електронну пошту або роздайте в руки кожному
запрошеному на нараду. Попросіть всіх підготуватися до обговорення. Акцентуйте увагу на
тому, що ви чекаєте від кожного учасника пропозицій в рамках його компетенції.
Слід запросити тих, хто зможе конструктивно
виступити. Якщо мова йде про якийсь проект,
важливо зібрати усіх, хто безпосередньо бере
участь в ньому, також важливо зібрати людей,
які здатні генерувати креативні ідеї для вирішення питань. Якщо хочете запросити певних працівників, але розумієте, що без них, в цілому,
можливо спокійно провести нараду, повідомте їх
про те, що явка добровільна. Справа в тому, що
вони зможуть в такому випадку вирішувати для
себе, як продуктивніше провести робочий час,
можуть відвідати нараду, а можуть присвятити
себе роботі й це буде набагато ефективніше, ніж
якщо вони б витратили свій час на зустріч.
Слід запрошувати людей, здатних озвучити
різні точки зору і одночасно готових до плідної
взаємодії.
Корисність наради зазвичай є пропорційною
до числа учасників. Рекомендована психологами кількість для внутрішньої ділової наради —
від 6 до 9 осіб, це забезпечує високу продуктивність, люди не губляться в масі, і таку групу
легше контролювати. На практиці наради проводяться і в менших, і в більш великих групах,
що має як свої переваги, так і недоліки.
На великих підприємствах до нарад з найважливіших питань складається довідка по їх суті, в
якій вказується причина і мета постановки питання на обговорення. Разом з довідкою може
бути запропонований проект рішення.
Порядок денний має розсилатися за кілька
днів до початку заходу (зазвичай за 3 – 5 днів),
щоб у його учасників була можливість підготуватися. До нього додаються матеріали, що підлягають обговоренню (проекти доповідей з
кожного питання, інформаційні матеріали,
представлені відповідальними виконавцями).
Така супровідна документація може бути надіслана пізніше — за 1 – 2 дні до зустрічі. У цьому
випадку слід враховувати реальне співвідно42

шення обсягу інформації, з яким необхідно
ознайомитися, і часу, що залишився.
4. Підготовка документів для проведення
наради (доповіді, інформаційні матеріали).
Перед розсилкою учасникам матеріалів, які
обговорюватимуться на нараді, слід звернути
увагу на їх оформлення.
Виступи учасників можуть підкріплюватися
письмовими доповідями. Відзначимо, що доповідь є одним з найдовших ділових документів.
Вона повинна бути:
— короткою (наскільки дозволяє зміст і
мета);
— зрозумілою (простою, а не заплутаною);
— логічною;
— структурованою.
Крім доповідей, до наради готуються інформаційні матеріали, які використовують доповідачі.
За вказівкою керівника секретар повинен підібрати по тематиці виступів відеофільми, слайди, плакати, схеми і повністю підготувати їх для
демонстрації. Існує велика кількість наочних
засобів. Наприклад, два простих графіки можуть бути ефективніші одного складного, причому їх легше і швидше побудувати. Сучасна
комп’ютерна техніка дозволяє включати в доповідь безліч графічних зображень.
Заздалегідь має бути заготовлена й необхідна
кількість візитних карток, рекламних проспектів, каталогів.
5. Визначення регламенту.
При розробці регламенту пам’ятайте, що він
повинен бути зручним як для керівника, так і
для учасників. Приблизний регламент наради,
присвяченої обговоренню одного питання,
може виглядати наступним чином:
— вступне слово (обумовлюються тимчасові
обмеження по ходу наради і орієнтовний час
його закінчення) — не більше 10 хвилин;
— основна доповідь — до півгодини;
— питання до доповідача — не більше 2 хвилин на кожне;
— співдоповідь, повідомлення — не більше 10
хвилин;
— питання до співдоповідача — не більше
хвилини на кожне;
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— виступи — по 5 – 7 хвилин кожен;
— обговорення — до півгодини;
— довідка про хід наради — не більше 3 хвилин;
— підведення підсумків наради — 10 – 15 хвилин.
Максимальна тривалість наради не повинна
перевищувати трьох – чотирьох годин. Виходячи з психофізіологічних особливостей людини,
рекомендовано робити перерву через 1,5 – 2 години роботи (10 – 15 хвилин).
Конкретний час проведення наради визначається індивідуально, виходчи з потреб підприємства та обговорюваних питань. І пам’ятайте, що успіх наради залежить не від її тривалості, а від активності її учасників.
6. Протокол наради.
Протокол є обов’язковим елементом завершальній стадії наради. У протоколі фіксується
хід обговорення питань і прийняті рішення із
зазначенням відповідальних виконавців, і термінів виконання завдання.
Залежно від виду наради та інших факторів
можуть складатися такі форми протоколу:
а) Повний протокол, до якого необхідно включити такі моменти:
— дату і час проведення робочої наради;
— учасників;
— порядок денний і його виконання;
— прийняті рішення;
— намічені дії;
— відповідальних виконавців;
— термін виконання.
Протокол ведеться під час наради секретарем, який конспектує (стенографує) або записує
на диктофон виступи учасників наради.
Такий протокол підписується головою і секретарем.
б) Короткий протокол, в який не обов’язково
записувати кожне слово учасників, а досить
описати головні події. Складаючи протокол,
зрівняйте його з порядком денним, а інформацію структуруйте за важливими аспектами.
Після зборів роздрукуйте протокол і роздайте
копії всім учасникам, а відповідальним виконавцям з конкретних питань, які не були присутні на нараді, виписку з протоколу, яка вклю№ 21 (153), 1 листопада 2017
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чала б лише необхідну для виконання доручення
інформацію. Зберігайте копію порядку денного
і протоколу в спеціальній папці. Так ви забезпечите документальне підтвердження виконаної
під час зборів роботи і допоможете команді зберегти ясне бачення мети командної діяльності і
вже досягнутих успіхів.

Атмосфера наради
Окрім вибору форми наради та формальної її
організації не менш важливе значення має атмосфера, в якій проходить нарада, та настрій її
учасників.
Для будь-якого типу наради вкрай важливою
є довіра та відкритість. Якщо нарада проводиться
формально або в авторитарному стилі, наслідки
таких заходів можуть бути катастрофічними для
бізнесу, і саме такі наради славляться своєю нудністю.
Аби цього уникнути, «оживлюйте» обговорення. Надмірний вплив керівника — серйозна
проблема. Керівництво іноді недооцінює силу
своєї думки, висловленої в присутності співробітників. Наприклад, голова ради директорів
великої американської компанії свого часу зробив зауваження щодо величезного дерева, яке
росте поряд з головним офісом — через три дні
дерево перемістили на кілька сотень метрів й
компанії це коштувало понад 200 тисяч доларів.
Звісно, коли керівник дізнався про це, він був
вражений і найбільше тим, що його дрібне та
загалом жартівливе зауваження розцінили
як наказ.
Але саме топ-менеджери повинні контролювати хід обговорення. Нарада без лідера, швидше за все, не принесе результатів. Якщо ви проводите нараду, то повинні дотримуватися порядку денного й ініціювати обговорення.
Саме тому варто згадати про орієнтовні висновки: якщо попередні результати наради
сформульовані, керівництву буде простіше направити обговорення в потрібне русло, не впливаючи на його результат. Можна сказати: «Нам
потрібно вирішити ці проблеми. Але вони досить складні. У мене є кілька варіантів рішення,
але я можу помилятися. Ви можете не погодитися
зі мною і запропонувати інші варіанти». Тим
43
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самим буде висловлена готовність керівництва
відмовитися від своєї гіпотези або змінити її,
якщо інший учасник запропонує кращий варіант.
У деяких культурах підлеглі неохоче спростовують припущення керівництва. Можна заздалегідь призначити людину, яка почне обговорення,
або звернутися до учасників і попросити їх оскаржити будь-який аспект пропозиції керівника.
Краще на кожній нараді призначати людину
на посаду голови наради. Завдання його зрозуміле — оскаржувати все, що говорять інші, акцентуючи увагу на недоліках (наприклад, жорсткої
конкуренції або проблеми з контролюючими
органами). Тоді учасники не погоджуватимуться з усіма пропозиціями, не замислюючись
про підводні камені.

Креативний досвід
зарубіжних компаній
Наприкінці розглянемо ще кілька незвичайних прикладів з досвіду зарубіжних компаній
щодо того, як вони проводять ділові наради:
1. Місце наради — спортмайданчик.
Компанія Genera Games, яка створює мобільні ігри, проводить наради на баскетбольному
майданчику. Співробітники навіть можуть грати в процесі обговорення якихось проблем. «Ми
намагаємося, щоб наші зустрічі проходили продуктивно і весело, — розповів Даніель Ентренас,
менеджер в Genera Games, — Розганяючи кров,
ми починаємо нестандартно мислити, ідеї стають
більш креативними».
2. Скінчився запланований час — вимикається світло.
Агентство O3 World встановило в конференцзалі технологію під назвою Roombot. Вона попереджає учасників про заплановані наради, а
також виконує багато інших корисних функцій.
Зокрема, коли закінчується час, запланований
для проведення наради, в конференц-залі починає гаснути світло. Звісно, щось обговорювати у
суцільній темряві ніхто не хоче — тому й розгляд питань намагаються не затягувати.
3. Нестандартний час для проведення наради.
Співробітники компанії TINYpulse, яка займається розробкою програмного забезпечення,
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рідко забувають про зустрічі, тому що керівництво призначає їх в незвичайний час. Наприклад, щоденна зустріч працівників починається
о 8:48. Такий підхід практично викорінив запізнення. Це дивно, але з боку це виглядає так: о
8:48 всі співробітники встають зі своїх місць і
йдуть в кімнату для нарад. Незвичайний час зустрічей, як відзначають в компанії, сприяє виробленню умовного рефлексу.
4. Спізнився на нараду — співай при всіх.
Співробітники компанії Cvent рідко спізнюються на наради, тому що віце-президент увів
незвичайне покарання. У певний момент у більшості співробітників склалася звичка запізнюватися на зустрічі як мінімум на 10 хвилин, що підривало весь процес. Тоді він запровадив правило,
згідно з яким той, хто спізнюється, повинен співати перед колективом. «Ми вже встигли послухати і гімн, і привітання з днем народження, і
дитячі пісні. Така практика виявилася дуже ефективною: сьогодні співробітники вкрай рідко співають» — розповідав віце-президент компанії.
5. Аби не балакали багато — відбирайте
стільці.
Консалтингова фірма Just Fearless теж встановлює час для зустрічей — зазвичай 30 хвилин.
При цьому якщо нарада затягується, у співробітників забирають стільці. Решту часу їм доводиться
спілкуватися стоячи. Такий метод стимулює не
затягувати наради без мети і конкретного порядку. Правило діє скрізь — і в офісі, і в громадському місці. В останньому випадку співробітники особливо пунктуальні, тому що не хочуть
притягувати до себе погляди сторонніх.
6. Хочеш виступити — ризикни бути останнім та віджимайся.
Команда мобільного додатка Buddytruk зустрічається вранці щоп’ятниці, щоб обговорити щотижневі підсумки роботи. Аби зустрічі не
затягувалися, керівництво ввело веселе правило: останній, хто виступає, повинен 50 разів
віджатися. Як зазначає керівництво, спочатку
це було просто розвагою, але з часом традиція
стала невід’ємною частиною корпоративної
культури.
7. Для креативних ідей стануть у нагоді…
розмальовки.
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Щочетверга виробник дитячого харчування
Plum Organics роздає своїм співробітникам книгирозмальовки і проводить креативну зустріч, під
час якої персонал малює, спілкується в розслабленій обстановці. Директор з інновацій Джен
Браш каже, що ця годинна зустріч грає важливу
роль для розвитку нових продуктів компанії.
«Доведено, що розфарбовування під час зустрічей розвиває активне слухання. Воно набагато
ефективніше, ніж мультизадачність або електронна пошта», — вважає він.
8. Витягування співробітників із зони комфорту.
Керівництво компанії-розробника програмного забезпечення LivePerson вирішило, що
наради — це хороша можливість для співробітників пізнати один одного трохи краще. Використовуючи техніку «зв’язок до контенту»
(connection before content), лідери на початку
зустрічі задають співробітникам питання, яке
змушує їх вийти із зони комфорту. Питання
може бути, наприклад, таким: «Чи виникають у
вас які-небудь сумніви з приводу поточної роботи?». Цей прийом виявився настільки ефективним, що компанія вже про все розповіла своїм
клієнтам.
9. Примус до ставлення питань.
Джош Неблетт , співзасновник і CEO компанії
Etailz, залишає останні десять хвилин кожної
наради на питання і відповіді. «Всі менеджери
зазвичай стверджують, що в офісі діє політика
відкритих дверей. Звичайно, це звучить приємно і піднімає вашу самооцінку, але якщо ви не
будете стимулювати співробітників на те, щоб
вони дійсно зверталися до вас з питаннями,
більшість з них навряд чи скористаються цим
шансом, — каже Неблетт. — Така ж логіка поширюється і на зібрання. Якщо ніхто нічого не
питає, я просто починаю невідривно дивитися
на співробітників, поки не з’являться перші кілька запитань. Питання завжди виявляються дуже
корисними та актуальними. Іноді достатньо
всього пари хвилин, щоб греблю прорвало».
10. Девіз: «Ні старим темам», сигнал — ракетка для пінг-понгу.
Компанія Brivo, постачальник софта для
управління безпекою, робить зустрічі актуаль№ 21 (153), 1 листопада 2017
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ними за допомогою правила «Ні старим темам».
Співробітники сигналізують один одному про те,
що якась тема вже обговорювалася, піднімаючи
ракетку для пінг-понгу, на якій написано «Ні старим темам». «Я помітив, що ми часто обговорювали одне і те ж, — каже президент компанії Стів
Ван Тіл, який і ввів це правило. — Ракетка —
це візуальне нагадування, але, що важливіше, це дає всім працівникам компанії можливість блокувати контрпродуктивні пропозиції
щоразу, коли вони виникають».
11. Не вимкнув мобільник — сплачуй благодійний внесок.
Під час зустрічей в Keller-Williams Realty будьхто, у кого під час наради задзвонить телефон,
повинен зробити пожертвування в благодійну
організацію. Така політика, як вважає керівництво, зводить до мінімуму випадки, коли з якоїсь
причини нарада переривається.
12. Використання секундоміра й система
символічних штрафів.
Команда сервісу Tripping.com встановлює секундомір на 30 хвилин на початку кожної зустрічі, що дозволяє по максимуму використовувати виділений час. Якщо зустріч затягується,
людина, яка зібрала співробітників, повинна
кинути 5 доларів у корпоративну скарбничку.
Генеральний директор Tripping.com говорить,
що принцип економії часу став ключовим в корпоративній культурі компанії: «Це робить наші
зустрічі більш продуктивними».
Якщо ж підбити підсумки, то дійдемо висновку,
що запорукою ефективного проведення наради є
лише три умови: чіткий регламент, зрозуміла
мета та правила, яких усі дотримуються (незалежно від того, чи вони є загальноприйнятими,
включаючи звичайну етичну поведінку, чи специфічними для вашого підприємства, на кшталт вищезгаданого прикладу виконання пісень у разі
запізнення на нараду). Тож просто перетворіть
нудний захід на дієвий і захопливий — ви будете
приємно вражені тим, скільки нових та креативних ідей він принесе вашому підприємству.

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

Чи можна перевести працівника з одного підприємства на інше,
не звільняючи його?
Ні, переведення на інше підприємство є
підставою для розірвання трудового договору за п. 5 ст. 36 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП).
Переведення працівника на інше підприємство без звільнення неможливе, адже працівник
має укласти трудовий договір з новим роботодавцем, розірвавши трудовий договір з попереднім роботодавцем.
Переведення на інше підприємство допускається тільки за згодою працівника. Ініціює таке
переведення новий роботодавець. Для цього він
має направити лист-клопотання про звільнення
працівника. Такий лист складається у довільній

формі, в ньому зазначається прізвище, ім’я та по
батькові працівника, якого просять звільнити, а
також термін, в який це потрібно зробити. Водночас і працівник має написати заяву про звільнення, вказавши в ній причину — переведення на
таке-то підприємство. Лист-клопотання, крім
того, що є підставою для звільнення працівника
за п. 5 ст. 36 КЗпП, є також і гарантією того, що з
працівником буде укладено трудовий договір на
підприємстві, що ініціює переведення. Тобто після того, як працівника звільнено з роботи у
зв’язку з переведенням, він подає заяву про прийняття на роботу на нове підприємство, і там йому
відмовити у працевлаштуванні не можуть.

Нового працівника потрібно прийняти одночасно на дві посади (на 0,5 ставки на
основне місце роботи і на 0,5 ставки за внутрішнім сумісництвом) — чи можна це
зробити в одному наказі?
Так, можна.
Оскільки в описаній у запитанні ситуації
йдеться про те, що працівник має працювати на
одному й тому ж підприємстві половину робочого часу за однією посадою, а половину — за іншою, то дійсно має місце саме внутрішнє сумісництво. Ніяких перешкод для укладення з одним
і тим же працівником кількох трудових договорів не існує (за винятком випадків, коли законодавством встановлені певні обмеження сумісництва для окремих категорій працівників).
Згідно з ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про працю
України працівник не може бути допущений до
роботи без укладення трудового договору,
оформленого наказом чи розпорядженням
власника або уповноваженого ним органу, та
повідомлення центрального органу виконавчої
влади з питань забезпечення формування та
реалізації державної політики з адмініструван46

ня єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття
працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Простіше кажучи, за будь-яких обставин та незалежно від
виду трудового договору має бути видано наказ роботодавця про прийняття працівника
на роботу, а також надіслано відповідне повідомлення до Державної фіскальної служби
(далі — ДФС).
Щодо оформлення одночасного прийняття
одного і того ж самого працівника на основне
місце роботи та на роботу за сумісництвом, то
загалом з практичної точки зору буде не дуже
зручно описувати умови роботи за обома посадами в одному наказі, а якщо Ви використовуєте
для оформлення трудових відносин типову форму наказу про прийняття на роботу № П-1, затверджену наказом Державного комітету ста№ 21 (153), 1 листопада 2017
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тистики України від 5 грудня 2008 р. № 489, то
Вам взагалі не вдасться цього зробити, оскільки
в ній просто не передбачено графи для опису
другої посади та умов прийняття на неї.
Водночас, законодавство все ж таки не забороняє оформлювати одним наказом прийняття
працівника і на основну роботу, і на роботу за
сумісництвом — по-перше, Ви не зобов’язані використовувати вищезгадану типову форму наказу № П-1, а по-друге, накази з кадрових питань можуть бути не лише індивідуальними
(коли у наказі йдеться про одну подію (прийняття на роботу, переведення, звільнення тощо) і
яка стосується тільки одного окремого працівника), а і зведеними, які досить поширені на великих підприємствах (в таких наказах може
йтися про прийняття на роботу одразу кількох

працівників та/або про різні кадрові процедури — наприклад, про прийняття на роботу певних працівників та про звільнення з роботи інших). Тож загалом Вам ніщо не забороняє видати наказ про прийняття на роботу одного
працівника одразу на дві посади (як на основне
місце роботи, так і за сумісництвом). Але зверніть увагу, що у такому разі в наказі слід прописати прийняття на роботу працівника окремими пунктами на кожну з посад й детально
викласти умови праці на кожній з них (див. Зразок). Окрім цього, зважайте на те, що у наведеному в запитанні випадку працівник буде повинен працювати за основною роботою на «0,5
ставки» — тобто на умовах неповного робочого
часу (і це також слід обов’язково зазначити у наказі про прийняття на роботу).
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВНИК»
НАКАЗ
13.10.2017 р.

м. Київ

№ 135-п

Про прийняття на роботу
Васильківського П. М.
ПРИЙНЯТИ:
1. ВАСИЛЬКІВСЬКОГО Петра Михайловича на посаду заступника головного бухгалтера з
17 жовтня 2017 р., на умовах неповного робочого часу (робочі дні з понеділка по п’ятницю з
9:00 до 13:00), з посадовим окладом 7 000 грн на місяць та з оплатою праці пропорційно
відпрацьованому часу.
2. ВАСИЛЬКІВСЬКОГО Петра Михайловича на посаду інспектора з кадрів з 17 жовтня 2017 р.
за сумісництвом, з режимом роботи з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 18:00, з посадовим
окладом 5 500 грн на місяць та з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.
Підстава: заява Васильківського П. М. від 13.10.2017 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
13.10.2017 р.

Соколенко
Васильківський

Також не забувайте, що навіть у разі внутрішнього сумісництва слід буде вести передбачені законодавством форми обліку кадрів (особова картка), робочого часу та часу
відпочинку (табелі обліку робочого часу), нарахування заробітної плати (особові рахунки)
та інші документи окремо за основним міс№ 21 (153), 1 листопада 2017

С. В. Соколенко
П. М. Васильківський

цем роботи та місцем роботи за сумісництвом — зокрема, працівникові необхідно буде
присвоїти інший табельний номер за сумісництвом, а в табелі його роботу відображати двома рядками (окремо обліковувати робочий час
за основним місцем роботи і окремо — за сумісництвом).
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Також у повідомленні ДФС в разі одночасного
прийняття на роботу одного і того ж працівника його слід буде вказувати двічі у двох окремих
рядках — незважаючи на те, що усі дані про
працівника збігатимуться (і прізвище, ім’я та по
батькові, і реєстраційний номер облікової картки платника податків, і номер та дата наказу
про прийняття на роботу, якщо Ви оформите це
одним наказом). Справа у тому, що буде різнитися категорія особи — у першому рядку слід
буде вказати категорію «1» (оскільки приймаємо працівника із трудовою книжкою — як на
основне місце роботи), а в другому рядку категорію «2» (бо працівник вважатиметься прийнятим без трудової книжки — тобто як при
прийнятті на роботу за сумісництвом (неза-

лежно від того, воно є внутрішнім чи зовнішнім)). Досить часто саме при внутрішньому сумісництві кадровики плутають категорію
особи, проставляючи «1» замість «2», мотивуючи це тим, що трудова книжка цієї людини
на підприємстві вже є — для уникнення такої
помилки просто розцінюйте внутрішнє сумісництво як прийняття на роботу нового працівника (тобто «забудьте» про те, що у Вас ця
людина вже оформлена на основне місце роботи — все одно, як вже було зазначено вище,
доведеться присвоювати і окремий табельний
номер для роботи за сумісництвом, і окремо
здійснювати обчислення середньої заробітної
плати для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо).

Чи потрібно при прийнятті на роботу відкривати знову нову особову картку П-2,
якщо працівник вже працював на нашому підприємстві й звільнився лише
півроку тому, а у відділі кадрів зберігається його стара особова картка?
Так, потрібно заводити нову особову картку.
Особові картки за типовою формою П-2, затвердженою спільним наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 р. № 495/656,
ведуться на всіх працівників підприємства,
включаючи і сумісників (детальну інформацію
щодо правил ведення особових карток працівників можна отримати зі статті «Особові картки: як правильно їх заповнювати», що була надрукована у № 19 (151) газети «Консультант
Кадровика» за поточний рік).
При цьому особові картки слід заводити одразу після видання роботодавцем наказу (розпорядження) про прийняття працівника на роботу, оскільки згідно з п. 2.5. Інструкції про
порядок ведення трудових книжок працівників,
затвердженої спільним наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України та
Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), з кожним записом про призначення на роботу, переведення і звільнення, що
заноситься до трудової книжки, працівник по48

винен бути ознайомлений під підпис саме в
особистій картці, в якій також має повторюватися відповідний запис з трудової книжки.
А часу для внесення до трудової книжки запису
про прийняття на роботу небагато — максимум
тиждень з дня видання відповідного наказу
(п. 2.4. Інструкції № 58).
Якщо ж працівника було звільнено (байдуже — кілька років тому, півроку чи лише
місяць), то він вже не перебуває у трудових
відносинах з підприємством і під час його наступного прийняття на роботу з погляду ведення кадрової документації до нього слід
ставитися як до нового працівника (звісно, це
не стосується випадків поновлення на роботі
працівників, звільнених без законних підстав,
оскільки за таких обставин вважається, що
звільнення просто не було).
Тобто у Вашому випадку необхідно буде не
лише заводити нову особову картку, а й оформляти усі інші документи — знову укладати трудовий договір, формувати особову справу, ознайомлювати під підпис з посадовою інструкцією, колективним договором, правилами
внутрішнього трудового розпорядку тощо.
№ 21 (153), 1 листопада 2017
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Наголос: правила
та складні випадки

Як часто ми ловимо себе на тому, що починаємо дратуватися від того, що співрозмовник або навіть диктор на радіо чи телебаченні неправильно наголошує
слово? А чи траплялося відчувати власне безсилля, коли чули «нові» наголоси у
здавалося б знайомих словах? Наприклад, нещодавно таке знайоме латте стало
раптом латте і виявилося, що всі ці роки ми ганебно помилялися… Щоб не керуватися у мовленні лише інтуїцією, яка досить часто нас підводить, розглянемо
основні правила наголошування та складні випадки, довкола яких досі точаться
суперечки.

Норми наголошування
Норми наголошення в сучасній українській
літературній мові є нелегкими для засвоєння.
Пояснюється це такими особливостями наголосу, як повсюдність і рухомість. Наголос в українській мові визначається як повсюдний, оскільки
він може припадати у слові на будь-який склад
(перший, другий, третій тощо), наприклад:
поїзд, догмат, феномен, розв’язання, комерсант, співіснування, самовдосконалення. Така
особливість як рухомість, означає, що у формах
того самого слова наголос може бути різним, якот: любити — люблю, весна — весни. Іноді навіть та сама форма слова акцентується порізному, наприклад форма називного відмінка
множини деяких іменників лікарі але чотири
лікарі), форми родового й орудного відмінка.

Функції наголосу
Наголос в українській мові виконує такі функції:
— розрізнення значень слів: лікарський (від
лікар) і лікарський (від ліки), пора (отвір у шкірі) і пора (час, період), твердячи (запевняючи)
і твердячи (повторюючи), гладкий (рівний) і
гладкий (тілистий, вгодований), терен (ягода) і
терен (територія);
— розрізнення граматичних форм одного й
того самого слова: руки (називний відмінок множини) і руки (родовий відмінок однини), вікна
(називний відмінок множини) і вікна (родовий
відмінок однини);
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— розрізнення граматичних форм частин
мови: дорога (що? іменник) — дорога (яка? прикметник), батьків (кого? іменник) — батьків
(чий? прикметник), дзвони (що? іменник) —
дзвони (наказовий спосіб дієслова).
Як різновид логічного розрізняють ще й емфатичний наголос, який додає виділеному слову
емоційного забарвлення. Виражається подовженням наголошеного голосного чи приголосного: Роз-з-у-у-умний же ти, Схамені-і-іться ж.
Зі зміною місця логічного наголосу може змінюватися зміст повідомлення: Ти краще вивчи
вірш. Ти краще вивчи вірш.
Здебільшого слова в українській мові мають
один наголос, проте в складних словах може бути
два та більше наголосів: звукопровідний, гілкоцвітний, протиправцевий, вельмишановний,
стовідсотковий, щитоподібний, багатомільйонний, високопродуктивний. У словах такого
типу один наголос основний, а другий — побічний.
Складні слова, що пишуться через дефіс, мають
лише основні наголоси: історико-філологічний,
навчально-виховний, з діда-прадіда, батько-мати, сьогодні-завтра, світло-зелено-жовтий.
Деякі слова мають подвійний наголос (значення слова не змінюється): простору — простору, завжди — завжди, мабуть — мабуть, алфавіт — алфавіт, весняний — весняний,
доповідач — доповідач, договору — договору,
жалібний — жалібний, м’язовий — м’язовий,
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первісний — первісний, перестарок — перестарок, помилка — помилка, простий — простий,
також — також.
Знак наголосу на письмі ставиться, як правило, у маловідомих словах (наприклад, діалектизмах, професіоналізмах чи в іншомовній лексиці — легінь, оптовий, маркетинг) або тоді,
коли від постановки наголосу залежить значення слова: образи (художні) — образи (коли ображають) — образи (ікони), досипати — досипати, атлас (збірник географічних карт) і
атлас (блискуча тканина), озера (родовий відмінок однини) і озера (називний відмінок множини), пісні (родовий відмінок однини) і пісні
(називний відмінок множини), орган (частина
організму) й орган (музичний інструмент),
скликати (доконаний вид дієслова) і скликати
(недоконаний вид дієслова), плачу (від плакати) і плачу (від платити).
Саме за допомогою наголосу розрізняють
особові імена по батькові та прізвища, що мають
спільний корінь: Григорович — Григорович, Максимович — Максимович, Прокопович — Прокопович, Юхимович — Юхимович. Як видно, у
прізвищах наголошеним є суфікс -ович.
Окремі слова під впливом російської мови часто наголошуються мовцями неправильно. Тож
слід розрізняти вимову таких слів (Таблиця 1).
Таблиця1
Українська мова
одинадцять
соломинка
решето
дочка
дрова
верба
горошина
бесіда
приятель

Російська мова
одиннадцать
соломинка
решето
дочка
дрова
верба
горошина
беседа
приятель

Наголошування різних
частин мови

 Основні принципи наголошування іменників.
Переважна частина іменників множини має
наголос на закінченні: наприклад, загадки,
огірки. У більшості іменників жіночого роду із
суфіксом –к під час утворення множини наго50

лос переходить у закінчення: приміром, тарілка — тарілки, книжка — книжки, але: сусідка – сусідки.
Іменники, що утворилися від дієслів, мають
більше двох складів та закінчуються на -ання,
частіше мають наголошений суфікс: читання,
завдання, але: бігання, нехтування. В іншомовних словах, що позначають міри довжин, зазвичай наголос падає на -метр: сантиметр, міліметр, дециметр, але в назвах пристроїв інакше:
термометр, барометр.
 Основні принципи наголошування прикметників.
Суфікс прикметників -еньк- , що вказує на
зменшено-пестливу форму слова, завжди є наголошеним: маленький, чорненький, гарненький. Зазвичай, коли прикметник має два склади, наголос падає на другий склад (тобто на
закінчення): дзвінкий, новий, тонкий, котрий.
 Основні принципи наголошування дієслів.
Правила наголошування дієслова «бути» такі:
в теперішньому часі — бути, будемо, проте в
минулому часі: була, було, були. Багато дієслів
мають наголос на останньому складі: нести,
везти, мести. Дієслова із закінченнями -емо,
-имо, -ете, -ите мають наголос на останній літері: веземо, ідемо, підете, але: будемо, гуркочемо,
залишите.
 Основні принципи наголошування числівників.
У числівниках, що закінчуються на -десят,
наголос припадає на останній склад: п’ятдесят,
сімдесят. У числівниках, що закінчуються на
-адцять, наголошений передостанній склад:
дванадцять, вісімнадцять.
 Службові частини мови.
Як правило, прийменник, сполучник, частка
не наголошуються. Приєднуючись до попередніх або наступних наголошених слів, вони утворюють так зване фонетичне слово: на роботу,
хай читає, він і вона.
Зміна наголосу в заперечних займенниках,
що в непрямих відмінках уживаються з прийменниками, впливає на значення слова: ні з ким
(немає з ким) — ні з ким (із жодною людиною);
ні за що (немає за що) — ні за що (ні в якому
разі), а також розрізняймо значення ніколи (не№ 21 (153), 1 листопада 2017
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має часу) — ніколи (ні в який час, ні за яких обставин).
У деяких словах, наголос не піддається правилам, його потрібно тільки запам’ятати: асиметрія, бородавка, бюлетень, вимога, вимова,
випадок, вітчим, граблі, горошина, грошей, дітьми, довідник, дочка (але донька), заіржавіти, зубожіти (зубожілий, зубожіння, діалог,

каталог, квартал, кропива, курятина, маркетинг, ненавидіти (ненависть, ненависний),
одноразовий, олень, отаман, перепис, псевдонім, разом, середина, симетрія, спина, фартух,
феномен, цемент, центнер, чорнослив, чорнозем.
Наведемо основні закономірності наголошування слів у Таблиці 2.
Таблиця 2

Числівники на -надцять

одинадцять, чотирнадцять
кілометр, дециметр (міра), але спідометр, барометр
Слова з -метр
(вимірювальні прилади)
Слова з -кратія
бюрократія, демократія, плутократія
Слова з -лог
монолог, діалог, каталог
Слова з -писний
літописний, правописний
Більшість віддієслівних іменників середнього роду на -ання, у навчання, завдання, читання (але обладнання, бігання,
яких більше двох складів
ковзання)
ви-, повипадок, подруга
Більшість двоскладових прикметників із наголошеним
вузький, новий, легкий
закінченням
Інфінітив -ти
навести, віднести
Дієслова, що закінчуються на -мо, -те
несемо, несете, ідемо, ідете
Займенники котрий, котра, котре, котрі
котрий, котра, котре, котрі
Займенники мого, твого, свого
мого, твого, свого
Займенник + прийменник
до мого, від свого
Іменник у множині; числівник 2, 3, 4 + іменник
брати, шляхи два (три, чотири) брати, шляхи
Слова Україна, український, українець, українка
Україна, український, українець, українка

Завдання для самоконтролю
1. Визначте, в якому з рядків наголошений
другий склад у всіх словах:
А) допізна, адже, танок
Б) експерт, квартал, оцет
В) тополя, середина, спина
Г) або, ринковий, статуя
Д) житло, каталог, дочка
2. Перший склад наголошений у слові:
— косий;
— жалюзі;
— перепис;
— дочка;
— адже.
3. Визначте, в якому зі слів наголос падає на
перший склад:
А) ожеледь
Б) деінде
В) перекис
№ 21 (153), 1 листопада 2017

Г) експерт
4. Розставте наголос у таких словах:
— жалюзі;
— гуртожиток;
— русло;
— камбала;
— терези;
— предмет;
— черствий;
— перепис;
— флюорографія.
Відповіді на завдання з № 20
Катерина — Катерині — Катерино
Ігор — Ігореві (Ігорю) — Ігоре
Олекса — Олексі — Олексо
Іван — Івану — Іване
Ольга — Ользі — Ольго
Сидір — Сидору (Сидорові) — Сидоре
Лаврін — Лавріну (Лаврінові) — Лавріне
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Жовтень-2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (14 — День
захисника України)
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 21
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (13)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 167 годин
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6
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7
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1

2

3

4

5

8
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9
16
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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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