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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Держслужбовцям збільшено витрати
на оренду житла у відрядженні
Уряд збільшив на 25% граничні витрати на
оренду житла під час відрядження чиновникам —
відтепер гранична сума витрат на оренду житла
на добу становить 125% затверджених сум витрат на оренду житла в державі відрядження для
Президента, Прем’єр-міністра, інших членів Кабінету Міністрів України (далі — КМУ), глави Антимонопольного комітету, Фонду держмайна та інших керівників делегацій.
Відповідні зміни було внесено постановою Уряду
від 25 жовтня 2017 р. № 806 (набула чинності 2 листопада 2017 р.) до постанови КМУ «Про суми та склад
витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження під-

приємствами, установами та організаціями, які
повністю або частково утримуються (фінансуються)
за рахунок бюджетних коштів» від 2 лютого 2011 р.
№ 98.
Також збільшено граничну суму витрат на оренду житла на добу під час відрядження держслужбовців до трьох країн, а саме до:
— Ізраїлю (зі 121 до 171 долара);
— Люксембурга (з 83 до 190 доларів);
— Швейцарії (зі 105 до 208 доларів).
Окрім того, Уряд встановив, що термін відрядження держслужбовця протягом одного календарного
року не може перевищувати 60 календарних днів (за
винятком випадків, визначених законодавством).

Прийнято положення про комісію
для вирішення соцстрахівських спорів
Як відомо, соцстрахівські спори щодо розміру
шкоди та прав на її відшкодування, накладення
штрафів і з інших питань вирішуються в судовому порядку. Водночас, за бажанням зацікавлена
особа може звернутися з питань вирішення спору
до спеціальної комісії Фонду соцстрахування —
Положення про діяльність таких комісій Фонд затвердив своєю постановою від 12 вересня 2017 р.
№ 45 (далі — Положення).
Це Положення визначає завдання, функції, повноваження, порядок формування та діяльності:
— спеціальної комісії Фонду соцстрахування
України з питань вирішення спорів (постійно діючий орган, до складу якого на громадських і паритетних засадах входять по три представники держави,
застрахованих осіб і страхувальників);
— комісій при робочих органах виконавчої дирекції Фонду соцстрахування України (створюються на
громадських і паритетних засадах, до складу яких входять по два представники місцевих органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників). Персональний склад комісій затверджується Фондом за
спільним поданням трьох представників сторін.
Основним завданням зазначених комісій є вирішення по суті спорів, що виникають із правовідносин, урегульованих Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23 вересня 1999 р. № 1105-XIV. Зокрема, такі комісії
вирішують спори, які виникли між сторонами (за4

страхованими особами, страхувальниками, страховиком) щодо:
— сум страхових внесків;
— призначення матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
— обчислення страхового стажу;
— розміру шкоди та права на її відшкодування;
— призначення страхових виплат і надання соціальних послуг за соціальним страхуванням від нещасного випадку.
Спір розглядається комісією в присутності сторін
спору чи їх представників. За відсутності сторін (сторони) без поважних причин у разі наявності достатніх
даних (документів, інформацій, письмових пояснень
тощо) для вирішення спору рішення комісією може
бути прийняте за відсутності сторін (сторони).
Повний текст цього Положення можна знайти у
вкладці з нормативно-правовими актами поточного
номера газети «Консультант Кадровика».
До речі, у Фонді соцстрахування України працює гаряча лінія за безкоштовним багатоканальним телефонним номером: 0-800-501-892, за яким
громадяни можуть отримати відповіді на свої запитання, надати пропозиції щодо покращення роботи
Фонду, а також повідомити про можливі зловживання його посадовими особами. Для мешканців усіх регіонів України дзвінки зі стаціонарних телефонів є
безкоштовними.
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Деякі нюанси звільнення
з роботи керівника підприємства
У попередньому номері ми детально розглянули деякі нюанси прийняття на роботу
керівника підприємства, установи, організації (далі — підприємство). Наразі дізнайтеся, які особливості є у звільненні з роботи цієї посадової особи, зокрема з ініціативи власника підприємства чи уповноваженого ним органу або за власним бажанням самого керівника підприємства.

Законодавче регулювання

Перш за все зауважимо, що у випадку прийняття керівника підприємства на роботу за трудовим договором, на нього, як і на всіх інших
працівників, поширюються норми Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), у т. ч.
і щодо порядку звільнення.
Разом з тим, порядок призначення та діяльності керівника підприємства регулюється також і нормами корпоративного права, зокрема
відповідними нормами Господарського кодексу
України (далі — ГК), Цивільного кодексу України (далі — ЦК), Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р.
№ 1576-XII (далі — Закон № 1576). Також при
застосуванні норм КЗпП щодо керівника підприємства на практиці слід враховувати і відповідні норми корпоративного права та вимоги
деяких підзаконних нормативно-правових актів
щодо порядку призначення і звільнення деяких
«специфічних» категорій, зокрема, керівників
певних державних підприємств, керівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я
тощо.
Наприклад, у ч. 4 ст. 65 ГК зазначається, що у
разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому, серед іншого, визначаються і умови звільнення його з посади, а у ч. 6 ст. 65 ГК вказано, що керівника
підприємства може бути звільнено з посади
достроково на підставах, передбачених договором (контрактом) відповідно до закону.
Також у ст. 99 ЦК йдеться про те, що повноваження члена виконавчого органу можуть бути
№ 22 (154), 15 листопада 2017

в будь-який час припинені або він може бути
тимчасово відсторонений від виконання своїх
повноважень, а у ст. 47 Закону № 1576 зазначається, що виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним (правління,
дирекція) чи одноособовим (директор, генеральний директор). Подібні ж положення є і у
ст. 62 Закону № 1576 щодо товариств з обмеженою відповідальністю, одноособовим виконавчим органом яких може бути директор.
Що стосується керівників державних підприємств, то згідно з пп. 4 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 11 квітня 2012 р. № 298, звільнення з посади керівників
окремих державних підприємств здійснюється
за рішенням КМУ.
Враховуючи зазначене та відповідно до КЗпП
й контракту з конкретним керівником підприємства, його можна звільнити як з ініціативи власника підприємства або уповноваженого
ним органом (далі — роботодавець), так і з ініціативи самого керівника підприємства.

Особливості процедури звільнення
керівника підприємства

Загалом процедура звільнення керівника
підприємства, як і будь-якого іншого працівника, згідно з КЗпП складається з декількох
обов’язкових дій:
— видання наказу про звільнення і зазначення у ньому підстав для звільнення з посиланням
на відповідну норму КЗпП;
— ознайомлення з наказом працівника під
підпис;
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— внесення запису про звільнення до трудової книжки працівника на підставі виданого наказу;
— проведення повного розрахунку з працівником у день його звільнення і видача йому трудової книжки.
Разом з тим, перед прийняттям рішення про
звільнення та початком самої процедури звільнення роботодавцю (його представнику — кадровику) слід уважно вивчити відповідні положення щодо порядку звільнення, які передбачені
у контракті з керівником підприємства, а також
в установчих документах підприємства (наприклад, у Статуті підприємства). Як правило, в
установчих документах зазначається, хто саме
(власник підприємства, конкретний уповнова-

жений орган, загальні збори, правління тощо)
має право звільняти керівника підприємства
та в якому порядку. Тому перед тим, як видати
відповідний наказ про звільнення керівника
підприємства, слід оформити рішення про
його звільнення (припинення повноважень,
відкликання з посади) відповідного уповноваженого органу. Так, якщо право звільнення керівника підприємства (приміром, генерального
директора приватного акціонерного товариства, далі — ПрАТ) належить загальним зборам
акціонерів ПрАТ, слід оформити відповідне рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ у вигляді, наприклад, протоколу загальних зборів
акціонерів ПрАТ (Зразок 1).
Зразок 1

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів ПрАТ «Виробник»
від 10 жовтня 2107 р.

м. Київ

№ 10

Місце проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Виробник»: м Київ, вул. Широка 10.
Вид зборів: позачергові загальні збори.
Дата проведення зборів: 10 жовтня 2017 р..
Час початку реєстрації учасників зборів: 10:00.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 10:45.
Час відкриття зборів: 11:00.
Час закриття зборів: 13:00.
Кількість акціонерів відповідно до реєстру, які мають право на участь у загальних зборах
акціонерів ПрАТ «Виробник»: 1 100 із загальною кількістю акцій (голосів)— 30000100.
Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Виробник»: 10 із загальною кількістю акцій (голосів) 28900000, що становить 96,333
відсотків від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів ПрАТ «Виробник» є правомочними.
Слухали: Фоменка С. С., який оголосив порядок денний загальних зборів акціонерів ПрАТ
«Виробник».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів ПрАТ «Виробник».
2. Обрання Голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Виробник».
3. Припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «Виробник», розірвання з ним
трудового договору (контракту).
4. Обрання Генерального директора ПрАТ «Виробник».
<…>
Третє питання порядку денного: Припинення повноважень Генерального директора ПрАТ
«Виробник», розірвання з ним трудового договору (контракту).
Слухали:
1. Голову загальних зборів акціонерів ПрАТ «Виробник» Фоменка С. С., який запропонував
припинити повноваження Генерального директора ПрАТ «Виробник» Іванова І. І. згідно з
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Зразок 1. Закінчення
п. 30 Статуту ПрАТ «Виробник» та розірвати контракт з ним у зв’язку з тим, що він не забезпечив протягом 6 місяців своєї роботи на посаді генерального директора досягнення запланованих показників результатів діяльності підприємства, про що йдеться у п. 35 Контракту з ним.
2. Генерального директора ПрАТ «Виробник» Іванова І. І., який надав пояснення щодо
причин недосягнення запланованих показників діяльності підприємства.
Формулювання рішення з питання, поставленого на голосування:
1. Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ «Виробник» Іванова І. І.
31.10.2017 р. (останній день повноважень).
2. Розірвати трудовий договір (контракт) з Генеральним директором ПрАТ «Виробник»
Івановим І. І. 31.10.2017 р. (останній день роботи за трудовим договором).
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:
«ЗА» 28900000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь
у загальних зборах;
«ПРОТИ» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;
«УТРИМАЛОСЯ» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які беруть участь
у загальних зборах.
За підсумками голосування по третьому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалено рішення:
1. Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ «Виробник» Іванова І. І.
31.10.2017 р. (останній день повноважень).
2. Розірвати трудовий договір (контракт) з Генеральним директором ПрАТ «Виробник»
Івановим І. І. 31.10.2017 р. (останній день роботи за трудовим договором).
<…>
У зв’язку з тим, що порядок денний загальних зборів акціонерів ПрАТ «Виробник» вичерпаний, Голова загальних зборів акціонерів оголосив збори закритими.
Голова загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Виробник»
Секретар загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Виробник»

На підставі зазначеного та належним чином
оформленого рішення роботодавця можна
оформлювати розірвання трудового договору з
керівником підприємства, тобто його звільнення шляхом видання відповідного наказу про
звільнення (Зразок 2). Зауважимо, що у зазначеному наказі, як і у випадку прийняття на роботу керівником підприємства «самого себе»,
про що йшлося у попередній статті, багато фахівців з кадрового діловодства вважають правильним формулювання на кшталт «Припиняю
виконання обов’язків».
Разом з тим, таке формулювання не буде відповідати вимогам п. 2.4. Інструкції про порядок
№ 22 (154), 15 листопада 2017

Фоменко

С. С. Фоменко

Малько

Р. Р. Малько

ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України (далі — Мін’юст),
Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція
№ 58), де зазначається, що усі записи в трудовій
книжці про прийняття на роботу тощо 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).
Також буде порушено п. 2.6. Інструкції № 58,
згідно з яким записи про причини звільнення у
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Зразок 2

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИК»
НАКАЗ
31.10.2017 р.

м. Київ

№ 225-п

Про звільнення з роботи
Іванова І. І.
ЗВІЛЬНИТИ:
ІВАНОВА Івана Івановича, генерального директора ПрАТ «Виробник», 31.10.2017 р. з підстав, передбачених контрактом, за п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП України, згідно з рішенням загальних
зборів акціонерів ПрАТ «Виробник» від 10.10.2017 р..
Підстава: рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Виробник» (протокол № 10 від
10.10.2017 р.).
Генеральний директор

Іванов

трудовій книжці повинні провадитись у точній
відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю,
пункт закону. Наприклад, «Звільнений у зв’язку з
прогулом без поважних причин, п. 4 ст. 40 КЗпП
України».
Крім того, формулювання на кшталт «Припиняю виконання обов’язків» не передбачене і у відповідних нормативно-правових актах сфери діловодства щодо форм і формулювань наказів з
кадрових питань (про звільнення). Зокрема, у
п. 7 розділу 9 Правил організації діловодства та
архівного зберігання документів у державних
органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях,
затверджених наказом Мін’юста від 18 червня
2015 р. № 1000/5, зазначається, що «у розпорядчих документах з кадрових питань (особового
складу) розпорядча частина починається, як правило, з дієслова у формі інфінітива: «ПРИЙНЯТИ»,
«ПРИЗНАЧИТИ», «ПЕРЕВЕСТИ», «ЗВІЛЬНИТИ»,
«ВІДРЯДИТИ», «НАДАТИ», «ОГОЛОСИТИ» тощо.
Далі зазначаються великими літерами прізвище
працівника, на якого поширюється дія розпорядчого документа, і малими — його ім’я та по батькові».
Тому більш коректно оформлювати наказ про
звільнення керівника підприємства відповідно
до Інструкції № 58 та інших нормативних доку8

І. І. Іванов

ментів сфери діловодства. Що ж до формулювання «припиняю виконання обов’язків», то тут
воно більше схоже на якесь «повідомлення» або
«попередження», а не на розпорядчий документ
з кадрових питань:
«Я, Іванов Іван Іванович припиняю виконання
обов’язків генерального директора ПрАТ «Виробник» 31.10.2017 р. у зв’язку з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Виробник» від 10.10.2017 р.».

Підстави звільнення
керівника підприємства

Якщо звільнення відбувається на підставі відповідного рішення роботодавця з причин (підстав), передбачених в установчих документах
підприємства і не передбачених безпосередньо
у КЗпП (наприклад, у зв’язку з недосягненням
підприємством якихось показників з вини керівника підприємства, незадоволенням роботодавця його певними діями, бездіяльністю керівника підприємства, що призвела до порушення
прав акціонерів акціонерного товариства тощо),
то таке звільнення у наказі оформлюється як
звільнення у зв’язку з припиненням повноважень посадової особи за п. 5 ст. 41 КЗпП. Нагадаємо, що згідно з ч. 3 ст. 65 ГК до посадових
осіб підприємства разом з головним бухгалтером, членами наглядової ради тощо належить і
керівник підприємства.
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Також додаткові підстави для звільнення, які
не передбачені у КЗпП, можуть бути передбачені у контракті з керівником підприємства. Зокрема, у п. 17 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на
роботу працівників, затвердженого постановою
КМУ від 19 березня 1994 р. № 170 (далі — Положення № 170), зазначається, що у контракті можуть визначатися додаткові, крім встановлених
чинним законодавством, підстави його розірвання. У цьому випадку звільнення оформлюється
у наказі як звільнення з підстав передбачених
контрактом, за п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП.
Таким чином, у випадку звільнення за п. 5
ст. 41 КЗпП або п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП у наказі та
трудовій книжці фактично не вказується конкретна причина звільнення (припинення повноважень) керівника підприємства. Також у
випадку звільнення керівника підприємства за
п. 5 ст. 41 КЗпП, йому відповідно до ст. 44 КЗпП
має бути виплачена вихідна допомога у розмірі
не менше ніж шестимісячний середній заробіток. Конкретний розмір вихідної допомоги у
цьому випадку має бути прописаний в установчих документах та/або контракті з керівником
підприємства, і на практиці він може бути значно вищий, ніж шестимісячний середній заробіток, щоб надати керівнику підприємства реальну компенсацію за втрату «цінної» для нього
роботи у випадку несподіваного і не завжди обґрунтованого або «справедливого» (на думку
керівника підприємства) рішення роботодавця.
Роботодавцеві ж наявність п. 5 ст. 41 КЗпП
дає можливість більш оперативно приймати
необхідні рішення щодо управління своїм підприємством, незважаючи на іноді дещо «суворі»
норми КЗпП щодо порядку звільнення і необхідності додаткового обґрунтування своїх певних
рішень, на які він має право відповідно до корпоративного права, але які можуть не подобатися іншим особам.
Також керівника підприємства, як і будьякого іншого працівника, можна звільнити з ініціативи роботодавця і з підстав безпосередньо
передбачених у КЗпП, наприклад, за прогул без
поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП), появу на
роботі у нетверезому стані (п. 7 ст. 40 КЗпП)
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тощо, або з додаткових підстав, передбачених
для окремих категорій працівників, до яких належить і керівник підприємства, наприклад, за
п. 1 ст. 41 КЗпП за одноразове грубе порушення
трудових обов’язків керівником підприємства.

Особливості звільнення
керівника підприємства
за власним бажанням

Керівник підприємства, так само як і інший
працівник, має право на звільнення за власним
бажанням згідно зі статтями 38, 39 КЗпП. Разом
з тим, слід зазначити, що для роботодавця керівник підприємства не є «звичайним працівником», бо керівник підприємства, як правило,
володіє всебічною інформацією про поточний
стан справ на підприємстві, у нього можуть зберігатися всілякі важливі документи (оригінали
контрактів, листування з партнерами, реквізити
контрагентів тощо). Крім того, впродовж виконання обов’язків керівником підприємства ним
могли бути вчинені певні дії щодо діяльності підприємства, які можуть «не сподобатися» згодом
після звільнення керівника підприємства певним контролюючим органам, і про які вони згодом можуть дізнатися у ході відповідних перевірок діяльності підприємства.
Тому, якщо керівник підприємства вирішив
звільнятися за власним бажанням, роботодавцю
слід дуже уважно поставитися до відповідної
процедури і, якщо є можливість, здійснити певну процедуру щодо передачі справ від керівника
підприємства, який звільняється, його заступнику (майбутньому керівнику, безпосередньо роботодавцеві). Наприклад, роботодавець може
запропонувати керівникові підприємству до
звільнення передати справи відповідним особам
за актом приймання-передачі, здати ключі від
кабінету та надати зазначеним особам якомога
повну інформацію стосовно поточних справ на
підприємстві, тощо.
Разом з тим, слід зазначити, що якщо відповідні обов’язки щодо передавання справ від керівника підприємства своєму наступнику в разі
звільнення не передбачені у контракті з керівником підприємства, роботодавець практично
не зможе зобов’язати керівника підприємства
9
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це зробити. При цьому ухилення керівника підприємства від процедури передавання справ у
зв’язку з його звільненням не може якимось чином обумовлювати, наприклад, затримку остаточного розрахунку з керівником підприємства
в останній день його роботи (у т. ч. виплату належних йому сум та оформленої трудової книжки), бо згідно із законодавством роботодавець
не може обмежити право на звільнення за власним бажанням керівника підприємства або змінювати строки попередження про таке звільнення чи порядок розрахунку.
Водночас, у контракті (а також і у локальних
нормативних актах підприємства, приміром, посадовій інструкції тощо) можна передбачити відповідні детальні обов’язки керівника підприємства щодо передачі справ у разі свого звільнення.
Тоді у випадку фактичного «саботажу» керівника
підприємства відповідної процедури щодо передачі справ, роботодавцю (за умови достатності
причин для цього) можна вже буде розглянути
можливість звільнення керівника підприємства
вже за менш «приємними» для керівника підприємства підставами, наприклад, за одноразове
грубе порушення трудових обов’язків керівником підприємства, п. 1 ст. 41 КЗпП.
При цьому слід враховувати, що у законодавстві чітко не визначено поняття «одноразове
грубе порушення трудових обов’язків», і таким
чином це поняття є оціночним. Тому вирішуючи
питання щодо можливості віднесення невиконання керівником підприємства своїх обов’язків
у зв’язку зі звільненням до «одноразового грубого порушення» необхідно взяти до уваги абз. 2
п. 27 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових
спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9. Зазначеним
положенням Постанови передбачено, що суд,
вирішуючи питання про те, чи є порушення трудових обов’язків грубим, має виходити з характеру проступку, обставин, за яких його вчинено,
яку завдано ним (могло бути завдано) шкоду.
Також у випадку раптового звільнення за
власним бажанням керівника підприємства і неналежного виконання ним умов контракту
щодо порядку передавання справ, роботодавець
вже після звільнення керівника може зверну10

тися до суду, наприклад, з такими позовами на
звільненого працівника:
— про спонукання працівника виконати умови контракту (щоб скласти і підписати акт приймання-передачі справ за участі колишнього керівника підприємства);
— про відшкодування збитків, спричинених
порушенням керівником умов контракту (щоб
компенсувати витрати роботодавця на залучення сторонніх аудиторів для перевірки стану
справ на підприємстві на момент звільнення керівника підприємства);
— про відшкодування збитків, заподіяних керівником під час роботи на підприємстві (щоб
компенсувати збитки підприємству, які можуть
бути викликані неналежним виконанням своїх
обов’язків керівником підприємства у період
його роботи до звільнення (наприклад, порушення керівником певних вимог законодавства,
невиконання ним умов договорів з контрагентами, втрата ним певних документів тощо), які
керівник може спробувати «приховати» шляхом
ухилення від процедури передавання справ і які
можуть бути виявлені у подальшому в ході аудиторської перевірки, показаннями контрагентів
підприємства тощо).
Крім того, щоб пом’якшити для себе можливі
негативні наслідки у випадку раптового звільнення керівника підприємства, роботодавцю
можна передбачити і певні органи у структурі
підприємства на зразок спостережної ради чи
ревізійної комісії або відповідних посадових
осіб (наприклад, певних заступників керівника
підприємства), яких керівник підприємства відповідно до контракту з ним був би зобов’язаний
періодично, у встановлені терміни, детально інформувати про поточний «загальний» стан
справ (та/або окремі питання діяльності підприємства) у певні періоди та на окремі моменти часу (приміром, наявність і хід судових
спорів з контрагентами підприємства, стан виконання окремих рішень роботодавця або вимог законодавства, стан підготовки до запланованих перевірок підприємства контролюючими
органами тощо).
Також слід зазначити, що у випадку лише одного власника підприємства, повідомити його, як
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це передбачено у ст. 38 КЗпП, за два тижні про
своє звільнення за власним бажанням керівнику
підприємства не дуже складно. Але якщо таких
власників кілька десятків — це вже може бути
певною проблемою. Наприклад, згідно зі ст. 50 ГК
максимальна кількість учасників товариства з
обмеженою відповідальністю (далі — ТОВ) може
досягати 100 осіб. Якщо згідно з установчими документами господарського товариства у нього
немає іншого уповноваженого органу управління, крім загальних зборів, керівник підприємства
зможе повідомити про своє бажання звільнитись
лише безпосередньо на чергових або позачергових загальних зборах учасників ТОВ або акціонерів акціонерного товариства, до яких буде потрібно подати відповідну заяву про звільнення.
У той же час загальні збори не є постійно діючим
органом і вони збираються періодично, наприклад, кілька разів на рік, або у необхідних випадках
позачергово. Якщо відповідно до законодавства
керівник підприємства ініціює скликання позачергових загальних зборів, то для їх скликання може
знадобитися певний час, якщо установчими документами буде передбачена необхідність повідомлення учасників (акціонерів) не пізніше, наприклад, ніж за 30 днів до їх проведення.
Крім того, скликані позачергові збори можуть і не відбутися, якщо наприклад, не буде
кворуму. Або кворум може назбиратися, загальні збори відбутися, але рішення про звільнення
керівника підприємства ними може бути не
прийняте. В останньому випадку відповідно до
КЗпП керівник підприємства може відпрацювати протягом двох тижнів з дати подання заяви
про звільнення до загальних зборів і потім звільнити самого себе.
Також керівник підприємства, щоб остаточно
бути впевненим у правомірності свого звільнення, може звернутися до суду з позовом (у випадку, якщо загальні збори не відбулися у зв’язку з
відсутністю кворуму або якщо загальні збори не
приймуть рішення про звільнення керівника
підприємства). При цьому аналіз судової практики свідчить, що у переважній частині випадків судове рішення ухвалюється на користь працівника, тобто керівника підприємства (за
умови, що керівник зможе надати усі необхідні
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докази щодо своєї правоти, наприклад, щодо
відсутності вини керівника підприємства в тому,
що загальні збори не відбулися).
Також деякі фахівці пропонують і альтернативний варіант звільнення керівника підприємства шляхом повідомлення рекомендованим цінним листом кожного з учасників ТОВ про своє
звільнення за власним бажанням через 14 днів з
дати повідомлення. Після закінчення цього двотижневого періоду керівник підприємства сам
себе звільняє за власним бажанням відповідним
наказом по підприємству. Між тим такий варіант
виявляється досить сумнівним з точки зору законодавства (наприклад, тому, що кожний окремий учасник ТОВ сам по собі не є якоюсь «окремою часткою» загальних зборів, а також тому, що
у цьому випадку фактично керівник підприємства сам себе звільняє, хоча він і не є по відношенню до себе своїм роботодавцем), про що у
тому числі свідчить і відповідна судова практика.
Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок, що хоча у випадку звільнення за власним бажанням всім працівникам згідно з КЗпП
фактично надається таке право після закінчення 14 днів після відповідного повідомлення роботодавця, у випадку керівника підприємства
таке «право» фактично може «розтягнутися» на
місяць або більше з урахуванням часу, потрібного на скликання загальних зборів та/або часу,
необхідного для звернення до суду з відповідним позовом.

Інші питання звільнення керівників
підприємства згідно з КЗпП

Зауважимо, що відповідно до статтей 43, 431
КЗпП для звільнення керівника підприємства з
підстав, передбачених у пунктах 1 та 5 ст. 41
КЗпП, а також з інших підстав не потрібна попередня згода виборного органу первинної
профспілкової організації (профспілкового
представника), хоча керівник підприємства
може і бути членом такої профспілки.
У той же час згідно зі ст. 45 КЗпП трудовий
договір з керівником підприємства повинен
бути розірваний роботодавцем на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) (далі —
11
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профспілковий орган), якщо керівник порушує
законодавство про працю, про колективні договори і угоди, Закон України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV. Можливість висування зазначеної вимоги профспілковим органом
передбачена у ст. 247 КЗпП, згідно з якою виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві може прийняти рішення
про вимогу до власника або уповноваженого
ним органу розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, якщо він здійснює зазначені порушення.
Якщо ж роботодавець, або керівник, стосовно
якого пред’явлено вимогу про розірвання трудового договору, не згоден з цією вимогою, то згідно із частинами 2, 3 ст. 45 КЗпП він може оскаржити рішення профспілкового органу до суду у
двотижневий строк з дня отримання рішення.
У цьому разі виконання вимоги про розірвання
трудового договору зупиняється до винесення
судом рішення. У разі ж, коли рішення профспілкового органу не виконано і не оскаржено у зазначений строк, профспілковий орган у цей же
строк може оскаржити до суду діяльність або
бездіяльність посадових осіб, органів, до компетенції яких належить розірвання трудового договору з керівником підприємства.
Також слід зазначити, що керівник підприємства згідно з п. 3 ч. 1 ст. 232 КЗпП належить
до категорії працівників, трудові спори з якими,
у т. ч. з питань звільнення, зміни дати і формулювання причини звільнення, оплати за час вимушеного прогулу тощо, підлягають безпосередньому розгляду в районних, районних у
місті, міських чи міськрайонних судах.

Внесення змін до Єдиного
державного реєстру
та в інших документах

Як зазначалося у попередній статті, відповідно
до Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»
від 15 травня 2003 р. № 755-IV (далі — Закон
№ 755) дані про керівника підприємства (п. 13
ч. 2 ст. 9 Закону № 755) заносяться до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних
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осіб – підприємців (далі — ЄДР). Тому у випадку
звільнення керівника підприємства, державному
реєстратору необхідно відповідно до ст. 17 Закону
№ 755 подати певні документи, зокрема відповідну заяву 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 Мін’юсту «Про затвердження форм
заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 18 листопада 2016 р. № 3268/5.
З врахуванням вимог податкового законодавства зазначену Форму 3 слід подати не пізніше 10
днів після звільнення керівника підприємства.
Крім того, роботодавець і сам зацікавлений у завчасному внесенні відповідних змін до ЄДР, адже
відповідні відомості про керівника підприємства
у ЄДР є загальнодоступні, а тому потенційно можуть бути певні «неприємності» для роботодавця, якщо звільнений керівник підприємства незаконно зможе підписати якісь правочини або
представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з партнерами підприємства, які будуть
мати неправильне уявлення про повноваження
зазначеної особи з врахуванням «застарілих» відомостей у ЄДР. Або навпаки контрагент підприємства може відмовитися від підписання термінової і дуже важливої угоди для підприємства
з новопризначеним керівником підприємства,
бо буде мати сумніви відносно його повноважень, якщо в ЄДР все ще будуть вказані відомості
про «старого» керівника підприємства.
Також слід виконати і відповідні інші процедури у зв’язку із звільненням керівника підприємства, про які йшлося у статті про прийняття
на роботу керівника підприємства у попередньому
номері, а саме процедури щодо повідомлення податкових органів та зміни відповідної документації
(відомостей) у банківських установах та сертифікаційних центрах електронних ключів для електронного документообігу.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
№ 22 (154), 15 листопада 2017

ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Додаткова відпустка
за роботу на комп’ютері
Сьогодні важко уявити ситуацію, коли працівник не користується комп’ютером.
У реальності кожен співробітник підприємства, перебуваючи в офісі, під час виконання своїх трудових обов’язків систематично використовує персональний
комп’ютер. Чисельність таких працівників постійно зростає. У зв’язку з цим постає
питання про необхідність надання таким співробітникам додаткових відпусток у
зв’язку з їх роботою на комп’ютерах. Довідайтеся, чи мають такі працівники право
на додаткову відпустку через особливі умови праці, яка тривалість та черговість
такої відпустки, один чи два накази готувати, чи обов’язково надавати відпустку за
роботу на комп’ютері, якщо тривалість щорічної основної відпустки становить не 24,
а 28 календарних днів, та як вона має оплачуватися.

Правові підстави

Основним нормативно-правовим актом при
дослідженні цього питання залишається Закон
України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504). Він досить
вичерпно регулює порядок надання основних та
додаткових щорічних відпусток. Так, якщо дотримано всіх правил з охорони праці при роботі
з комп’ютером (зокрема, Державні санітарні
правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних
машин (ДСанПіН 3.3.2.007-98), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 р. № 7), то роботу на комп’ютері не розглядають як важку або
шкідливу. Однак відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону № 504 визначено, що щорічна додаткова
відпустка за особливий характер праці надається
окремим категоріям працівників, робота яких
пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та
інтелектуальним навантаженням або виконується
в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для
здоров’я, — тривалістю до 35 календарних днів
за списком виробництв, робіт, професій та посад,
який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290
(далі — Список № 1290).
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Так, у п. 58 розділу XXII зазначеного Списку
№ 1290 мова йде про таких осіб, які працюють
на електронно-обчислювальних та комп’ютерних машинах. Там же вказано, що максимальний строк додаткової відпустки для цієї
категорії працівників повинен складати 4 календарні дні. Між тим слід зауважити, що конкретна
тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер роботи встановлюється колективним або трудовим договором залежно від
часу зайнятості працівника в таких умовах. Відразу слід звернути увагу, що при визначенні її
тривалості не враховуються святкові та неробочі
дні, про що йдеться у ч. 2 ст. 5 Закону № 504.
Зауважимо, що наказом Державного комітету
з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 р. № 65 затверджено Правила охорони праці під час експлуатації
електронно-обчислювальних машин (далі —
Правила № 65). Ці Правила поширюються на всіх
суб’єктів господарювання незалежно від форм
власності, які у своїй діяльності здійснюють роботу, пов’язану з електронно-обчислювальними машинами (далі — ЕОМ) з відеодисплейними терміналами (далі — ВДТ), зокрема на тих, які мають
робочі місця, обладнані ЕОМ з ВДТ і периферійними пристроями (далі — ПП). Окрім цього, Правилами № 65 визначено поняття «електронно13

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

обчислювальна машина», під яким розуміється
електронно-обчислювальна машина з необов’язковими додатковими пристроями, системними елементами (пристрої для друку, сканери,
модеми, блоки безперервного живлення та інші
спеціальні ПП (клавіатура, маніпулятор «миша»,
дискова система, звукова система, модем, мікрофон, принтер, сканер тощо)). Отже, персональні
комп’ютери також слід віднести до ЕОМ.
Разом із вищенаведеним, у нагоді може стати
роз’яснення Міністерства соціальної політики
України, яке в своєму листі від 24 грудня 2013 р.
№ 152/13/82-13 надало тлумачення щодо застосування вищезгаданих норм законодавства
наступним чином.
По-перше, щодо права на встановлення щорічної додаткової відпустки було роз’яснено,
що працівникам, які працюють на електроннообчислювальних та обчислювальних машинах (у т. ч. на персональних комп’ютерах) і
яким тривалість щорічної відпустки не визначена іншими нормативно-правовими актами,
надаються щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів згідно з п. 58 розділу XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства»
Списку виробництв, робіт, професій і посад
працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним
навантаженням або виконується в особливих
природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право
на річний додатковий відпуск за особливий
характер праці, затвердженого постановою
КМУ від 17 листопада 1997 р. № 1290 (зі змінами).
Там само йдеться про те, що згідно зі ст. 8 Закону № 504 передбачається, що конкретна тривалість таких відпусток встановлюється колективним або трудовим договором залежно від
часу зайнятості працівника в цих умовах. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер роботи передбачена законодавством і повинна надаватися відповідним працівникам
в обов’язковому порядку.
Відповідно до Порядку застосування зазначеного вище Списку, затвердженого наказом
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Міністерства праці та соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики) від 30 січня 1998 р.
№ 16 (зі змінами), додаткова відпустка за особливий характер роботи надається пропорційно
фактично відпрацьованому часу. При цьому до
розрахунку часу, що дає право працівнику на
таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості
робочого дня, встановленого для працівників
цих виробництв, цехів, професій, посад. Як відомо, облік часу, відпрацьований у зазначених
умовах працівником, здійснюється власником
або уповноваженим ним органом.
Аналогічні норми є в листі Мінсоцполітики
від 21 вересня 2016 р. № 1344/13 / 84-16, де профільні фахівці повторно нагадали щодо надання
відпусток окремим категоріям працівників. Фахівці відомства відзначили, що працівникам,
які працюють на електронно-обчислювальних
та обчислювальних машинах (в т. ч. персональних комп’ютерах), передбачено надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних
днів. Зазначена норма поширюється на всіх
працівників, на яких поширюється дія Закону
№ 504, незалежно від займаної посади (професії), які в своїй роботі застосовують персональний комп’ютер. Щорічна відпустка, як
основна, так і додаткова, повинна бути надана
вчасно згідно з затвердженим графіком відпусток. Разом з тим, у випадку, якщо працівник з
якихось причин не скористався своїм правом на
щорічну відпустку в минулому році або за кілька попередніх років, він має право використати
її, а в разі звільнення, незалежно від підстав,
йому має бути виплачена компенсація за всі невикористані дні відпустки, про що йдеться у
ст. 24 Закону № 504. Варто нагадати, що чинним законодавством не передбачено термін
давності, після спливання якого втрачається
право на щорічну відпустку (детальніше з правилами надання відпусток за минулі роки ви
можете ознайомитися у № 21 (153) газети
«Консультант Кадровика»).
Слід зауважити, що Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор
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професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р.
№ 327, містить такі професійні назви як «Інженер з комп’ютерних систем», «Адміністратор
системи», «Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення», «Оператор
комп’ютерного набору», з назви яких очевидно, що працівник майже увесь робочий час
проводить за персональним комп’ютером. Таким працівникам може бути встановлено максимальну тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу з комп’ютером як особливий
характер праці — 4 календарних дні. Офісні
працівники (секретарі, бухгалтери, працівники кадрової служби), зазвичай, виконують роботу за персональним комп’ютером не менше
половини тривалості робочого дня, встановленого для посади, тому тривалість щорічної
додаткової відпустки за роботу за комп’ютером
може бути встановлено, приміром, 2 або 3 дні
(залежно від часу фактичної зайнятості роботою на комп’ютері).
Варто також вказати, що право на додаткову
відпустку за роботу за комп’ютером мають і
сумісники. Так, у листі від 5 червня 2008 р.
№ 5305/0/14-08/06 Мінпраці зазначило, що право на додаткові відпустки за особливий характер
праці мають і сумісники. Однак тут необхідно
враховувати те, що такі відпустки надаються залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Тобто, сумісникам, так само як і працівникам
за основним місцем роботи, треба розраховувати
спеціальний стаж роботи, який дає право на таку
додаткову відпустку. Сам же облік стажу роботи,
який дає право на додаткову відпустку за роботу
за комп’ютером, має вести роботодавець. У розрахунок часу, що дає право працівнику на таку
відпустку, зараховуються дні, коли він фактично
був зайнятий на роботах з особливим характером
праці, які мають складати не менше половини
тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.
Зауважимо, що для цього недостатньо просто
знати трудовий стаж працівника. Тут слід враховувати щоденний облік годин, проведених за
комп’ютером. Але затвердженого порядку та
форми обліку такого робочого часу не існує, а
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чинна поточна форма табелю обліку робочого
часу не містить спеціальних позначок для фіксування часу з особливим характером роботи.
Хоча за необхідності її можна доповнити іншими показниками, потрібними для обліку робочого часу на підприємстві. Тобто, за потреби
можна порадити роботодавцеві вказати свою
позначку для таких днів (буквенну або числову)
і свою форму табелю обліку робочого часу, яка б
дозволяла вести облік стажу, що дає право на
таку відпустку.
Як відомо, додаткова відпустка за особливий
характер роботи належить до щорічних відпусток згідно з ч. 1 ст. 4 Закону № 504. Тобто на
додаткові відпустки за роботу за комп’ютером
поширюються усі норми, які стосуються надання щорічних відпусток або заміни їх грошовою
компенсацією. Так, відповідно до ст. 9 Закону
№ 504, 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. У разі ж якщо на роботу приймаються працівники за переведенням, з попереднього місця роботи вважаємо за
доцільне вимагати, зокрема, і довідку про такий
стаж роботи.
Попри незначну тривалість такого виду відпустки, чинним законодавством передбачено
відповідну компенсацію за невикористану відпустку. Додаткова відпустка за особливий характер роботи належить до щорічних відпусток,
відповідно, на такий вид відпустки поширюються
усі норми, які стосуються надання щорічних відпусток або заміни їх грошовою компенсацією.
Отже, працівники, які мають право на таку відпустку, але не скористалися нею, мають право
на отримання грошової компенсації за неї у разі
звільнення у порядку, встановленому у ст. 24
Закону № 504. Виняток складає категорія неповнолітніх, яким така заміна відпустки грошима
заборонена.
Окрім цього, варто звернути увагу на кількість невикористаних відпусток, які можуть
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бути надані працівникові протягом робочого
року. Таке питання має вирішуватися за узгодженням сторін трудового договору, тобто між
працівником та роботодавцем. Для послідовного та точного обліку використання річних
відпусток порадимо за доцільне надавати працівникові спочатку невикористану щорічну відпустку за попередній рік, а потім вже за наступний.
Відповідно, вищевказані норми поширюються
і на додаткові чотириденні відпустки за роботу
на комп’ютері.
Досить часто трапляється, що така відпустка
нерідко надається після закінчення відповідного робочого року. У такому разі легко обчислити
конкретну тривалість відпустки, що належить
працівникові. Якщо ж зазначену відпустку надати кілька разів на рік пропорційно відпрацьованому часу, і кожного разу при визначенні тривалості відпустки заокруглювати результат до
цілого числа за правилами математики, сумарно за робочий рік може вийти більша або менша
кількість днів відпустки, що належить працівникові, що буде помилкою. У такому випадку при
наданні останньої частини відпустки порадимо

зробити перерахунок наданих пропорційно відпрацьованому часу днів відпустки без заокруглення.

Оформлення
додаткової відпустки

Відразу заважимо, що оформлення додаткової, як правило, чотириденної відпустки
за роботу на комп’ютері відбувається за стандартною процедурою. Загальним правилом
і основною умовою для її надання є факт роботи означеного працівника на посаді, яка підпадає під вищезгаданий п. 58 розділу XXII
Списку № 1290. Своє бажання отримати таку
відпустку працівник має висловити у відповідній заяві на ім’я роботодавця з проханням надати йому таку відпустку з обов’язковим зазначенням тривалості та виду відпустки, на
підставі якого роботодавець видає відповідний
наказ. Також досить часто на практиці працівники висловлюють бажання приєднати додаткову відпустку за роботу за комп’ютером до
щорічної основної відпустки чи її частини (див.
Зразок 1 та Зразок 2)
Зразок 1
Директору ПрАТ «Сервіс»
Нетудихата Н. М.
оператора комп’ютерної верстки
Лук’яненко Анастасії Степанівни

Заява
Прошу надати мені частину щорічної основної відпустки тривалістю 10 календарних днів
з 20 листопада 2017 р. та приєднати до неї додаткову відпустку за роботу на комп’ютері тривалістю 4 календарні дні.
10.11.2017 р.

Може виникнути питання, чи слід включати
відпустку за роботу з комп’ютером до графіка
відпусток? Тут слід зауважити, що як і щорічна
основна, щорічна додаткова відпустка за роботу
за комп’ютером надається за відпрацьований
робочий рік, який відлічується від дати укладання трудового договору. Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням з ви16

Лук’яненко

борним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом органом, і доводиться до
відома всіх працівників (ч. 10 ст. 10 Закону
№ 504). Таким чином, до графіка відпусток порадимо за доцільне включати й щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці, зокрема відпустку за роботу з комп’ютером.
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Зразок 2

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕРВІС»
13.11.2017 р.

НАКАЗ

м. Київ

№ 121-п

Про надання частини
щорічної основної відпустки
та додаткової відпустки за
роботу за комп’ютером
НАКАЗУЮ:
ЛУК’ЯНЕНКО Анастасії Степанівні, оператору комп’ютерної верстки, надати частину щорічної
основної відпустки з 20 листопада 2017 р. на 10 календарних днів за період роботи з 1 вересня
2016 р. по 31 серпня 2017 р., а також приєднати до неї 4 календарні дні додаткової відпустки
за комп’ютером за цей же період роботи.
Бухгалтерії виплатити Лук’яненко А. С. заробітну плату за час відпустки.
Підстава: заява Лук’яненко А. С. від 10.11.2017 р..
Директор

Нетудихата

Н. М. Нетудихата

З наказом ознайомлена:
13.11.2017 р.

Лук’яненко

А. С. Лук’яненко

Згідно з Порядком застосування Списку
№ 1290, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 30 січня 1998 р. № 16, додаткова відпустка
за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично
був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, установленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.
Облік часу, відпрацьованого в зазначених
умовах, здійснюється роботодавцем.
Відповідно до ст. 9 Закону № 504 до стажу
роботи, що дає право на щорічні додаткові
відпустки за особливий характер праці, зараховується:
— час фактичної роботи з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих
умовах не менше половини тривалості робочого дня, установленої для працівників цього
виробництва, цеху, професії або посади;
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— час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;
— час роботи вагітних жінок, переведених на
підставі медичного висновку на легшу роботу,
на якій вони не зазнають впливу несприятливих
виробничих факторів.
Таким чином, до стажу, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, не зараховуються дні, коли працівник
хворів, був у відпустці без збереження заробітної плати, у зв’язку з навчанням тощо, або певну
кількість робочих днів був зайнятий в умовах,
передбачених Списком № 1290, менше половини тривалості робочого дня.
Приклад
Згідно з колективним договором працівниці Л. встановлено щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці
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тривалістю 4 календарних дні. Працівниця Л. працює за п’ятиденним робочим
тижнем з двома вихідними днями у суботу та неділю і зайнята роботою на персональному комп’ютері не менше половини
тривалості робочого дня. Припустимо, що
відпустка має бути надана працівниці за
робочий рік з 01.11.2016 по 31.10.2017. За
цей робочий рік працівниця вже перебувала у щорічній відпустці тривалістю 24 календарні дні та у відпустці без збереження
заробітної плати як інвалід ІІ групи тривалістю 60 календарних днів відповідно до
п. 7 ст. 25 Закону № 504. Оскільки період
щорічної основної відпустки входить до
стажу, що дає право на щорічну додаткову
відпустку за особливий характер праці, то
на тривалість додаткової відпустки за роботу на комп’ютері він не вплине. А дні
періоду відпустки без збереження заробітної плати вже не зараховуватимуться до
стажу, який дає право на щорічну додаткову відпустку. Припустимо, що на період
відпустки без збереження заробітної плати згідно з графіком роботи працівниці
припало 43 робочих дні. При п’ятиденному
робочому тижні з двома вихідними днями
у суботу та неділю норма тривалості робочого часу в період робочого року, за
який надається відпустка, становила 250
робочих дні.
Обчислимо конкретну тривалість відпустки: 4 ÷ 250  (250 – 43) ≈ 3,312. У результаті заокруглення отримуємо 3 календарних дні. Отже, у наведеному прикладі
конкретна тривалість щорічної додаткової
відпустки працівниці за особливий характер праці (тобто у даному випадку — за
роботу за комп’ютером) становить 3 календарних дні. Якби працівниця не перебувала у відпустці без збереження заробітної плати (чи перебувала б у ній менш
тривалий час), вона б отримала додаткову
відпустку максимальної тривалості —
4 календарні дні.
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На практиці досить часто виникають ситуації, коли роботодавець ігнорує право працівника на означений вид додаткової відпустки чи
компенсацію за її ненадання. У цьому випадку в
нагоді може стати судова практика. Розглянемо
ситуацію та з’ясуємо, чи має роботодавець нести відповідальність за недотримання додаткової річної відпустки працівнику, який у процесі
своєї роботи використовує комп’ютер. Питання
компенсації щодо невикористаної додаткової
відпустки у зв’язку з роботою на комп’ютері нерідко виникає у справах про відмову або поновлення на роботі співробітників.
Так, у своєму рішенні від 10 червня 2014 р.
Саксаганський районний суд м. Кривий Ріг Дніпропетровської області вказав наступне: «Не
підлягають також задоволення вимог позивача
про надання йому додаткової відпустки у зв’язку
з особливим характером праці. Так, відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від
17.11.1997 р. № 1290 для працівників, які працюють на електронно-обчислювальних та
комп’ютерних машинах, встановлено право на
отримання додаткової річної відпустки з максимальною тривалістю до 4 календарних днів.
Відповідно до п. 7 Порядку застосування
Списку виробництв, робіт, професій і посад
працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням <...>, що дає право на
щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 30.01.1998 р. № 16 (№ реєстру в Мін’юсті
58/2498) встановлено, що в розрахунок часу,
який дає право працівнику на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично
був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня.
При цьому позивач не надавав жодного доказу, який би підтвердив факт його роботи з
ЕОМ постійно, протягом не менше половини
тривалості робочого дня. Однак, згідно з копією
Колективного договору, діючого на підприємстві, такими особами вважаються тільки опе№ 22 (154), 15 листопада 2017
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ратори ЕОМ та програмісти, якими встановлюються додаткові щорічні відпуски».
Рішенням Приморського районного суду
м. Одеси від 13 листопада 2013 р. відмовлено у
вимогах щодо компенсації невикористаної додаткової відпустки у зв’язку з особливими умовами роботи на основі наступних підстав: «Колективним договором, який був укладений
між адміністрацією та трудовим колективом
ПАТ АБ «Укргазбанк», схваленим загальними
зборами трудового колективу «Укргазбанк»
02.02.2007 р., зареєстрований у Солом’янській
районній державній адміністрації м. Києва
12.02.2007 р. № 46-07, колективним договором
«Укргазбанк», який був укладений між адміністрацією та трудовим колективом ПАТ АБ «Укргазбанк» на 2010 – 2014 рр., зареєстрованим у
Солом’янській районній державній адміністрації м. Києва 18.03.2010 р. № 67-10, зі змінами
та доповненнями від 17.10.2011 р., зареєстровані у Солом’янській районній державній адміністрації м. Києва 08.11.2011 р., № 258-11, і
колективним договором «Укргазбанк», укладеним між Правлінням ПАТ АБ «Укргазбанк» та
профспілковим комітетом Первинного профспілки працівників ПАТ АБ «Укргазбанк» на
2012 – 2015 рр., зареєстрований в Солом’янській
державній адміністрації м. Києва 01.03.2012 р.
№ 69-12, не передбачено надання щорічної додаткової відпустки за роботу із важкими та
шкідливими умовами праці.
Більше того, суд погоджується із доводами
відповідача відносно того, що, по-перше, факт
устаткування робочого місця комп’ютером не
свідчить про наявність шкідливих умов праці і,
відповідно, не свідчить про необхідність надання працівникові додаткової відпустки. І, подруге, робота позивача не передбачала його перебування за комп’ютером більше половини
тривалості робочого дня».
Бердичівський районний суд Житомирської
області у вирішенні від 18.12.2015 р. встановив,
що: «Вимоги позивача про виплату грошової
компенсації за 18 днів невикористаної щорічної
додаткової відпустки задоволенню не підлягають. Позивачем не доведено, що він виконував роботу зі шкідливими та важкими умовами
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праці; його робота мала особливий характер,
була пов’язана з негативним впливом на
здоров’я шкідливих виробничих факторів, і за
результатами атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих
умовах позивач мав право на додаткову щорічну
відпустку. Показання свідків щодо виконання
роботи позивачем протягом 8 годин за
комп’ютером не дають суду підстав прийняти їх
до уваги як безумовний доказ наявності права у
позивача на додаткову відпустку».
4 квітня 2014 р. Дарницький районний суд
м. Києва ухвалив рішення, в якому, зокрема,
вказано: «Сторонами не надано до матеріалів
справи будь-яких доказів на підтвердження
того, що позивач під час роботи у відповідача
мав право на додаткову відпустку у зв’язку зі
шкідливими умовами праці, відповідно мав право на отримання грошової компенсації на день
звільнення в разі невикористання додаткової
відпустки, Тому вимога позивача про відшкодування на його користь з відповідача суми 847,02
грн задоволенню не підлягає».
Таким чином, можна зробити висновок, що
судова практика із зазначеного питання досить часто складається не на користь працівника. Адже суди дотримуються точки зору, що
співробітник як позивач сам повинен довести
той факт, що він має право на додаткову відпустку за те, що працював на комп’ютері, надавши докази, що він використовував у своїй
роботі комп’ютер постійно протягом часу не
менше половини тривалості робочого дня. Однак тут слід зауважити, що факту того, що робоче місце обладнане комп’ютером, недостатньо для акцентування уваги в суді на особливих
умовах праці. У суді це не буде сприйматися як
доказ цього. Потрібно довести саме систематичність (не менше половини тривалості робочого дня) роботи на комп’ютері, при цьому,
щоденної. Тобто у разі виникнення спірної ситуації, яка призвела до судового розгляду, необхідно довести чи спростувати саме використання комп’ютера протягом не менше
половини робочого дня щоденно. У якості підтвердження можуть бути документально зафіксовані факти, однак, наприклад, свідчення
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передбачають його роботу за комп’ютером більше половини його робочого часу.
Проаналізувавши норми законодавства,
роз’яснення Мінсоцполітики та відповідну судову практику, можна зауважити, що ненадання
роботодавцем працівнику додаткової відпустки
у зв’язку з роботою за комп’ютером практично
не тягне для першого вагомих наслідків, якщо у
працівника немає доказів того, що його права
порушені. Однак, якщо власник вирішить все ж
таки надати таку відпустку, порадимо дотримуватися певних алгоритмів, викладених у матеріалі вище.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист

реклама

свідків суди часто не приймають як належні
докази.
Окрім цього, суди часто не розділяють точку
зору, висловлену в листі Мінсоцполітики про те,
що така відпустка має надаватися незалежно від
того, чи передбачена вона колдоговором чи ні.
Як видно з одного із рішень, відмова у задоволенні вимог щодо компенсації базується на
тому, що додаткова відпустка передбачається
лише окремій категорії співробітників. А в іншому рішенні міститься відмова у задоволенні вимоги, оскільки такі додаткові відпуски взагалі
не були передбачені колективним договором.
Нинішня судова практика показує, що суди часто стають на бік роботодавця, якщо власник
заявляє, що трудові обов’язки співробітника не
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НАКАЗ

від 11 жовтня 2017 р. № 1611

Видавник:

Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо запровадження наставництва

Міністерство соціальної
політики України
Остання редакція:
11 жовтня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
Методичні рекомендації щодо
запровадження наставництва,
в яких 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.

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами),
з метою удосконалення системи професійного навчання працівників та сприяння запровадженню наставництва, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо запровадження наставництва, що додаються.
2. Департаменту зайнятості та соціального діалогу (Савенко Г. Л.) забезпечити розміщення Методичних рекомендацій на офіційному веб-порталі Міністерства соціальної політики
України та інформування міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої
влади про затвердження Методичних рекомендацій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П..
Міністр

А. Рева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
11 жовтня 2017 р. № 1611

Методичні рекомендації щодо запровадження наставництва

1. Загальні положення
Зростання конкуренції на світовому ринку, впровадження нових технологій і технічних
засобів зумовлюють потребу в удосконаленні навичок працівників і необхідність у безперервному професійному навчанні та постійному підвищенні рівня кваліфікації персоналу.
Наставництво передбачає навчання безпосередньо на робочому місці шляхом передання
досвідченими працівниками набутого досвіду і знань особі, що потребує професійного навчання, та формування необхідних навичок.
Пунктом 1.36 Розділу І Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм
реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні для забезпечення
зайнятості населення, збереження та розвитку трудового потенціалу передбачено, зокрема, удосконалення системи професійного навчання працівників та умов здійснення наставництва.
Методичні рекомендації розроблено з метою сприяння запровадженню наставництва на
підприємствах, в установах, організаціях різних організаційно-правових форм і форм власності (далі — підприємство) для професійної адаптації та сприяння професійному розвитку
працівників, яких уперше прийнято на роботу з укладенням трудового договору (контракту),
переведено для виконання роботи за іншою професією або на іншій посаді та які потребують
набуття досвіду практичної роботи, освоєння додаткових професійних знань, умінь і навичок
відповідно до вимог посадової інструкції протягом певного часу під наглядом наставника
(далі — працівник).
Запровадженням наставництва підприємства можуть досягти таких цілей, зокрема:
сприяти досягненню працівником високої якості виконуваних робіт, дотриманню ним
вимог нормативно-правових актів з охорони праці та організаційно-розпорядчих документів,
що визначають права та посадові обов’язки працівника, положень колективного договору;
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формувати і розвивати професійні знання, вміння та навички працівників, передавати їм
професійний досвід;
сприяти соціальній адаптації працівника в трудовому колективі; налагоджувати партнерські відносини між працівниками різних професійних і вікових груп, створювати умови для
ефективного обміну знаннями та досвідом між ними;
розвивати мотивацію до встановлення тривалих трудових відносин працівника з підприємством, закріплення працівника на робочому місці, зниження плинності кадрів, формування
позитивного іміджу підприємства на ринку праці.
2. Організація наставництва
2.1. Наставництво рекомендується встановлювати над:
працівником, якого вперше прийнято на підприємство для виконання роботи за професією або на посаді;
молодим працівником, який закінчив загальноосвітній, професійно-технічний, вищий
навчальний заклад, з яким укладено трудовий договір (контракт);
працівником, якого переведено для виконання роботи за іншою професією або на іншу
посаду, якщо виконання ним функціональних обов’язків потребує набуття ґрунтовніших
професійних знань, нових практичних навичок і вмінь.
Наставництво рекомендується здійснювати за згодою працівника та безпосередню при
виконанні ним його посадових/робочих обов’язків.
До роботи з наставництва рекомендується залучати кваліфікованих робітників, майстрів,
інструкторів виробничого навчання, керівників структурних підрозділів або фахівців, яких не
звільнено від основних посадових обов’язків (за їхньою згодою).
2.2. Після прийняття керівником підприємства рішення щодо запровадження на підприємстві наставництва рекомендується розробити положення/процедуру щодо організації наставництва з урахуванням специфіки виробничого процесу, затвердити положення/процедуру керівником підприємства за погодженням з відповідним профспілковим органом
(профспілковим представником) підприємства або з вільно обраними й уповноваженими
представниками (представником) працівників підприємства, якщо на підприємстві немає
профспілкового органу (профспілкового представника), та зробити невід’ємною частиною
колективного договору (в разі його укладення).
2.3. Кандидатури наставників рекомендується визначати щороку рішенням керівників
структурних підрозділів за погодженням із відповідним профспілковим органом (профспілковим представником) підприємства або з вільно обраними й уповноваженими представниками (представником) працівників підприємства, якщо на підприємстві немає профспілкового органу (профспілкового представника). Рішення рекомендується оформити протоколом.
Для визначення кандидатури наставника рекомендується встановити такі критерії відбору:
стаж роботи за фахом не менше ніж три роки (залежно від рівня кваліфікації працівника)
та не менше ніж один рік на підприємстві;
знання кваліфікаційних вимог професії (спеціальності), за якою здійснюється наставництво;
знання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та організаційно-розпорядчих документів, що визначають права та посадові обов’язки працівника, положень колективного договору;
наявність досвіду та відповідного кваліфікаційного рівня безпечного виконання робіт
згідно з вимогами правил охорони праці; знання специфіки виробничої діяльності підприємства; готовність до сприйняття новітніх технологій, нових методів роботи та інформації;
володіння необхідними організаторськими та педагогічними здібностями, обізнаність із
різними методами навчання при переданні знань, умінь і навичок; вміння контролювати виконання поставлених перед працівником завдань; наявність необхідних особистісних якостей, зокрема дисциплінованості, відповідальності, комунікабельності;
відсутність протягом останнього року випадків порушень трудової та виробничої дисципліни, застосувань дисциплінарного стягнення.
У разі необхідності та за наявності можливостей на підприємстві кандидати в наставники можуть проходити навчання, спрямоване на формування навичок здійснення функцій наставництва.
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2.4. На керівника кадрового підрозділу/керівника служби управління персоналом (у разі
відсутності відповідного підрозділу — на керівника підприємства) рекомендується покласти
обов’язки з організації роботи наставників на підприємстві, яка передбачає, зокрема:
організаційний, методичний та документальний супровід наставництва; підготовку наказу (розпорядження) про призначення наставника; вивчення, узагальнення успішного досвіду організації наставництва, в тому числі й на інших підприємствах галузі, та поширення
його серед наставників підприємства;
організацію навчання наставників застосуванню передового досвіду, новітніх форм і
методів у навчанні працівників, основ педагогіки та психології, надання їм методичної та
практичної допомоги у складанні планів роботи;
проведення зборів наставників для розв’язання питань, пов’язаних з їх діяльністю;
утворення в разі необхідності ради наставників, якій може бути делеговано окремі повноваження.
2.5. Рекомендується організувати наставництво на підставі наказу (розпорядження) керівника підприємства.
У день прийняття працівника на роботу, переведення його для виконання роботи за іншою професією або на іншій посаді керівнику структурного підрозділу підприємства рекомендується провести оцінювання рівня професійної компетентності працівника (одним із
варіантів такого оцінювання може бути тестування). За результатом проведеного оцінювання керівником структурного підрозділу підприємства визначається потреба в проходженні
наставництва та пропонується кандидатура наставника. При визначенні кандидатури наставника рекомендується встановити рівень його кваліфікації, який має бути не нижчим, ніж
у працівника.
На підставі пропозиції керівника структурного підрозділу керівник кадрового підрозділу/
керівник служби управління персоналом готує наказ (розпорядження) про призначення наставника. Наказ (розпорядження) про призначення наставника рекомендується готувати з
визначенням, зокрема, тривалості та умов організації наставництва. Зразок наказу (розпорядження) про призначення наставника наведено в додатку 1.
2.6. Наставника та працівника рекомендується ознайомити під підпис із положенням/
процедурою про наставництво на підприємстві, а також із наказом (розпорядженням) про
призначення наставника.
2.7. Керівник структурного підрозділу створює належні та безпечні умови для виконання
працівником його посадових обов’язків, зокрема щодо надання робочого місця, обладнання, інструментів, сировини, витратних матеріалів тощо.
Відповідальність за організацію наставництва у структурному підрозділі рекомендується
покласти на керівника структурного підрозділу.
Наставнику протягом п’яти днів з дня прийняття працівника на роботу, переведення
його для виконання роботи за іншою професією або на іншій посаді разом із працівником
рекомендується розробити індивідуальний план наставництва, який затверджується керівником структурного підрозділу (зразок індивідуального плану наставництва наведено у
додатку 2), з урахуванням вимог положення/процедури про організацію наставництва на
підприємстві.
Рекомендується планувати роботу наставника з підготовки працівника до самостійної
трудової діяльності на весь період наставництва для кожного працівника окремо.
2.8. Наставнику рекомендується протягом трьох днів після закінчення періоду наставництва підготувати висновок за результатами виконання індивідуального плану наставництва,
зразок якого наведено в додатку 3, та подати його керівнику структурного підрозділу підприємства для затвердження.
Керівнику структурного підрозділу підприємства рекомендується провести оцінювання
рівня професійної компетентності працівника (одним із варіантів такого оцінювання може
бути тестування).
На підставі висновку про результати виконання індивідуального плану наставництва та
проведеного оцінювання керівнику структурного підрозділу рекомендується підготувати та
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подати керівнику підприємства службову записку щодо можливості самостійного виконання працівником його посадових обов’язків для прийняття рішення щодо завершення (продовження) наставництва.
За необхідності термін наставництва може бути продовжено або скорочено на підставі
наказу (розпорядження) керівника підприємства з урахуванням вимог затвердженого на
підприємстві положення/процедури про організацію наставництва.
2.9. Керівнику структурного підрозділу рекомендується оцінювати результативність
роботи наставника на підставі:
звіту про виконання індивідуального плану наставництва;
результатів оцінювання рівня професійної компетентності працівника тощо.
Роботу наставника можна також оцінювати шляхом опитування працівника.
2.10. Індивідуальний план наставництва з відмітками про виконання та висновок за
результатами виконання індивідуального плану наставництва долучаються до особової
справи працівника.
Керівник кадрового підрозділу/керівник служби управління персоналом здійснює документальний супровід наставництва.
2.11. На підприємстві рекомендується застосовувати такі форми наставництва:
індивідуальне — за наставником закріплюється один працівник;
групове — наставник керує групою працівників;
колективно-індивідуальне — наставництво над одним працівником здійснює трудовий
колектив;
колективно-групове наставництво — наставництво трудового колективу здійснюється
над групою працівників.
За умови закріплення за наставником групи працівників (не менше ніж п’ять осіб) він
може бути тимчасово увільнений наказом керівника підприємства від основної роботи зі
збереженням за ним середньої заробітної плати на весь період наставництва.
2.12. Заміна наставника, як правило, оформлюється наказом (розпорядженням) керівника підприємства на підставі службової записки керівника структурного підрозділу, в
якому працює працівник, та може бути проведена в таких випадках:
припинення трудового договору (контракту) з наставником;
переведення наставника або працівника на іншу посаду або в інший структурний підрозділ;
тривала відсутність наставника (понад один місяць) на робочому місці через хворобу,
відрядження та з інших підстав;
неналежне виконання обов’язків наставником;
інші обставини, що перешкоджають наставництву.
2.13. Наставництво рекомендується встановлювати на строк до шести місяців залежно
від рівня професійної компетентності працівника, його індивідуальних здібностей до накопичення і засвоєння професійного досвіду.
Наставництво може проходити одночасно з випробувальним терміном і тривати після
його закінчення.
Наставництво може поєднуватися з керівництвом навчально-виробничою практикою
учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Навчально-виробнича практика здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних, навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.06.2006 р. за № 711/12585.
3. Повноваження наставників
3.1. Під час запровадження наставництва підприємству рекомендується визначити
обов’язки та права наставників, зокрема, стосовно відповідальності за своєчасну та якісну
підготовку працівника до самостійної роботи і якість виконуваних ним практичних завдань.
Доцільно визначити обов’язки наставника, зокрема, передбачивши:
розроблення разом із працівником індивідуального плану наставництва з урахуванням
рівня його професійної підготовки та погодження його з керівником структурного підрозділу;
ознайомлення працівника з його функціональними обов’язками, цілями та завданнями
діяльності підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку та охорони праці,
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виробничими та соціально-побутовими умовами підрозділу, положеннями колективного
договору, принципами корпоративної культури;
надання допомоги працівнику в досконалому оволодінні професійними вміннями, навичками роботи на робочому місці, навчання найбільш раціональним прийомам і передовим
методам роботи, виявлення та спільне усунення зроблених працівником помилок;
сприяння адаптації працівника до умов та виробничих завдань свого структурного підрозділу;
контроль виконання індивідуального плану наставництва та дотримання передбачених
термінів;
забезпечення дотримання працівником правил внутрішнього трудового розпорядку,
охорони праці та безпеки життєдіяльності;
сприяння раціональній організації роботи працівника, ефективному використанню нової
техніки та обладнання, економії паливно-енергетичних ресурсів, сировини і матеріалів;
оперативне реагування на порушення технології виробництва, вимог охорони праці, трудової дисципліни;
щомісячне інформування керівника кадрового підрозділу / керівника служби управління
персоналом, керівника структурного підрозділу про хід виконання індивідуального плану
наставництва, дисципліну та поведінку працівника;
надання керівнику структурного підрозділу висновку про рівень професійної відповідності
працівника займаній посаді та пропозицій щодо подальшої самостійної роботи працівника;
участь в обговоренні питань, пов’язаних із роботою працівника.
3.2. Доцільно визначити права наставника, зокрема, передбачивши:
вибір методів роботи з працівником для ефективного оволодіння ним професійними
знаннями, вміннями та навичками, надання йому можливості творчої самореалізації, професійного розвитку;
контроль відповідального ставлення працівника до проходження наставництва, виконання усіх поставлених завдань;
участь в обговоренні питань, пов’язаних з наставництвом на підприємстві; внесення
вмотивованих пропозицій керівнику структурного підрозділу стосовно дострокового завершення періоду наставництва або продовження його терміну (за необхідності);
отримання від працівника звіту про виконання індивідуального плану наставництва (щомісяця);
участь у підбитті підсумків проходження наставництва; внесення пропозиції керівнику
структурного підрозділу про заохочення працівника, накладення на нього дисциплінарного
стягнення, переведення на іншу посаду;
звернення з умотивованою заявою на ім’я керівника підприємства про зняття з нього
обов’язків наставника.
4. Повноваження працівника
4.1. Підприємству доцільно визначити обов’язки працівника, зокрема, передбачивши:
вивчення вимог нормативно-правових актів з охорони праці та організаційно-розпорядчих документів, що визначають права та посадові обов’язки працівника, положень колективного договору;
дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, вимог щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії; виконання завдань, передбачених індивідуальним планом наставництва; оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками якісного виконання професійних завдань і доручень, усунення разом із
наставником помилок;
обговорення з наставником результатів виконаної роботи; навчання найбільш раціональним прийомам і передовим методам роботи; надання наставнику щомісяця та після закінчення періоду наставництва звіту про виконання індивідуального плану наставництва.
4.1. Доцільно визначити права працівника, зокрема, передбачивши:
участь у розробленні індивідуального плану наставництва та внесенні пропозицій стосовно змін або доповнень до нього;
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користування наявними на підприємстві нормативно-правовими документами, навчально-методичною та іншої документацією з питань професійної діяльності;
можливість звернення в індивідуальному порядку в будь-який час протягом робочого
дня (зміни) до наставника та керівника структурного підрозділу за порадою, допомогою з
питань, пов’язаних із професійною діяльністю та діяльністю підприємства;
участь в обговоренні результатів наставництва;
звернення з клопотанням до керівника структурного підрозділу про заміну наставника
при виявленні психологічної несумісності з наставником тощо.
5. Рада наставників
5.1. За наявності на підприємстві десяти і більше наставників, а також для методичного
забезпечення діяльності наставників рекомендується утворити раду наставників (далі —
Рада), склад якої рекомендується обирати на зборах наставників.
Періодичність засідань Ради доцільно визначати її рішенням. Звітувати Раді про свою
діяльність на загальних зборах наставників рекомендується не рідше ніж один раз на рік.
Термін повноважень Ради рекомендується встановити на три роки.
До закінчення терміну повноважень голови Ради рекомендується провести збори наставників, на яких можна заслухати звіт голови про виконану роботу і за необхідності обрати (переобрати) новий склад Ради.
5.2. Раді рекомендується встановити такі повноваження:
надання рекомендацій керівникам структурних підрозділів підприємства стосовно кандидатур наставників із числа висококваліфікованих працівників;
надання методичної та практичної допомоги наставникам у плануванні їх роботи, навчанні та вихованні працівників;
вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи наставників тощо.
Раді рекомендується проводити свою діяльність у взаємодії з кадровим підрозділом/
службою управління персоналом.
6. Стимулювання наставників
6.1. За виконання обов’язків наставництва можуть встановлюватися різні види матеріального та морального заохочення:
преміювання за якісну підготовку працівника;
преміювання за дострокове завершення наставництва;
надання одноразової винагороди;
надання щорічної відпустки в зручний для наставника час;
вирішення питання щодо кар’єрного просування;
надання почесного звання «Найкращий наставник підприємства» тощо.
Види заохочення та умови їх застосування рекомендується визначити колективним договором підприємства та положенням/процедурою про організацію наставництва на підприємстві.
Результати роботи з наставництва рекомендується враховувати під час атестації наставника та його кар’єрного просування.
Директор Департаменту
зайнятості та соціального діалогу
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Додаток 1
до Методичних рекомендацій
щодо запровадження наставництва
(пункт 2.5. розділу 2)

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)
(зразок)

____ ________________ 20__р.

№ ____________

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ НАСТАВНИКА
З метою надання допомоги працівнику в його професійному становленні, підвищенні
професійного рівня, адаптації до роботи на підприємстві,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити ______________________________________________________ наставником
(ПІБ наставника, посада, табельний номер)

працівника ____________________________________________________________________
(ПІБ працівника, табельний номер)

за професією __________________________________________________________________.
(код і назва професії за ДК 003:2010)

Установити строк наставництва з___ _________ 20_ р. по ___ _________ 20 _ р..
2. Керівнику структурного підрозділу ____________________________________________:
(ПІБ керівника структурного підрозділу)

провести працівнику первинний інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
розглянути та затвердити індивідуальний план наставництва;
забезпечити систематичний контроль за якістю проведення наставництва;
організувати заслуховування звіту наставника про виконання індивідуального плану наставництва;
надати до кадрового підрозділу/служби управління персоналом індивідуальний план
наставництва з відмітками про виконання та висновок за результатами виконання індивідуального плану наставництва.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника керівника
підприємства (або залишаю за собою).
Керівник підприємства

_______________________________

З наказом (розпорядженням) ознайомлені:
Керівник кадрового підрозділу/
служби управління персоналом

_______________________________

Керівник структурного підрозділу

_______________________________

Головний бухгалтер

_______________________________

Працівник

_______________________________

Наставник

_______________________________
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Додаток 2
до Методичних рекомендацій щодо запровадження наставництва
(пункт 2.7. розділу 2)
Затверджую
__________________________________________________________
(ПІБ керівника структурного підрозділу)

____ __________________ 20__р. ____________________________
(підпис)

Індивідуальний план наставництва
(зразок)

Працівника ____________________________________________________________________________________________________
(ПІБ працівника, код і назва професії за ДК 003:2010,

_____________________________________________________________________________________________________________
рівень кваліфікації, табельний номер)

Підрозділ ______________________________________________________________________________________________________
Строк наставництва з ___ __________________ 20_ р. по ___ __________________ 20 _ р..

№

Назва заходів1

Строки
виконання

Оцінка
виконання2 (дата,
підпис наставника)

1

2

3

4

1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.

4.1.
4.2.
…
5.1.
5.2.
…
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Розділ І. Ознайомлення з напрямами поточної діяльності підприємства, структурного підрозділу,
їхніми цілями та завданнями, перспективами розвитку
Ознайомлення з адміністративною структурою підрозділу, діяльністю внутрішніх
структурних підрозділів (службами, відділами), їхніми цілями та завданнями
Ознайомлення з трудовим колективом
Ознайомлення із приміщенням структурного підрозділу, робочим місцем
Розділ II. Вивчення нормативно-правових та відомчих організаційно-розпорядчих документів
Вивчення нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів,
які визначають права та посадові обов’язки, правила внутрішнього трудового
розпорядку
Вивчення виробничих норм і стандартів професії (посади), посадової інструкції,
профільної документації, технології виробничого процесу, правил користування
технікою, обладнанням
Вивчення правил охорони праці та безпеки життєдіяльності
Розділ III. Проходження інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності
Проходження інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності
Оформлення допуску до виконання робіт на робочому місці
Розділ IV. Засвоєння професійних знань, умінь, навичок і практичних прийомів виконання виробничих
(посадових) завдань (вказуються конкретні завдання)
…
…
Розділ V. Формування відповідальності, креативного ставлення до роботи
Ознайомлення з новітніми технологіями, сучасним обладнанням, передовими
методами роботи, вивчення досвіду інших працівників
Участь у навчальних заходах, семінарах, тренінгах, конкурсах
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Примітки:
1
Визначено лише основні заходи та напрями діяльності. Індивідуальний план має бути конкретизований та адаптований до
потреб працівника.
2
Заповнюється наставником за такою формою: виконано, не виконано, необхідно повторне вивчення тощо.
Додаток 3
до Методичних рекомендацій щодо запровадження наставництва
(пункт 2.8. розділу 2)
Затверджую
__________________________________________________________
(ПІБ керівника структурного підрозділу)

____ __________________ 20__р. ____________________________
(підпис)

ВИСНОВОК
за результатами виконання індивідуального плану наставництва
(зразок)
__________________________________________________________________________________________________________________
(ПІБ працівника, код і назва професії за ДК 003:2010,

__________________________________________________________________________________________________________________
рівень кваліфікації, табельний номер)

__________________________________________________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)

Термін наставництва з ___ ____________________ 20__ р. по ___ ____________________ 20 __ р..
Коротка характеристика працівника та виконаної ним роботи:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка рівня професійної компетентності працівника
Показник
початковий1 середній2
Результативність (якість) роботи
Коментарі
Дотримання строків виконання завдань
Коментарі
Знання згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики/
професійного стандарту та посадових обов’язків
Коментарі
Уміння і навички згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики/
професійного стандарту та посадових обов’язків
Коментарі
Ініціативність і креативність
Коментарі
Дисциплінованість і відповідальність
Коментарі

достатній3

високий3

Примітки:
Початковий рівень означає, що працівник не може самостійно виконувати посадові обов’язки та потребує продовження
строків наставництва.
2
Середній рівень — працівник потребує періодичного контролю з боку керівника структурного підрозділу.
3
Достатній та високий рівні професійної компетентності дають можливість працівнику самостійно виконувати посадові
обов’язки у стандартних і нестандартних ситуаціях.
1

№ 22 (154), 15 листопада 2017

29

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

НОВАЦІІ ЗАКОНОДАВСТВА

Висновки:
1. ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________.
Рекомендації працівнику за результатами здійснення наставництва:
1. ____________________________________________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________________________________
____ ________________ 20__р.
(дата)

_______________________
(підпис наставника)

З висновком ознайомлений:
____ ____________ 20__р.
(дата)

30
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ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2017 р. № 45

Видавник:
Фонд соціального
страхування України

Набуття чинності:
12 вересня 2017 року

Остання редакція:
12 вересня 2017 року

Про затвердження Положення про спеціальну комісію Фонду
соціального страхування України з питань вирішення спорів
Відповідно до статті 17 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» правління Фонду соціального страхування України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про спеціальну комісію Фонду соціального страхування України з питань вирішення спорів (додається).
2. Доручити керівникам робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України організувати створення при управліннях виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України спеціальних комісій з питань вирішення спорів та направити до
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України пропозиції про затвердження
персонального складу відповідних комісій.
3. Ця постанова набирає чинності з моменту прийняття.
Голова правління

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Положення про спеціальну
комісію Фонду соціального
страхування України з питань
вирішення спорів, в якому визначено завдання, функції,
повноваження, порядок формування та діяльності таких
комісій, що, зокрема, вирішуватимуть спори, які виникли
між сторонами (застрахованими особами, страхувальниками, страховиком) щодо сум
страхових внесків, призначення матеріального забезпечення та соціальних послуг
за страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності, обчислення страхового стажу, розміру шкоди та
права на її відшкодування,
призначення страхових виплат і надання соціальних послуг за соціальним страхуванням від нещасного випадку.

В. Саєнко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування України
12 вересня 2017 р. № 45

ПОЛОЖЕННЯ
про спеціальну комісію Фонду соціального страхування України
з питань вирішення спорів
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 17 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і визначає завдання, функції, повноваження, порядок формування і діяльності спеціальної комісії Фонду соціального страхування
України з питань вирішення спорів (далі — Комісія Фонду) та відповідних комісій при робочих
органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (далі разом — комісії).
1.2. Комісія Фонду є постійно діючим органом, до складу якого на громадських і паритетних засадах входять представники держави, застрахованих осіб і страхувальників.
На тих самих засадах при робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (далі — виконавча дирекція Фонду) створюються такі самі комісії із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників.
1.3. У своїй діяльності комісії керується Конституцією України, Основами законодавства
України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Кодексом законів про
працю України, іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до них.
1.4. Комісії здійснюють свою діяльність на принципах:
законності;
незалежності;
неупередженості;
рівності сторін спору;
змагальності сторін та свободи в поданні ними доказів.
2. Порядок створення комісій
2.1. До складу Комісії Фонду входять по три представники держави, застрахованих осіб
і страхувальників.
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До складу комісії при робочому органі виконавчої дирекції Фонду входять по два представники місцевих органів виконавчої
влади, застрахованих осіб і страхувальників.
2.2. Порядок делегування представників до відповідних комісій, персональний склад представників визначається кожною
представницькою стороною самостійно.
2.3. Персональний склад комісій затверджується правлінням Фонду соціального страхування України за спільним поданням
трьох представницьких сторін.
3. Завдання та компетенція комісій, організація їх роботи
3.1. Основним завданням комісій є вирішення по суті спорів, що виникають із правовідносин, урегульованих Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
3.2. Комісії вирішують спори, які виникли між сторонами (застрахованими особами, страхувальниками, страховиком) щодо:
сум страхових внесків,
призначення матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
обчислення страхового стажу;
розміру шкоди та права на її відшкодування;
призначення страхових виплат та надання соціальних послуг за соціальним страхування від нещасного випадку;
інших питань.
Комісії не мають повноважень на вирішення спорів з питань, що належать до компетенції органів державного контролю та нагляду.
3.3. Основною формою роботи комісій є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого графіку, але як правило,
не рідше одного разу на місяць.
3.4. Засідання комісій є правомочним, якщо на них присутні не менше двох третин її загального складу.
3.5. Члени комісій беруть участь у їх засіданнях особисто і не мають права передавати свої повноваження іншим особам, у
тому числі іншим членам комісії.
3.6. На першому засіданні, яке повинно відбутися протягом двох місяців з дня затвердження складу відповідної комісії, відкритим голосуванням обирається її голова та заступник голови комісії. Голова комісії здійснює загальне керівництво її роботою,
головує на засіданнях комісії.
За відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії.
4. Порядок розгляду спору
4.1. Спір між сторонами розглядається за письмовою заявою зацікавленої сторони.
4.2. При підготовці до розгляду спору та при його безпосередньому розгляді комісія має право вимагати від сторін надання
обґрунтованих письмових чи усних пояснень щодо спірних питань, витребовувати у відповідних робочих органів виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України інформацію чи документи, необхідні для об’єктивного розгляду спору.
4.3. Спір розглядається комісією в присутності сторін спору, або їх представників. За відсутності сторін (сторони) без поважних причин, при наявності достатніх даних (документів, інформацій, письмових пояснень тощо) для вирішення спору, рішення комісією може бути прийняте за відсутності сторін (сторони).
4.4. Комісія зобов’язана об’єктивно та всебічно розглянути спірне питання і постановити вмотивоване рішення по суті спору.
Якщо розгляд спору не входить до компетенції комісії — постановити рішення, яким залишити спір без розгляду. За наявності
підстав, доручити відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду направити письмову заяву сторони спору до уповноваженого державного органу, до компетенції якого належить вирішення даного питання.
4.5. Рішення комісії ухвалюється простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу
голосів, голос голови комісії є вирішальним. Якщо член комісії, присутній на засіданні, не згоден з рішенням комісії, він має
право письмово викласти окрему думку, що додається до відповідного рішення комісії.
4.6. Рішення комісії підписується головою комісії, або особою, що виконує його обов’язки.
4.7. Комісія може прийняти рішення про припинення розгляду спору, якщо до моменту постановлення рішення по суті спору
сторони досягли письмової угоди про врегулювання спору.
4.8. Рішення комісії протягом трьох робочих днів з дня його постановлення надсилається сторонам спору.
5. Обов’язковість виконання рішень комісій, порядок їх оскарження
5.1. Рішення комісії є обов’язковим для виконання сторонами спору.
5.2. Рішення комісії при робочому органі Фонду може бути оскаржено до комісії Фонду соціального страхування України, а
рішення останньої — до правління Фонду. Рішення комісій можуть бути оскаржені до суду.
5.3. Виконавчою дирекцією Фонду або відповідними робочими органами виконавчої дирекції Фонду забезпечується ведення
та оформлення протоколу засідання відповідної комісії.
Директор департаменту юридичної роботи
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Зміна № 6 до Класифікатора
професій: щодо захисників
правопорядку і здоров’я,
«технарів» і держслужбовців
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26 жовтня
2017 р. № 1542, починаючи з 1 листопада 2017 року набрала чинності Зміна № 6
до Національного класифікатора України ДК003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП). У цьому документі можна виділити зміни щодо професій та посад
таких сфер економічної діяльності як-от: промисловість, медицина, правоохоронна робота. Є також нові професії для будівельників, працівників промисловості, рестораторів, державної служби, медицини та соціальних послуг.

Зміна № 6: директива «СКАСУВАТИ»

Скасування професійних назв робіт у КП
торкнулося таких видів економічної діяльності

як: медицина, соціальні послуги та державна
служба (див. Таблицю 1).

Професійна назва роботи
Голова Ради народних депутатів – голова виконкому
Головний консультант
Головний консультант – інспектор
Державний адміністратор дозвільної системи
Лікар-терапевт дільничний
Лікар-терапевт підлітковий
Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці
Фельдшер з медицини невідкладних станів
Інструктор з трудової терапії
Сестра медична з лікувальної фізкультури
Сестра медична з масажу
Директор центру соціальних служб для молоді
Директор центру соціальних служб для молоді
Інструктор з трудової адаптації
Фахівець з фізичної реабілітації
Фахівець з автотехнічної експертизи
Електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок
Контролер технічного стану автомототранспортних засобів (мототранспорт)
Контролер технічного стану автомототранспортних засобів (автотранспорт)
Слідчий в особливо і важливих справах і
Артист-тамбурмажор
Член бригади ресторану
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Таблиця 1
Код КП
1120.2
1229.1
1229.1
2419.3
2221.2
2221.2
2221.2
3221
3226
3231
3231
1229.1
1229.3
3226
3226
3139
7141
8321
8322
2429
3479
5123
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Якщо скасування окремих посад державних
службовців (реформування у цій галузі характеризується, передусім запровадженням певних кроків у напрямі підвищення кадрового
потенціалу шляхом підвищення його кваліфікації, оптимізацією структури міністерств і відомств) можна пояснити нормативно-відомчими процесами і вони не торкнуться значної
частки користувачів КП, то скасування професій деяких медичних працівників вже викликає певний резонанс у зв’язку із питаннями
працівників кадрових підрозділів медичних
установ. Ці питання стосуються, передусім,
оформленню (переоформленню) кадрів, позиції яких скасовуються. Наприклад, закономірно може виникнути запитання: «Розподіляти їхні функції серед інших працівників?».
Але МОЗ України поки що не надало належних
роз’яснень. То ж, виявляється, що внести зміни
до КП значно легше, ніж у повному обсязі передбачити наслідки подібних нововведень.

Але ж деякі позиції Зміни № 6 можуть викликати запитання не лише кадровиків від медицини. Не вдаючись до тонкощів медичної реформи, громадськість обов’язково буде зацікавлена
питанням щодо заповнення ніши, яку, наприклад, до останнього часу займала «сестра медична з масажу». Залишається тільки чекати
відповідних роз’яснень та (можливо) прийняття додаткових нормативних документів від
профільного виконавчого органу влади.

Зміна № 6: директива «ЗМІНИТИ»

Отже, «Міліціонери» остаточно зникають з
кадрових просторів правоохоронної діяльності
країни. Їм на заміну приходять «поліцейські».
Щодо решти позицій, то зміни редакцій професійних назв робіт у Зміні №6 (без зміни кодування) торкнулися, передусім, таких видів економічної діяльності як-от: «наскрізна» діяльність,
транспорт, соціальні послуги, медицина, державна служба (див. Таблицю 2).
Таблиця 2

Угрупування /Професійна назва роботи

Код КП

Примітка

1

2
5162
5162
1120.1
1120.1

3
Є
МАЄ БУТИ
Є
МАЄ БУТИ
Є

Міліціонери
Поліцейські (молодший склад)
Урядовий уповноважений з прав інвалідів
Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю
Головний державний інспектор Державної інспекції з
експлуатації електричних станцій та мереж І
Головний державний інспектор Державної інспекції з
експлуатації електричних станцій і мереж
Адміністратор (органи державної влади)
Адміністратор (органи державної влади та місцевого
самоврядування)
Головний інженер Державної інспекції
з експлуатації електричних станцій та мереж
Головний інженер Державної інспекції
з експлуатації електричних станцій і мереж
Начальник Державної інспекції
з експлуатації електричних станцій та мереж
Начальник Державної інспекції з експлуатації електричних
станцій і мереж
Державний інспектор Державної інспекції з експлуатації
електричних станцій та мереж
Державний інспектор державної інспекції з експлуатації
електричних станцій і мереж
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1229.7
1229.7
1229.3
1229.3
1229.7
1229.7
1229.7
1229.7
3439
3439

МАЄ БУТИ
Є
МАЄ БУТИ
Є
МАЄ БУТИ
Є
МАЄ БУТИ
Є
МАЄ БУТИ
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Таблиця 2. Закінчення
1
Старший державний інспектор Державної інспекції
з експлуатації електричних станцій та мереж
Старший державний інспектор Державної інспекції
з експлуатації електричних станцій і мереж
Лікар-терапевт
Лікар внутрішньої медицини
Керівник (начальник) установи соціального захисту
населення
Керівник (директор) установи (закладу) соціального
захисту населення
Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами
Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю
Асистент вихователя соціального по роботі з дітьмиінвалідами
Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з
інвалідністю
Інструктор-методист у справах глухих
Інструктор-методист у справах осіб з порушеннями слуху
Інструктор-перекладач з обслуговування глухих робітників
Інструктор-перекладач з обслуговування робітників
порушеннями слуху
Супроводжувач осіб з обмеженими можливостями
Супроводжувач осіб з інвалідністю
Інженер з діагностування технічного стану машиннотракторного парку
Інженер з діагностування технічного стану колісних
транспортних засобів (машинно-тракторного парку, дорожньобудівельних машин на колісних шасі та мототехніки)
Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)
Бухгалтер (з дипломом | магістра)
Слюсар з ремонту автомобілів
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Як видно з Таблиці 2, у соціальній сфері втратила чинність назва посади у вигляді «Начальник
установи», яка тепер, буде переважно застосовуватися у вигляді «Директор установи» за відповідною спеціалізацією. Замість звичного усім
громадянам «лікаря-терапевта» з’являється «Лікар внутрішньої медицини». За деякими професійними позиціями сталася зміна окремих термінів у назвах. Так, термін «інвалід» було змінено
на «особу з інвалідністю» (соціальні послуги),
«автомобілі» — на «колісні транспортні засоби»
(транспорт), «глухі» — на «особи з порушеннями
слуху» (соціальні послуги). Щодо такої обов’язкової для усіх видів економічної діяльності про№ 22 (154), 15 листопада 2017

2
3439
3439
2221.2
2221.2
1210.1
1210.1
2340
2340
3340
3340
3340
3340
3340
3340
5133
5133
2145.2
2145.2
2340
2340
7231
7231

3
Є
МАЄ БУТИ
Є
МАЄ БУТИ
Є
МАЄ БУТИ
Є
МАЄ БУТИ
Є
МАЄ БУТИ
Є
МАЄ БУТИ
Є
МАЄ БУТИ
Є
МАЄ БУТИ
Є
МАЄ БУТИ
Є
МАЄ БУТИ
Є
МАЄ БУТИ

фесії/посади як «бухгалтер», то згідно з положеннями Закону України «Про вищу освіту» від
1 липня 2014 р. № 1556-VII, кваліфікація «спеціаліст» заміщається кваліфікацією «магістр».
Слід визнати, що більшість змін щодо назв посад
державних службовців пов’язно з їхнім уточненням у новітніх умовах і не передбачають суттєвих змін в обов’язках цих працівників.

Зміна № 6: директива «ВНЕСТИ»

Внесення нових професійних назв робіт стосується: промисловості, державної служби, будівництва, медицини та деяких інших (див. Таблицю 3).
35
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Таблиця 3
Професійна назва роботи
1
Генеральний директор директорату
Державний експерт з розслідування
авіаційних подій
Головний консультант
Головний консультант-інспектор
Інженер-консультант (будівництво)

Код КП
2
1229.1
2149.2
2419.3
2419.3
2142.2

Технік-мехатронік

3115

Парамедик
Асистент ерготерапевта
Асистент фізичного терапевта
Інструктор з надання догоспітальної
допомоги
Екстрений медичний технік
Інструктор з надання першої
допомоги

3221
3226
3226

Ремонтник-мехатронік

36

Примітка
3

Завдання та обов’язки. Виконує роботи із забезпечення експлуатації
мехатронного устаткування (далі — устаткування). Бере участь у
роботах з забезпечення безперебійної роботи, діагностики і ремонту
устаткування. Виконує підготовчі операції, пов’язані із здійсненням
запуску устаткування. Веде нагляд за роботою устаткування. Бере участь
у здійсненні налагодження програм і експериментальної перевірки
окремих етапів робіт. Бере участь у розробленні планів і графіків робіт
з технічного обслуговування і ремонту устаткування. Виконує завдання
зі складання програми для механізмів управління роботою датчиків, які
знаходяться на автоматизованих лініях. Складає нескладні програми для
управління за допомогою комп’ютера автоматичними лініями. Виявляє
причини зупинення будь-якого автоматичного обладнання і усуває їх.
Бере участь у проведенні тестових перевірок і профілактичних оглядів
устаткування. Бере участь у вивченні умов роботи устаткування, окремих
його деталей і вузлів з метою виявлення причин їх передчасного зносу.
Проводить перевірку обладнання для визначення його технічного стану та
встановлення оптимальних режимів роботи. Бере участь у заміні деталей,
вузлів, механізмів, систем, комплексів та інших ремонтних роботах.
Оформлює заявки на централізоване виконання ремонтів та здійснює
замовлення складових частин, вузлів і агрегатів. Проводить роботи
з відновлення працездатності устаткування. Бере участь у визначенні
послідовності виконання ремонтних робіт, а також у проведенні блочномодульної заміни резервного обладнання. Бере участь у проведенні
пусконалагоджувальних робіт. Бере участь у реалізації комплексу заходів
з впровадження мехатронних систем, а також у випробуваннях і прийманні
устаткування у виробничу експлуатацію. Бере участь в організації
безпечного проведення ремонтних робіт, а також у ліквідації аварій,
інцидентів та їх наслідків. Впроваджує заходи з промислової, пожежної
та екологічної безпеки. Дотримується вимог нормативних актів з питань
охорони праці, промислової та пожежної безпеки, природоохоронного
законодавства, промислової санітарії.

3229
5132
5132

7231

Завдання та обов’язки. (5-й розряд)
Забезпечує експлуатацію і надійну роботу, здійснює своєчасне та якісне
проведення профілактичних оглядів, ремонтів об’єктів ремонту. Здійснює
у межах своїх повноважень, контроль за дотриманням правил технічної
експлуатації і відповідністю вимогам правил безпеки об’єктів ремонту та
організовує їх безпечну експлуатацію. Вживає заходів щодо своєчасної
заміни спрацьованого і морально застарілого устаткування. Бере участь у
випробуванні нових зразків устаткування, у контролі за проведенням
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Таблиця 3. Закінчення
1

2

3
передбачених правилами випробувань, технічним оглядом і ревізією
об’єктів ремонту. Бере участь у контролі за проведенням дефектоскопії
устаткування, інструменту і пристроїв. Виконує слюсарне оброблення
деталей за 7 – 10-м квалітетами (2 – 3-м класами точності) та складає
зубчасті та черв’ячні передачі. Складає та монтує складні схеми з’єднань.
Обчислює абсолютну та відносну похибку під час перевірки і випробування
приладів. Складає дефектні відомості та заповнює паспорти та атестати на
прилади і автомати. Бере участь у розслідуванні причин аварій первинний
облік роботи устаткування, витрат запасних частин і матеріалів. Здійснює
нагляд за виконанням завдань ремонтників-мехатроників низших розрядів.

Монтажник інженерних систем
будівель
Монтажник стельових конструкцій
Електромонтер з ремонту
та обслуговування сонячних
електроустановок
Налагоджувальник спеціального
устаткування (спеціальні хімічні
виробництва)
Контролер технічного стану колісних
транспортних засобів
Судноводій маломірного моторного
судна
Слідчий в особливо важливих
справах
Фахівець з урегулювання конфліктів
та медіації у соціально політичний
сфері
Артист-тамбурмажор
Працівник закладу ресторанного
господарства
Інструктор з навчання закладу
ресторанного господарства
Працівник з обслуговування
ресторанного обладнання
Оператор з обслуговування
плавальних басейнів

Майстер службової кінології

7139
7139
7241
7239

Всього до КП Зміною № 6 внесено близько 50 професій робітників
спеціальних хімічних виробництв.

8321
8340
2423
2442.2
2453.2
5129
5129
5129
5139

Завдання та обов’язки. Веде процес підтримання технологічних параметрів
води у басейні, концентрації регулювальних розчинів відповідно до
показань контрольно-вимірювальних приладів. Дезінфікує воду у
басейні. Здійснює пуск та зупинку обладнання. Виявляє та усуває дрібні
несправності обладнання. Стежить за якістю води у басейні, відбирає
проби води для проведення органолептичного контролю. Проводить
прості однорідні аналізи води за затвердженою методикою. Підтримує
технологічні параметри повітря у басейні. Стежить за технологічним півнем
води у басейні, проводить повну або часткову заміну води у басейні.

5169

Звертаємо увагу на те, що у Таблиці 3 наведено, серед іншого, завдання та обов’язки щодо нових професійних назв робіт КП: «Технік-мехатронік», «Ремонтник-мехатронік» та «Оператор з
обслуговування плавальних басейнів». Особли№ 22 (154), 15 листопада 2017

ву увагу привертає до себе мехатроніка — галузь
науки і техніки, заснована на об’єднанні вузлів
точної механіки з електронними, електротехнічними і комп’ютерними компонентами, що забезпечують проектування і виробництво якісно
37
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нових модулів, систем і машин з інтелектуальним управлінням їх функціональними рухами.
Очевидно, що для повноцінного функціонування цього напряму промислової діяльності, необхідно наповнювати її професіями як інженернотехнічних працівників, так і робітників. На це,
зокрема спрямований й вихід Зміни № 6 до КП.

Зміна №6:
вимоги до знань
та кваліфікаційні вимоги
до «мехатроніків»

Завершуючи тему напряму мехатроніки, наведемо вимог до знань та кваліфікаційних вимог цих працівників (Таблиця 4).
Таблиця 4

Професійна назва роботи
Повинен знати

Кваліфікаційні вимоги

1

2

«Технік-мехатронік»
Елементи мехатронної системи та їх значення, будову
«Технік-мехатронік I категорії»: вища освіта початкового або
робочих та вимірювальних інструментів, принципи їх
першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра
роботи. Прикладне програмне забезпечення і методи
та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації;
математичного моделювання; основи математичного
стаж роботи на посаді техніка-мехатроніка II категорії — не менше
аналізу і статистичної обробки даних; основи організації ніж 1 рік.
систем управління базами даних; основи мережевих
технологій і комунікацій; основи архітектури серверного «Технік-мехатронік II категорії»: вища освіта початкового
обладнання; основи механіки, основи гідравліки;
або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра
основи пневматики; основи метрології. Основи
або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань;
функціонування автоматизованих систем управління
підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді техніката промислової електроніки; будову та принципи
мехатроніка — не менше ніж 2 роки.
дії електричних машин і апаратів, автоматизованих
електроприводів; умовні графічні зображення
«Технік-мехатронік»: вища освіта початкового або першого
електрообладнання на схемах. Взаємодію механізмів і
рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та
агрегатів в технологічному процесі, технологічні процеси спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації
виробництва, технологічний регламент виробництва
без вимог до стажу роботи.
і технологічний процес. Технічну, технологічну та
проектно-конструкторську документацію обладнання;
правила технічної експлуатації обладнання; схеми
розташування обладнання, його компоновку; параметри
і режими роботи устаткування; типові причини відмов
обладнання; положення про технічне обслуговування
і ремонт обладнання; організацію і технологію
проведення ремонтних робіт; методи виявлення та
усунення несправностей; процес організації ремонтів;
методи розробки перспективних та поточних планів
(графіків) роботи та порядок складання звітності про
їх виконання; порядок складання заявок на проведення
ремонту, поставку складових частин, вузлів і агрегатів
мехатронного обладнання.
«Ремонтник-мехатронік»
3-й розряд
Основи електротехніки, механіки, електроніки;
конструктивну будову і принцип роботи об’єктів ремонту;
будову апаратів і приладів, які застосовуються під час
ремонту та обслуговування; прийоми робіт і технологічну
послідовність операцій під час розбирання, збирання
і ремонтування об’єктів ремонту; типові правила
їх монтажу, типові несправності складових частин
об’єктів ремонту, правила поводження зі складниками,
які перебувають під напругою; будову контрольновимірювальних приладів.
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Професійно-технічна освіта (кваліфікований робітник),
підготовка на виробництві; допуск для роботи з енергетичними
установками, без вимог до стажу роботи.
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Таблиця 4. Закінчення
1

2

4-й розряд
Методи і способи усунення несправностей, електронного, Професійно-технічна освіта (кваліфікований робітник),
електричного та механічного регулювання, перевірки,
підготовка на виробництві; стаж роботи за професією
настроювання і ремонту об’єктів ремонту; принципові
ремонтника-мехатроніка 3 розряду — не менше ніж 1 рік.
схеми, будову об’єктів ремонту; методи діагностики та
правила користування контрольно-вимірювальними
приладами, які застосовуються під час ремонту, типові
методи усунення несправностей в системах управління і
регулювання.
5-й розряд
Принципові, монтажні схеми всіх типів об’єктів ремонту;
Професійно-технічна освіта (кваліфікований робітник),
методи і способи проведення складних ремонтів;
підготовка на виробництві; стаж роботи за професією
методи і способи заміни деталей нетиповими; правила
ремонтника-мехатроніка 4 розряду — не менше ніж 1 рік.
користування контрольно-вимірювальною апаратурою, що
застосовується під час ремонту за допомогою спеціального
устаткування, правила користування спеціальним
устаткуванням для ремонту та діагностики; передовий
вітчизняний і світовий досвід експлуатації і технічного
обслуговування механічного та електронного устаткування.

(згідно до кодування) фахівців і робітників з метою прояснення для роботодавців умов їхнього
подальшого працевлаштування.
Таким чином, Зміна № 6 до КП продовжила
тенденції оновлення, які були відображені у попередній Зміні № 5: промисловість, медицина,
державотворення та соціальні послуги залишаються пріоритетними у вітчизняній професійно-класифікаційній діяльності.

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства

РЕКЛАМА

Щодо запровадження нових кадрових позицій у медичній галузі, то таке оновлення спричиняє подвійне враження. Не ставлячи під сумнів необхідність запровадження таких професі
як-от: «Парамедик», «Асистент ерготерапевта»,
«Асистент фізичного терапевта», «Інструктор з
надання до госпітальної допомоги», «Екстрений
медичний технік», «Інструктор з надання першої допомоги» все ж таки можна передбачити
запитання щодо підготовки та місця цих працівників у нинішніх умовах, у яких перебуває вітчизняна медична галузь. Насамперед, слід дуже
ретельно прописати завдання та обов’язки, вимоги до знань та кваліфікаційні вимоги цих
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Наставництво: необхідний
інструмент в період
професійної адаптації
Коли стажист приходить на нове робоче місце, він відчуває страх і невпевненість: довкола поки незнайомі люди і, можливо, новий робочий процес, яким
потрібно оволодіти. Адаптація персоналу — це процес ознайомлення, пристосування працівників до змісту і умов трудової діяльності, а також до соціального
середовища організації, сутністю якого є включення в колектив і роботу підприємства. Довідайтесь, яким чином досягнути мети адаптації — якнайшвидшого подолання співробітником природної невпевненості й самостійного виконання ним
своїх обов’язків.

Види адаптації

Як сказав Девід Майстер (перший консультант, який сфокусував свою область досліджень
і консалтинг виключно на питаннях управління
фірмами, які надають професійні послуги — аудиторські, юридичні, рекрутингові, інвестиційні тощо), наставництво — це інвестиція в довгостроковий розвиток організації, в її «здоров’я».
Тому якщо ви плануєте розширювати діяльність
підприємства й регулярно оновлювати персонал, слід обов’язково ознайомитися з методами
наставництва та мати уявлення, як запровадити
систему наставництва на підприємстві — адже
саме вона допоможе молодим співробітникам
якомога швидше адаптуватися в новому колективі та звикнути до виконання певного кола
обов’язків.
Одразу звернемо увагу, що адаптацію в колективі можна розділити на:
— професійну: проведення інструктажів з
охорони праці та техніки безпеки; презентація
підприємства: історія, місія, стандарти роботи;
ознайомлення зі структурою компанії; вивчення правил внутрішнього трудового розпорядку і
колективного договору; ознайомлення з правилами корпоративного дрес-коду; етичним кодексом; умовами припинення трудового договору (звільнення співробітника); посадовою
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інструкцією; системою оплати праці, загальними правилами заохочень і покарань; вивчення
інструкцій по складанню необхідної звітності;
ознайомлення з положенням про дотримання
комерційної таємниці; становищем про політику інформаційної безпеки;
— соціально-психологічну: представлення
безпосереднім керівником нового співробітника в колективі; ознайомлення з контактними
телефонами керівництва; закріплення за новим співробітником більш досвідченого співробітника – наставника; ознайомлення новачка з неформальними правилами в колективі,
лідерами; організація робочого місця і стандарти роботи; ознайомлення з додатковими та
іншими адміністративно-побутовими приміщеннями.
Одним з головних помічників у процесі адаптації і є наставник. Але ж хто це такий — наставник? Для відповіді на це питання не обов’язково звертатися до нормативно-правових
актів, її можна знайти і в словниках. Так, «Наставник — особа, яка здійснює індивідуальне або
групове навчання безпосередньо на робочому місці, часто в ході здійснення оплачуваної діяльності. Теоретичний курс зведений до мінімуму, акцент ставиться на формуванні практичних
умінь і навичок »(Професійна освіта. Словник.
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Ключові поняття, терміни, актуальна лексика. — М.: НМЦ СПО. С. М. Вішнякова. 1999).

Що таке наставництво?

Наставництво — не данина моді й не інновація, а досить традиційний метод навчання. Його
ще з давніх часів використовували ремісники:
молоді підмайстри, працюючи поруч з майстром, вивчали професію. Цей метод широко
поширений і сьогодні, прикладів його застосування особливо багато на виробничих підприємствах.
По суті наставництво — це навчання на робочому місці, основною метою якого є оперативне залучення нових співробітників у виконання
службових обов’язків і діяльність підприємства.
Індивідуальне навчання персоналу на робочому місці є важливою ланкою корпоративної
системи розвитку персоналу. Воно заслуговує на
особливу увагу, оскільки являє собою один з
найбільш ефективних сьогодні методів, перевірених часом і відпрацьований багатьма поколіннями.
Таким чином, наставництво відрізняється
своєю практичною спрямованістю, безпосереднім зв’язком з виробничими функціями співробітника.
Метод наставництва може бути орієнтований на виконання таких значущих для організації завдань, як:
1. Поліпшення якості підготовки нових і досвідчених співробітників відповідно до стандартів і норм підприємства.
2. Швидке освоєння корпоративної культури,
формування позитивного ставлення до роботи і,
як наслідок, лояльності до компанії відбувається
за рахунок уважного ставлення до новачків і
створення для них ситуацій успіху.
3. Впровадження корпоративних стандартів і
забезпечення їх наступності, тому внаслідок того,
що наставники спочатку демонструють своїм
підопічним схвалювані стандарти поведінки.
4. Надання наставникам можливостей кар’єрного росту. У даному випадку мається на увазі
горизонтальний розвиток кар’єри, коли збагачується праця співробітника в рамках його посади.
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5. Зниження плинності персоналу і пов’язаних
з цим процесом фінансових проблем. У першу
чергу мова йде про випробувальний термін,
оскільки відомо, що звільнення стажистів часто
пов’язані з недостатньою увагою до новачків і,
відповідно, їх неякісною підготовкою. Також
грамотно організована система наставництва
може бути способом профілактики емоційного
«вигорання» у досвідчених співробітників: здійснення функцій наставника створює відчуття
значущості та корисності праці, наповнює новим змістом діяльність співробітника-професіонала.
6. Формування згуртованого грамотного колективу за рахунок включення в адаптаційний
процес досвідчених співробітників.
7. Зростання продуктивності праці. Було відмічено, що наставники намагаються працювати
краще, бо на них дивляться новачки, беруть з
них приклад, а це, у свою чергу, стимулює підвищення результативності роботи.

Яким повинен бути наставник?

Є афористичне твердження: не слід лагодити
те, що працює. Плануючи введення наставництва, керівнику слід особливо ретельно проаналізувати свої бажання і можливості підприємства, щоб не ускладнювати собі життя і вибрати
оптимальний для компанії варіант.
Первинний відбір можна здійснювати без спеціально організованих процедур — в кожному
колективі є співробітники, яким подобається відповідати на питання, їм приємно, що до них йдуть
за порадою і цінують їхній досвід. Зазвичай, новачки таких співробітників швидко розпізнають і
охоче звертаються до них за допомогою. Але
якщо мова йде про середню або велику компанію, то без спеціального відбору не обійтися.
Перш ніж торкнутися критеріїв і процедур
відбору наставників, нагадаємо про основні
правила складання профілю посади (переліку
вимог, дотримання яких необхідно для виконання роботи).
Нижче представлені найбільш поширені
у практиків критерії відбору наставників:
1. Професійна компетентність — наявність спеціальних знань і навичок (наявність
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певної спеціалізації або категорії), здатність підтримувати професійну кваліфікацію.
2. Стаж роботи в організації і на посаді (не
менше півроку, не менше року і т.д.).
3. Виконавська дисципліна — відповідальне
ставлення до роботи і відсутність дисциплінарних порушень протягом певного періоду.
4. Особисте бажання. Співробітник не тільки повинен розуміти суть ролі наставника і переваги цього положення, але й мати бажання
займатися цією діяльністю. В іншому випадку
обраний наставник може вважати наставництво тягарем і через це негативно ставитися до
своїх нових обов’язків.
5. Авторитет у колег. Співробітникові,
який з будь-яких причин (професійних, особистих) є «аутсайдером» в колективі, важко бути
успішним наставником. Тому краще вибирати
наставників серед лідерів колективу, головне,
щоб їх лідерські прагнення не суперечили нормам і правилам організації.
6. Схильність до викладання. Як не завжди
хороший футболіст може стати хорошим тренером, так і будь-який професіонал у своїй галузі
не обов’язково буде хорошим викладачем. Для
викладацької діяльності потрібні готовність ділитися досвідом, здатність дохідливо викладати
інформацію та велике терпіння по відношенню
до навчання. Це необхідно враховувати, щоб наставництво не сприймалося як повинність, яка
недоречно вклинилася в робочий ритм.
7. Хороші комунікативні здібності проявляються в активному спілкуванні й володінні
ініціативою, емоційному відгуку на бажання
партнерів в спілкуванні, доступному викладі
своїх думок.
8. Організованість — здатність виділяти
важливі моменти без зайвої деталізації, розставляти пріоритети, розумно розподіляти робочий
час і працювати з великим навантаженням.
9. Емоційна врівноваженість — здатність
підтримувати оптимальний емоційний стан,
швидко адаптуватися до змін і приймати обдумані рішення в ситуації інформаційного перевантаження.
10. Позитивний емоційний настрій: емоційно «вигорілі» професіонали не можуть бути
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наставниками, оскільки перш за все вони потребують допомоги в подоланні їхнього власного стану.

Як організувати систему
наставництва?

Для успішної організації даної системи слід
пам’ятати про наступні її особливості:
1. Наставництво не спрямоване на розвиток
потенціалу співробітника, а передбачає навчання більш загальним, базовим, але в той же час
не менш важливим професійним навичкам.
Тому не варто очікувати від наставництва нереалістичних результатів, бо розвиток потенціалу — це завдання інших методів навчання і розвитку.
2. Наставництво — тривалий процес, що вимагає організованості й системного підходу.
Справа в тому, що необхідні знання та вміння не
передаються за один раз або від випадку до випадку, тому продуктивно те наставництво, яке
спеціально організовано і піддається контролю.
3. Наставництво вимагає інвестицій. Навіть
якщо праця наставника додатково матеріально
не стимулюється, то вкладень, безумовно, потребує процес організації навчання (методичний навчальний матеріал, додаткові витратні
матеріали з урахуванням можливого браку при
виконанні роботи учнем і т.д.).
4. Процес навчання нових співробітників вимагає від наставника додаткових зусиль, крім
виконання основної роботи. Це необхідно враховувати при плануванні його діяльності, розробці системи мотивації його праці та при обліку витрат ресурсів.
5. Незначне охоплення персоналу, оскільки
один наставник не може одночасно навчати велику кількість співробітників. Справа в тому, що
наставництво — це робота, яка передбачає постійний зворотний зв’язок, високі емоційні та
розумові навантаження.

Що таке ефективне наставництво?

Сьогодні навчання — один з основних напрямків у галузі управління персоналом. Прийнято вважати, що професійне навчання орієнтоване на підготовку персоналу підприємства до
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Третій етап: Зробимо разом.
Стажист з наставником виконує роботу разом.
У стажиста під час проходження даного етапу
зникає страх та невпевненість.
Четвертий етап: Зроби сам — я підкажу.
У цей період наставник тільки контролює
процес, даючи можливість стажисту самостійно
виконувати роботу.
П’ятий етап: Зроби сам — розкажи, що ти
зробив.
Стажист має проговорити алгоритм дій і необхідність кожного процесу, правильно розставити пріоритети, щоб наставник переконався,
що стажист розуміє правильно сутність процесу.
На кожному етапі наставник повинен забезпечувати зворотний зв’язок, коригувати роботу
і давати поради.
Система наставництва — це показник розвитку підприємства. У свою чергу, організація
системи наставництва — тривалий і трудомісткий процес. При цьому його кінцева оцінка
ефективності проявляється тільки в практичній
діяльності співробітників.
Якщо наставництво проводиться успішно, то
його результатом є підвищення продуктивності
роботи співробітників підприємства.

Сергій БОНДАР,
майстер виробничого навчання

реклама

успішного виконання поставлених перед ним
завдань. Існує велика кількість методів досягнення цієї мети.
Умовно їх можна розділити на дві групи:
— навчання безпосередньо на робочому місці
(інструктаж, ротація, наставництво);
— навчання поза робочим місцем (наприклад, в навчальному класі).
Існує так званий п’ятилистник наставництва.
У чому ж його сутність?
Перший етап: Я розповім — ти послухай.
На цьому етапі відбувається теоретичне навчання, ознайомлення з робочим процесом безпосередньо на місці, алгоритмом роботи, послідовністю дій, необхідними інструментами,
технікою.
Якщо пропустити цей етап — стажист не
отримає повного усвідомлення того, на що потрібно звертати увагу.
Другий етап: Я покажу — ти подивися.
Під час проходження даного етапу стажист
візуально запам’ятовує практичні дії, порівнює і
зіставляє їх з теоретичною базою, отриманою
на першому етапі.
При випаданні даного етапу у стажиста відсутній зразок практичних дій, він отримує негативний досвід (як наслідок — невпевненість і
розгубленість).
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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.

Який штраф може бути накладено на підприємство, якщо половині працівників
(8 осіб) затримано заробітну плату (приблизно на місяць)?
Залежно від конкретного періоду затримки — або 3 200 грн, або 9 600 грн.
Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 265 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), за порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених
законодавством про працю, більш як за місяць, виплату їх не в повному обсязі роботодавці несуть відповідальність у вигляді штрафу
в трикратному розмірі мінімальної зарплати,
встановленої законом на момент виявлення
порушення (тобто наразі це сума у 9 600 грн).
Якщо ж строки виплати працівникам зарплати чи інших виплат, передбачених законодавством про працю, порушено строком менш ніж

місяць, тоді, згідно з абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП, застосовується штраф у розмірі однієї мінімальної
зарплати (тобто 3 200 грн).
Таким чином, конкретний розмір штрафу
залежить саме від того, затримка виплати заробітної плати становила менше місяця чи
більше.
Також зверніть увагу, що у разі, коли порушення відбулося щодо групи працівників одночасно, то штраф накладається один (тобто
як за одне порушення, а не за кожного працівника) — за такі види правопорушень не передбачено застосування відповідальності у вигляді
штрафу за кожного працівника, стосовно якого
виявлено порушення.

У жінки закінчується строк трудового договору, але вона принесла медичну
довідку про свою вагітність — чи можна її звільнити і якщо так, то яким чином?
Звільнити можна, але з обов’язковим працевлаштуванням.
За загальним правилом, закінчення строку
трудового договору є підставою для звільнення
за п. 2 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП), за винятком випадків,
коли трудові відносини фактично тривають і
жодна зі сторін не поставила вимогу про їх припинення.
Але звільнення деяких категорій працівників має свої особливості. Так, відповідно до ч. 3
ст. 184 КЗпП з ініціативи роботодавця не можна
звільнити вагітну жінку, жінку, яка має дитину
віком до 3-х років (чи до 6-ти років, якщо дитина потребує домашнього догляду, що визначено
у медичному висновку), одиноку матір за наявності дитини віком до 14-ти років або дитиниінваліда. Звільнення вказаних категорій працівників з ініціативи роботодавця є можливим
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лише у разі повної ліквідації підприємства (установи, організації) та за умови їх обов’язкового
працевлаштування.
І хоча закінчення строку трудового договору
не належить до звільнень з ініціативи роботодавця, але обов’язкове працевлаштування зазначених категорій працівників має здійснюватися також у випадках їх звільнення внаслідок
закінчення строкового трудового договору — це
вказано у вже згаданій ч. 3 ст. 184 КЗпП.
Таким чином, звільнення вагітних жінок,
так само як і жінок, які мають дітей віком до
трьох (до шести) років, одиноких матерів при
наявності дитини віком до чотирнадцяти років
або дитини-інваліда внаслідок закінчення
строку трудового договору можливе, але роботодавець зобов’язаний при цьому працевлаштувати жінку на цьому ж або іншому підприємстві відповідно до її фаху.
№ 22 (154), 15 листопада 2017
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Зверніть увагу, що розрив у часі між звільненням і працевлаштуванням у згаданому випадку
не допускається. Однак відносини між роботодавцем і працівницею з дня закінчення строку
трудового договору мають певні особливості.
Так, передбачено збереження за жінкою на період працевлаштування середньої заробітної
плати, але не більше ніж на три місяці з дня закінчення строкового трудового договору (не переплутайте — саме дня закінчення договору,
а не з дня звільнення). Роботодавець повинен

тільки попередити жінку (бажано у письмовій
формі, див. Зразок), що після закінчення строкового трудового договору вона до роботи допущена не буде, що на період пошуку підходящої роботи може перебувати вдома, але повинна буде
з’явитися на підприємство, коли буде знайдена
можливість її працевлаштувати для продовження роботи (при працевлаштуванні на цьому підприємстві) або для одержання трудової книжки
і розрахунку по заробітній платі (при працевлаштуванні на іншому підприємстві).
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕРНЯТКО»
м. Київ

13.11.2017 р.
Гаврилюк Інні Андріївні,
бухгалтеру

Повідомлення
Повідомляємо Вам, що 20 листопада 2017 р. закінчується строк дії трудового договору,
укладеного з Вами 21 листопада 2016 р. (наказ від 18 листопада 2016 р. № 161-п). З 21 листопада 2017 р. починається період працевлаштування (пошук підходящої роботи), протягом якого
Ви не будете допущені до роботи. Згідно зі ст. 184 КЗпП протягом періоду працевлаштування за
Вами буде збережено середню заробітну плату, але не більше трьох місяців з дня закінчення
строкового трудового договору.
На період пошуку підходящої роботи Ви можете перебувати вдома, але повинні з’явитися на
підприємство, коли буде знайдена можливість працевлаштувати Вас для продовження роботи
(якщо буде знайдена робота на нашому підприємстві) або для одержання трудової книжки та розрахунку із заробітної плати у випадку працевлаштування на іншому підприємстві.
Директор
З повідомленням ознайомлена:
13.11.2017 р.

Винниченко
Гаврилюк

За наявності зазначеного попередження можливий й інший варіант: продовження жінкою тієї
ж (або за її згодою — іншої) роботи на цьому ж
підприємстві до вирішення питання про її працевлаштування. Якщо ж жінка відмовляється від працевлаштування за фахом без поважних причин, то
вона може бути звільнена за п. 2 ст. 36 КЗпП, на-

П. Р. Винниченко
І. А. Гаврилюк

віть якщо після закінчення строку трудового договору вже пройшов певний час (вважати трудовий договір продовженим на невизначений строк,
що виключало б застосування п. 2 ст. 36 КЗпП,
буде неможливо, оскільки після закінчення строку
трудового договору мала місце вимога припинення трудового договору з боку роботодавця).

У нашого підприємства є потреба час від часу відправляти працівників
у відпустки без збереження заробітної плати, але їх максимального строку
у 15 днів замало — чи можемо ми у колективному договорі прописати
ще один вид неоплачуваних відпусток?
Ні, не можете.
Можливість надання працівникам відпусток без
збереження заробітної плати передбачено у ст. 84
Кодексу законів про працю України та у ст. 25 і
ст. 26 Закону України «Про відпустки» від 15 листо№ 22 (154), 15 листопада 2017

пада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504).
У випадках, передбачених у ст. 25 Закону
№ 504, працівнику за його бажанням надається
в обов’язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати відповідної тривалості.
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Згідно ж зі ст. 26 Закону № 504 за сімейними
обставинами та з інших причин працівнику
може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою
між працівником та роботодавцем, але не більше 15 календарних днів на рік.
Важливими гарантіями при наданні відпусток
без збереження заробітної плати, встановленими
ст. 25 і ст. 26 Закону № 504, є те, що на час їх надання за працівником зберігається його місце роботи
(посада), а час перебування в таких відпустках зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (ст. 9 Закону № 504).
У ст. 4 Закону № 504 визначені види відпусток, які надаються працівникам, а у ч. 2 зазначеної статті передбачено, що законодавством,
колективним договором, угодою та трудовим
договором можуть встановлюватись інші види
відпусток.
Тобто колективним чи трудовим договором можуть встановлюватись лише інші
види відпусток, які не визначені у ст. 4 Закону № 504.

Таким чином, норма ч. 2 ст. 4 Закону № 504
не поширюється на відпустки без збереження
заробітної плати, оскільки такий вид відпусток
визначений Законом та встановлена конкретна
тривалість цих відпусток.
Водночас, відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону
№ 504, оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку, що
залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджету або за рахунок коштів фізичної особи, в
якої працюють за трудовим договором працівники. В установах і організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата
цих відпусток провадиться в межах бюджетних
асигнувань та інших додаткових джерел.
Враховуючи вищезазначене, інші види відпусток, передбачені колективним договором, угодою та трудовим договором, мають бути оплачені, а встановлення інших видів неоплачених
відпусток є порушенням законодавства про
працю.

Чи можна перевести на іншу роботу працівницю, яка перебуває у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?
Так, можна, але лише за її згодою.
Переведення в період відпустки для догляду
за дитиною допускається і здійснюється в загальному порядку, передбаченому законодавством. При цьому працівнику не потрібно переривати відпустку і виходити на роботу.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
працівникові гарантується збереження місця
роботи (посади) на період відпустки (у т. ч. для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).
Як зазначено у ст. 32 Кодексу законів про працю України, переведення працівника на іншу
роботу на тому самому підприємстві, а також
переведення на роботу на інше підприємство
або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, з ініціативи роботодавця допускається
тільки за згодою працівника.
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Отже, переведення на іншу роботу працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку,
можливе лише за її згодою. Остаточна згода
працівниці на переведення обов’язково має
бути зафіксована в наказі й підтверджена її підписом: «З наказом ознайомлена. З переведенням
згодна».
Зверніть увагу, що не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому самому
підприємстві на інше робоче місце, в інший
структурний підрозділ у тій самій місцевості, доручення йому роботи на іншому механізмі або
агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації чи
посади, обумовленої трудовим договором. При
цьому роботодавець не має права переміщати
працівника на роботу, протипоказану йому за
станом здоров’я.
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Переміщення оформляється наказом роботодавця і, як і переведення, допускається під час

перебування працівника у відпустці для догляду
за дитиною.

Працівник у цьому навчальному році вступив до аспірантури й приніс заяву про
надання додаткового дня відпочинку з оплатою в розмірі 50% — чи зобов’язані
ми йому надавати та ще й частково оплачувати один додатковий вихідний на
тиждень?
Так, зобов’язані.
Згідно з ч. 4 та ч. 5 ст. 218 Кодексу законів
про працю України, працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі (тобто за заочною формою), за їх бажанням протягом чотирьох років навчання
надається один вільний від роботи день на
тиждень з його оплатою в розмірі 50% середньої заробітної плати працівника. Така сама
норма прописана й у ч. 4 ст. 15 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР.
У разі надання працівникам вільних від роботи днів із збереженням середньої заробітної
плати вона обчислюється відповідно до Порядку
обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100, з урахуванням
виплат за останні два календарних місяці робо-

ти, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата.
До того ж, працівникам, які навчаються без
відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надано право
брати (за їхнім бажанням) додатково ще один
вільний від роботи день на тиждень — щоправда, вже без збереження заробітної плати.
Вільні від роботи дні надаються за заявою
працівника, на підставі якої роботодавець видає
відповідний наказ. У ньому зазначається кількість днів, період, в який вони будуть надаватися, а також вказується умова щодо оплати (зі
збереженням 50% заробітної плати або без збереження заробітної плати).
Хоча законом не вимагається надання додаткових документів, очевидно, що статус працівника як студента останніх курсів або аспіранта
має бути підтверджений документально.

Чи враховується оплата часу відрядження
у складі мінімальної зарплати?
Так, враховується.
Час відрядження є звичайним робочим часом
працівника, що має оплачуватися відповідно
до умов укладеного з ним трудового договору.
У ст. 121 Кодексу законів про працю України вказано, що працівникам, направленим у службове
відрядження, оплата праці за виконану роботу
здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої
оплати праці не може бути нижчим середнього
заробітку.
Це означає, що якщо оплата за час відрядження є нижчою, ніж середньоденна заробітна плата, слід провести доплату до рівня середньоденної зарплати. Для цього відповідно до норм
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ти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (далі —
Порядок № 100), обчислюється середньоденна
заробітна плата за два попередніх місяці, що
передують місяцю відрядження, і середня денна
заробітна плата за умовами трудового договору.
Якщо середня денна заробітна плата є вищою,
то час відрядження оплачується на умовах, визначених трудовим договором. Якщо середня
денна заробітна плата є нижчою, проводиться
доплата до рівня середньоденної зарплати, обчисленої відповідно до норм Порядку № 100.
Відповідно до ч. 2 ст. 31 Закону України «Про
оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР
при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального
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розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до
святкових і ювілейних дат.

Таким чином, при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру можна враховувати оплату
часу відрядження та доплату до рівня середньоденної заробітної плати за час відрядження.

Де можна знайти перелік поважних причин відсутності працівника на роботі,
аби це не вважалося прогулом?
Наразі такого переліку не існує.
Чинне законодавство не містить загального
переліку поважних причин відсутності працівника на роботі, тому це питання вирішується
безпосередньо роботодавцем у кожному окремому випадку, виходячи з конкретної ситуації.
Але одразу зверніть увагу, що суд, при розгляді
спору про звільнення внаслідок прогулу, здійснюватиме оцінку причин, як поважних чи ні,
на підставі конкретних обставин справи і враховуючи будь-які докази із передбачених положеннями ст. 57 Цивільного процесуального кодексу
України. За таких умов, як свідчить судова
практика, наявність поважних причин буде
визнана, зокрема, у разі:
— доведеної непрацездатності працівника,
яка може підтверджуватися не лише листком непрацездатності чи довідкою медичної установи,
а й показаннями свідків та іншими доказами;
— невиходу працівника на роботу у зв’язку з
його незаконним переведенням (наприклад,
якщо ця робота протипоказана працівникові за
станом здоров’я);
— виклику працівника до правоохоронних
органів, суду чи інших державних органів, за
умови наявності відповідного виправдувального документа;
— неможливості дістатися до роботи через
непередбачувані обставини, що не залежать від
працівника (приміром, раптового скасування
рейсу за відсутності альтернативного виду транспорту, аварій, стихійного лиха);
— використання працівником днів відпочинку у випадку, коли роботодавець усупереч вимогам законодавства відмовив у їхньому наданні, а час використання працівником таких днів
не залежав від волі роботодавця;
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— самовільного виходу працівника у відпустку, коли він мав право на її отримання в чітко
обумовлений період (зокрема, право на додаткову відпустку у зв’язку з навчанням), подав відповідну заяву роботодавцеві та документи, що
підтверджують необхідність надання такої відпустки (скажімо, виклик навчального закладу),
а роботодавець незаконно відмовив у її наданні;
— наявності причин сімейного чи побутового
характеру, за умови, що вихід працівника на роботу міг би завдати йому чи іншим особам шкоду, значно більшу від тієї, яка заподіяна роботодавцеві невиходом працівника на роботу
(наприклад, якщо працівник був відсутній через
те, що надавав допомогу особам, які постраждали від нещасного випадку).
Також пам’ятайте, що не може кваліфікуватися як прогул відмова працівника від виконання роботи, не обумовленої трудовим договором,
або ухилення від діяльності, яка безпосередньо
не пов’язана з трудовими обов’язками працівника — приміром, неявка на громадські заходи на
кшталт «суботників».
Натомість «неповажними» причинами відсутності працівника на роботі, як свідчить аналіз судової практики, зокрема, визнаються:
— залишення працівником роботи до закінчення двотижневого строку з моменту подання
заяви про звільнення за власним бажанням (за
відсутності обставин, що зумовлюють неможливість продовжувати роботу);
— невихід працівника на роботу без поважних причин до закінчення строку трудового договору;
— самовільне використання працівником без
погодження з роботодавцем днів «відгулів» або
щорічної відпустки.
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Правопис сумнівних голосних

Ненаголошені голосні найчастіше призводять до неприємних помилок. У найпростіших випадках слова можна перевірити за допомогою зміни форми, а іноді
треба запам’ятати правило та винятки. У статті ми намагалися систематизувати
усі найпоширеніші випадки ускладнень з написаннями ненаголошених голосних
і правила, які допоможуть уникнути помилок. У таблиці відображені основні тенденції написання, а в тексті ми розглянули правила та винятки докладніше.

Способи перевірки
сумнівної літери

У словах української мови під час їх вимови
невиразно звучать голосні [е], [и], які опиняються в ненаголошеному складі. Найефективнішим способом визначення, яку букву треба писати, є перевірка слів наголосом: блищати —
блиск, видихати — видихувати, свистіти — свист,
пересипати — пересипати, вишняк — вишня,
життя — жити, шепотіти — шепіт, шипіти —
шип, мирити — мир.
Частина слів української мови не може бути
перевірена наголосом. Написання таких слів
треба запам’ятати, а в сумнівних випадках пере-

віряти за орфографічним словником чи словником наголосів, наприклад, керувати, левада,
легенда, леміш, чекати, кишеня, криниця, минулий, пиріг, цибуля та інші.
Хоч і не зовсім виразно звучить [е] у словах
берег, обережність, бережок, береза, берест, белебень, велемудрий, велет, вередливий тощо, але
слід пам’ятати, що у так званому повноголоссі
завжди треба писати і, а не и. Повноголосся —
це поєднання звуків -ере-, -еле-, -оро-, -оло-.
Для орієнтування в основних правилах написання ненаголошених голосних наведено Таблицю найбільш поширених ускладнень і правил
для їх перевірки.
Таблиця

Правила

Приклади
Ненаголошений о
У складах із ненаголошеним о пишеться та сама літера (буква), Косити — косить, розумний — розум, ходити — ходить.
що й під наголосом.
У деяких словах на місці о перед постійно наголошеним а (я)
Багатий, багато, багатство, багаття, багач, гарячий, гарячка,
маємо у вимові й на письмі а, яка також пишеться у деяких
гаразд, качан, хазяїн, багатир (багач), гаряче, але богатир
похідних словах з іншим наголосом.
(силач), гончар, лопата, поганий, ропа, солдат, товар тощо.
Ненаголошені е, и
У складах із ненаголошеним е та и пишеться та сама літера, що Великий — велич, село — села, клекотіти — клекіт, високий —
й під наголосом.
високо, мирити — мирний, криве — криво.
Пишеться е
у групах -єре-, -елеВеретено, дерев’яний, ожеледь, пелена, щелепа.
у суфіксах -еня-, -ен-, -енк-, -еньк-, -ер(о), -есеньк-, -ечк-,
Вовченя, принесений, Лисенко, батенько, семеро,
-тель
гарнесенький, стежечка, цілитель.
коли е при зміні слова випадає або чергується з і
Жовтень — жовтня, вітер — вітру, корінь — кореня, осінь — осені.
Пишеться и
у групах -ри-, -лиГримати, дрижати, блимати.
інколи ненаголошений и в групах -ри-, -ли- перевіряється
Кришити (крихта), тримати (стримувати), блищати (блискавка).
наголосом
у ряді слів не під наголосом пишеться -рі-, -ліДрімати, тріщати, злітати.
коли сумнівний голосний, треба співставляти
Кипяток — кип’яток, чистота — чистота, метла — мітла,
з російськими словами:
сноп — сніп.
— російська літера и відповідає українській и;
— російські літери о або е відповідають українській і.
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Чергування е з о після шиплячих та й

У літературній мові звук е, що стоїть після шиплячих та й, чергується з о. Варто звернути увагу
на такі закономірності.
Після шиплячих та й перед шиплячими та
м’якими приголосними пишеться е: стежечка,
баєчка, шести, увечері, четверо.
Після шиплячих та й перед твердими нешиплячими пишеться о: стежок, багато байок, шостий, вечором, чотири.
Винятки з цих правил:
— печера, жерло, червоний, чекати, черствий, щедрий, черга, щепа (незважаючи на те
що е стоїть перед твердими нешиплячими);
— чорніти, гайочок, чорнило, чорниці (ягоди), свіжості (незважаючи на те, що о стоїть перед шиплячими та м’якими).

Написання о та у

У літературній мові звуки о та у вимовляються
чітко. Тільки перед складом з наголошеним у
або і звук о наближається до у: кожух, зозуля.
Сумнівний звук у цьому разі перевіряється
наголосом: розумний, бо розум, ходімо, бо ходить, голубка, бо голуб.
Але не в усіх словах написання о можна перевірити наголосом: кожух, порiг, собi. У такому
випадку добирається така форма слова або споріднене слово, щоб у наступному слові не було
наголошеного у чи і: кожух, бо кожушина, порiг,
бо порога, собi, бо собою.
Завжди вимовляється і пишеться у в дієслівному суфіксі -увати і прикметниковому суфіксі
-уват(ий): торгувати, білуватий, теплуватий,
зимувати.
Буква у пишеться також в словах: ворушити,
яблуня, яблуко, парубок, будяк, пурхати, мармур.

Написання о та а

У літературній мові, а також у більшості діалектів звуки о та а вимовляються достатньо чітко
як під наголосом, так і без нього. Але в окремих
випадках можливе їх сплутування. Розібратися в
їх написанні допоможуть такі правила.
У кількох дієслівних коренях голосний о перед наступним складом із суфіксом -а- або -увачергується з а: ломити — ламати, скочити —
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скакати, кроїти — краяти, клонитися —
кланятися, гонити — ганяти.
Чергується о з а також у словах проводжати —
випроваджувати, проводити — провадити.
Буква а пишеться:
— після г, к, х перед складом з а (кажан, хазяїн, гарячка, гарячий, качан, гаразд, калач);
— перед г у словах (багато, а також похідних
від багач, багатир).
Буква о пишеться у словах: богатир (велетень, силач), комиш, борсук, коровай, кропива,
крохмаль, монастир, отаман, поганий, погон,
слов’яни, пором, солдат, козак.

Правопис і та и в основах
іншомовних слів

У написанні і, и, як вже було сказано, треба чітко розрізняти українські та іншомовні слова, тому
що ці букви в них пишуться за різними правилами.
Крім того, є різниця в написанні і та и у власних і загальних іншомовних назвах.
В основах власних іншомовних назв (та похідних
від них) майже завжди пишеться и: Вашингтон, Аргентина, Чикаго, алжирець, Бразилія, Шиллер, Чингізхан, Арктика, Антарктида, Атлантида, Америка, Африка, Рига, Британія, Париж, Рим, Єгипет,
Палестина, Єрусалим, Пакистан, але Дідро.
В основах загальних іншомовних слів пишеться
буква і: кіно, вітамін, гірлянда, хімік, радіо, індустрія.
Але так відбувається не завжди.
Після дев’яти букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р перед
наступним приголосним (крім й) пишеться и:
шифер, пріоритет, режим, цирк, таксист.
Як виняток, буква и також пишеться:
— у давно запозичених словах (спирт, шпиталь, миля, християнство, мигдаль);
— у словах, запозичених із східних мов (кизил, кинджал, башкир, калмик, киргиз, кисет).

Правопис і та и в суфіксах
українських слів

У більшості суфіксів и та і пишуться за загальними правилами.
У суфіксах -ість, -іт, -ів пишеться і, оскільки і
тут чергується з о та е: батьківський — батькова, царівна — царева, співучість — співучості.
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У суфіксах -інь, -іш(ий), -ісіньк(ий), -юсіньк(ий)
завжди пишеться і: височінь, далечінь, гарячіший, малюсінький, новісінький.
Суфікс -інн(я) пишеться:
— в іменниках, утворених від дієслів (сушити —
сушіння, служити — служіння, ходити — ходіння);
— в іменниках із збірним значенням, утворених від іменника на -інь (корінь — коріння, волосінь — волосіння).
Суфікс -инн(я) пишеться тільки в іменниках із
збірним значенням, крім утворених від іменника
на -інь (буряк — бурячиння, мак — маковиння;
виняток: камінь — каміння, корінь — коріння).

Правопис і та и у префіксах
українських слів

Префікс — це частина слова, що стоїть перед
коренем слова. Вносить зміну в лексичне або
граматичне значення слова, наприклад, ріст —
наріст, співати — заспівати.
Букви і, и у префіксах пишуться за загальними правилами, які ми розглянули в таблиці.
Префікси від-, під-, пишуться завжди з буквою
і: відкрито, підпалити, а також префікс пріякий вживається лише в трьох словах: прізвисько, прізвище, прірва.
Префікси ви-, при- завжди пишуться з и: прикрашати, вибір, привабливий.
Префікси з кінцевим приголосним перед двома або більше кореневими приголосними у кінці одержують голосний і: розібрати, відімкнути, обігнати.

Правопис і та и в основах
українських слів

Написання і та и в сумнівних випадках наголосом не перевіряється. Потрібно знати правила
вживання цих букв, які різні для українських та
іншомовних слів.
Буква і в основах українських слів пишеться:
— якщо і чергується з о або е (гірський — гора,
камінь — каменя; шість — шести, підпірка —
підпора; але: кит — кита, хибний — хиба);
— на початку слова (ім’я, інший, істина).
Буква и пишеться:
— у словах з -ий-: шия, чий, вий, пий, ший;
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— у відкритих складах -ри-, -ли- (гриміти,
дрижати, тривога, крихітний);
— у слові щиголь.

Чергування і з іншими голосними

В основах багатьох українських слів звук і непостійний. Він, як правило, виникає на місці інших голосних внаслідок чергування.
Звук і з’являється на місці о та е переважно в
закритому складі: школа — шкіл, прозивати —
прізвище, джмеля — джміль, перо — пір’я.
Іноді і на місці о, е виступає і у відкритому
складі: печі — запічок, вози — візок, промені —
промінець, випромінювати.
Звук і з’являється на місці е перед наступним
складом з суфіксом -а- або -ува- в коренях ряду
дієслів: підперезати — підперізувати, плескати —
запліскувати, стерегти — остерігати.
У словах діти (дитина), сідати (сидіти), звіситися (звисати) звук і чергується з и.

Завдання для самоконтролю

1. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка:
А) пр..гарний, пр..хильний, пр..мружений,
пр..солодкий
Б) пр..зирство, пр..давній, пр..близний, пр..
тихнути
В) пр..стол, пр..подобний, пр..мудрий, пр..
кордонник
Г) пр..непорочний, пр..бережний, пр..старкуватий, пр..сумний
Д) пр..пишний, пр..злий, пр..милий, пр..мужній
2. Префікс при- треба писати в усіх словах
рядка:
А) пр..земкуватий, пр..бережний, пр..буток
Б) пр..ярок, пр..везений, пр..славний
В) пр..жовклий, пр..солодкий, пр..сісти
Г) пр..тихий, пр…міський, пр..чинити
Д) пр..в’язати, пр..високий, пр..ахкувати
Відповіді на завдання з № 21
1. А.
2. Косий.
3. А.
4. Жалюзі, гуртожиток, русло, камбала, терези, предмет, черствий, перепис, флюорографія.
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Листопад-2017

Важливі дати листопада

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

5

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

12
19
26

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 8
Кількість робочих днів — 22
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 176 годин

Грудень-2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 10
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 — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 168 годин
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1 — День народження Європейського союзу (саме цього дня у 1993 році
набув чинності Маастрихтський договір, на підставі якого й було засновано ЄС).
3 — День ракетних військ і артилерії (встановлено Указом Президента
України від 31 жовтня 1997 р. № 1215/97);
— День інженерних військ (встановлено Указом Президента України від
27 жовтня 1999 р. № 1399/99).
4 — День залізничника (встановлено Указом Президента України від
15 липня 1993 р. № 257/93).
5 — День працівника соціальної сфери України (щорічно відзначається
у першу неділю листопада (встановлено Указом Президента України від
13 квітня 1999 р. № 374/99)).
7 — останній день подання до органу державної статистики звіту з праці
за формою № 1-ПВ (місячна) за жовтень 2017 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).
9 — День української писемності та мови, яке відзначається саме в день
вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця (встановлено Указом
Президента України від 6 листопада 1997 р. № 1241/97);
— Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного
мистецтва (встановлено Указом Президента України від 30 грудня 2011 р.
№ 1209/2011);
— Всесвітній день якості (щорічно відзначається у другий четвер листопада). Бажаємо вам не лише цього дня, а й завжди купувати тільки високоякісні товари.
10 — Всесвітній день молоді — саме в цей день у 1945 році на Всесвітньої конференції молоді у Лондоні була заснована Всесвітня федерація демократичної молоді (ВФДМ).
16 — День працівників радіо, телебачення та зв’язку (встановлено Указом
Президента України від 11 листопада 1994 р. № 667/94);
— День морської піхоти (встановлено Указом Президента України від
31 березня 2014 р. № 352/2014);
— Міжнародний день толерантності — заснований ЮНЕСКО у 1995
році з метою підтримки принципів терпимості, взаємної поваги та мирного
співіснування.
17 — День студента (відзначається саме в Міжнародний день студента
(встановлено Указом Президента України від 16 червня 1999 р. № 659/99)).
18 — День народження Діда Мороза. Ви не знали, що у цього найулюбленішого дітьми персонажа теж є День народження? Виявляється, є — він народився з приходом зими (тобто з першими морозами), що, зазвичай, відбувається у другій половині листопада і, за дослідженнями метеорологів,
найчастіше саме цього дня.
19 — День скловиробника (встановлено Указом Президента України від
9 грудня 2003 р. № 1417/2003);
— День працівників гідрометеорологічної служби (встановлено Указом
Президента України від 11 березня 2003 р. № 208/2003);
— День працівників сільського господарства (щорічно відзначається
у третю неділю листопада (встановлено Указом Президента України від
7 жовтня 1993 р. № 428/93)).
21 — День Гідності та Свободи (встановлено Указом Президента України
від 13 листопада 2014 р. № 872/2014);
— Всесвітній день привітань — це свято почали відзначити з 1973 року
як своєрідний протест проти напружених відносин між різними країнами.
Наразі це свято стало багатонаціональним та незалежним від таких чинників
як вік, професія, релігія або політичні переконання людей — воно об’єднує
всіх, хто прагне зробити світ більш толерантним та дружнім.
24 — Всесвітній день інформації (відзначається щорічно в останню
п’ятницю листопада за ініціативою Міжнародної академії інформатизації з
метою сприяння формуванню та координації єдиного світового інформаційного простору й принципам відповідальності у розробці інформаційних технологій).
25 — День пам’яті жертв голодоморів (щорічно відзначається у четверту
суботу листопада (встановлено Указом Президента України від 26 листопада
1998 р. № 1310/98)).
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Видається з липня 2011
Газета розповсюджується тільки за передплатою,
яку можна оформити в редакції, відділеннях
зв’язку «Укрпошти» та передплатних агентствах.
Відповідальність за достовірність інформації,
наведеної у статтях, несуть їх автори, а рекламних
матеріалів — рекламодавці. Позиція редакції
не завжди збігається з думкою автора. Відтворення
матеріалів газети «Консультант Кадровика»
можливе лише з письмового дозволу редакції.

