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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Чи потрібно подавати звіт № 3-ПН
до центру зайнятості, якщо працівника прийнято на роботу на півставки, а інші півставки — вакантні?
Маємо намір прийняти на роботу
нового працівника, але він не
може надати трудову книжку, оскільки загубив її під час переїзду з одного місця проживання до іншого — чи
можна оформити йому нову трудову
книжку?
На який максимальний період
можна працівника тимчасово перевести на іншу посаду (в межах одного підприємства)?
Як у штатному розписі слід назвати посаду працівника служби охорони — «Охоронець», «Охоронник» чи
«Сторож»?
Наше підприємство перейменовано (вже є рішення загальних зборів ТОВ) — чи потрібно оформлювати
ще й внутрішній наказ про зміну назви підприємства та вносити записи
про це до трудових книжок працівників?
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем
дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу
на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування
праці іноземців та осіб без громадянства» від 15 листопада 2017 р. № 858
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» від 8 серпня 2017 р. № 192
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Католицьке Різдво стало офіційним святковим днем
Верховна Рада України 16 листопада 2017 р.
ухвалила Закон України «Про внесення змін до
статті 73 Кодексу законів про працю України
щодо святкових і неробочих днів» (реєстр. № 5496).
Цим документом встановлено, що 25 грудня (католицьке Різдво) є офіційним святковим і неробочим
днем — таким чином відтепер Україна має два вихідні
дні для святкування Різдва Христового (25 грудня за
Григоріанським календарем та 7 січня — за Юліанським).
Водночас, скасовано святковий день 2 травня, а
1 травня (яке залишається святковим днем) перейменовано з Дня міжнародної солідарності трудящих на
День праці.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем
опублікування. Зверніть увагу: якщо Закон набуде
чинності у поточному році, то внаслідок того, що у
грудні з’явиться святковий і неробочий день, відповідно, зміниться розрахункова норма робочого
часу за грудень та за 2017 рік. Так, для працівників, які працюють за п’ятиденним 40-годинним робочим тижнем з двома вихідними днями в суботу й
неділю при однаковій тривалості часу роботи за
день впродовж робочого тижня та зменшенням тривалості роботи напередодні святкових і неробочих
днів розрахункова норма тривалості робочого часу
за грудень зміниться з 168 на 160 годин, а за 2017 рік —
з 1986 на 1978 годин.

Прийнято в першому читанні проект
Держбюджету на 2018 рік
14 листопада 2017 р. парламентарі прийняли в
першому читанні проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстр.
№ 7000) та ухвалили пропозиції до нього у вигляді
Бюджетних висновків Верховної Ради.
Так, згідно зі згаданим законопроектом, мінімальна заробітна плата з 1 січня 2018 року становитиме:
• у місячному розмірі — 3 723 грн;
• у погодинному розмірі — 22 грн 41 коп..
У 2018 році прожитковий мінімум на одну особу
в розрахунку на місяць становитиме:
• з 1 січня — 1 700 грн;
• з 1 липня — 1 777 грн;
• з 1 грудня — 1 853 грн.

А для основних соціальних і демографічних груп
населення прожитковий мінімум складатиме:
• дітей віком до 6 років: з 1 січня — 1 492 грн, з
1 липня — 1 559 грн, з 1 грудня — 1 626 грн;
• дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 1 860 грн,
з 1 липня — 1 944 грн, з 1 грудня — 2 027 грн;
• працездатних осіб: з 1 січня — 1 762 грн, з 1 липня —
1 841 грн, з 1 грудня — 1 921 грн;
• осіб, які втратили працездатність: з 1 січня —
1 373 грн, з 1 липня — 1 435 грн, з 1 грудня — 1 497 грн.
Уряд незабаром має підготувати проект Закону про
Держбюджет на 2018 рік до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України й
подати його на розгляд парламенту.

На 2018 рік вже є План здійснення
комплексних заходів держнагляду
Наказом Державної регуляторної служби України від 16 листопада 2017 р. № 139 вже затверджено План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік.
Нагадаємо, що згідно зі ст. 5 Закону України
«Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 р.
№ 877-V підставою для проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо
суб’єкта господарювання є внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів здійснення
заходів державного нагляду (контролю) різних органів державного нагляду (контролю).
4

Такий комплексний плановий захід проводиться
один раз на рік, а усі контролюючі органи, які запланували перевірити даного суб’єкта господарювання,
можуть його перевірити винятково у строки, встановлені Планом здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на відповідний рік.
Державна регуляторна служба України спільно з
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та за підтримки Офісу ефективного регулювання
(BRDO) запустила пілотний модуль планування заходів державного нагляду (контролю) ІАС ДНК — тож
дізнатися, кого планують перевірити у 2018 році, можна на цьому сайті: https://ias.brdo.com.ua.
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 25 серпня 2016 р. № 437/13/116-16

Про надання роз’яснень

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто звернення <...> і в межах компетенції повідомляється.
До питань № 1, 2
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон), за бажанням жінки
після закінчення відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами їй надається відпустка по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до
законодавства.
Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою,
дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила
чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.
Статтею 181 Кодексу законів про працю України та статтями 18, 20 Закону встановлено порядок надання матері дитини або іншим особам, які фактично доглядають за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Для оформлення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку мати
дитини або особа, яка фактично доглядає за дитиною, має надати роботодавцю заяву про надання такої відпустки, копію свідоцтва про народження дитини (для підтвердження віку дитини).
Особа, яка фактично доглядає за дитиною, крім зазначених документів, повинна надати довідку
з місця роботи (служби, навчання) матері дитини про те, що остання стала до роботи до закінчення цієї відпустки, а також довідку органу праці та соціального захисту населення за місцем
проживання матері про припинення їй виплати допомоги по догляду за дитиною (із зазначенням
дати), якщо така допомога була призначена. Слід зазначити, що допомогу по догляду за дитиною скасовано з 1 липня 2014 року.
Особам, які на 30 червня 2014 року мали право на отримання допомоги при народженні
дитини у розмірі, встановленому на першу дитину, після досягнення дитиною двох років на наступні 12 місяців призначається щомісячна допомога в розмірі 130 грн, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Після 1 липня 2014 року призначається лише допомога при народженні дитини у розмірі
41 280 грн — виплата цієї допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 грн, решта суми
допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (стаття 12 Закону
України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»).
Надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку оформлюється
наказом (розпорядженням) власника.
Водночас чинне законодавство не містить терміна «інші родичі, які фактично доглядають за
дитиною».
У наведеному у зверненні випадку працівниці, яка виявила бажання оформити відпустку для
догляду за дитиною своєї племінниці, доцільно крім вищезазначених документів підтвердити
той факт, що вона здійснює фактичний догляд за дитиною.
У разі надання працівником відповідних документів для оформлення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, підстав для відмови у наданні такої відпустки не вбачається.
До питання № 3
У пунктах 1.1. та 1.2. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13 листопада 2001 р. № 455 «Про
затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», зазначено, що тимчасова непрацездатність працівників засвідчується листком непрацездатності.
Видача інших документів про тимчасову непрацездатність забороняється, крім випадків,
обумовлених у тому числі п. 2.18., яким передбачено, що особам, які проходять діагностичне
обстеження в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності, за відсутності ознак
тимчасової непрацездатності, видається довідка довільної форми, засвідчена підписом завідувача відділення і печаткою лікувально-профілактичного закладу. Міністерство охорони здоров’я
у листі від 26 травня 2007 р. № 3.51-4/4272-Д/3-6759 повідомляє, що зазначена довідка є документом, що засвідчує тимчасову непрацездатність громадян та прирівнюється до листка непрацездатності.
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НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

Ведення табелю обліку використання робочого часу на підприємствах, в установах і організаціях регламентується наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 р. № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці», яким затверджено
типову форму табелю обліку використання робочого часу (типова форма № П-5). У табелі обліку використання робочого часу робляться відмітки про фактично відпрацьований час, відпрацьовані за місяць години, в т. ч. надурочні, вечірні, нічні години роботи та ін., а також інші відхилення від нормальних умов роботи.
Зокрема, оплачувана тимчасова непрацездатність відмічається умовним позначенням «ТН».
Для отримання більш детальної інформації з порушеного питання радимо звернутися до
Міністерства охорони здоров’я України, як головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони
здоров’я.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за
своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Департаменту

О. Товстенко

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ЛИСТ

від 16 серпня 2017 р. № 8453/4.1-ДП-17

Щодо проведення інспектувань за результатами аналізу стану
додержання законодавства про працю

Департамент з питань праці Держпраці розглянув лист <...> і повідомляє.
Процедура здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю
юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю (далі — об’єкт відвідування), визначається Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р.
№ 295 (далі — Порядок).
Відповідно до п. 31 Порядку за письмовою заявою роботодавця інспектори праці можуть
проводити аналіз стану додержання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо
його застосування.
За результатами проведеного аналізу складається довідка.
Заходи, визначені статтями 31 – 33 Порядку, проводяться з метою запобігання порушенням
законодавства про працю та забезпечення об’єкта відвідування та його працівників інформацією
та консультаціями щодо найбільш ефективних способів додержання норм законодавства про
працю.
Інспекційні відвідування проводяться за наявності підстав, визначених пунктом 5 Порядку.
Порядком не передбачено застосування заходів впливу у зв’язку з порушенням законодавства про працю після проведення аналізу стану додержання законодавства про працю та складання довідки.
Заходи до притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до встановленої законом відповідальності вживаються відповідно до пункту 27 Порядку у разі наявності порушень
вимог законодавства про працю, зафіксованих актом інспекційного відвідування або актом невиїзного інспектування, після розгляду зауважень об’єкта відвідування (у разі їх надходження)
та проведення аналізу матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.
Разом з тим повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади не є нормативно-правовими актами, мають лише інформаційний характер та не встановлюють правових норм.
Заступник директора
Департаменту
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Звільнення за систематичне
невиконання обов’язків:
особливості та порядок дій

Якщо працівник систематично не виконує свої обов’язки згідно з трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, то звичайно будь-якому
роботодавцеві це не буде подобатися, і тому він, за наявності достатніх підстав для
цього, може звільнити такого працівника. Разом з тим, таке звільнення буде правомірним лише тоді, коли роботодавець буде дотримуватися усіх вимог законодавства
щодо такого звільнення, які ми наразі детально розглянемо.

Правові підстави для звільнення

Можливість звільнення працівника за систематичне невиконання своїх обов’язків за трудовим
договором передбачена у п. 3 ч. 1 ст. 40 Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП), у якій,
зокрема, зазначається, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий
трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом (далі — роботодавець)
у випадку систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами
внутрішнього трудового розпорядку, якщо до
працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення.
Як вбачається з наведеного, роботодавець
може (але не зобов’язаний) звільнити працівника за п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП лише за наявності
певних умов для такого звільнення.
Такі умови, крім п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП, також
конкретизовані й у п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду
судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р.
№ 9 (далі — Постанова № 9), в якому, зокрема,
зазначається, що за передбаченими п. 3 ст. 40
КЗпП підставами працівник може бути звільнений лише за проступок на роботі, вчинений
після застосування до нього дисциплінарного
або громадського стягнення за невиконання
без поважних причин обов’язків, покладених
№ 23 (155), 1 грудня 2017

на нього трудовим договором або правилами
внутрішнього трудового розпорядку.
У таких випадках враховуються ті заходи дисциплінарного стягнення, які встановлені чинним законодавством і не втратили юридичної
сили за давністю або зняті достроково (ст. 151
КЗпП), і ті громадські стягнення, які застосовані
до працівника за порушення трудової дисципліни відповідно до положення або статуту, що визначає діяльність громадської організації, і з дня
накладення яких до видання наказу про звільнення минуло не більше одного року.
Розглянемо далі зазначені умови для звільнення за систематичне невиконання трудових
обов’язків працівником більш детально.

Систематичність невиконання
трудових обов’язків

Систематичність невиконання трудових
обов’язків означає, що у працівника протягом
певного періоду його роботи на конкретному
підприємстві, установі, організації (далі — підприємство) було принаймні два випадки (факти) невиконання ним трудових обов’язків, що
фактично означає порушення трудової дисципліни. Щоб у подальшому не виникло трудового
спору щодо відповідного звільнення, факти невиконання трудових обов’язків мають бути належним чином зафіксовані. Зокрема, у ст. 149 КЗпП
зазначається, що до застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати
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від порушника трудової дисципліни письмових
пояснень, які на практиці, як правило, оформлюються пояснювальною запискою.
Але якщо попередній факт (факти) невиконання трудових обов’язків був зафіксований
лише у пояснювальній записці, після отримання
якої у встановлені строки згідно зі ст. 148 КЗпП
(не пізніше одного місяця після виявлення проступку, не рахуючи часу звільнення працівника
від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці, і не пізніше шести місяців з дня вчинення проступку)
роботодавцем не було застосоване дисциплінарне стягнення, звільнити працівника після другого (третього тощо) факту невиконання трудових
обов’язків за п. 3 ст. 40 КЗпП буде неможливо,
адже, як зазначається у цьому пункті, звільнення на підставі нього можливо лише якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення.
Таким чином, щоб обґрунтувати правомірність свого рішення звільнити працівника після
певного випадку невиконання трудових обов’язків за п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП у роботодавця має бути
відповідний документ (наприклад, наказ про застосування дисциплінарного стягнення, рішення
про громадське стягнення), що підтверджує факт
застосування дисциплінарного стягнення за попереднє (перед останнім) невиконання трудових
обов’язків. При цьому з дати попереднього (тобто
останнього) застосування дисциплінарного стягнення до дати видання наказу про звільнення за
п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП повинно минути не більше
одного року.
Також слід зазначити, що крім встановлених
у ст. 147 КЗпП таких видів дисциплінарного
стягнення, як догана і звільнення, чинним законодавством можуть бути передбачені й інші
види дисциплінарних стягнень для окремих категорій працівників, наприклад:
— для державних службовців згідно зі ст. 66
Закону України «Про державну службу» від
10 грудня 2015 р. № 889-VIII — зауваження, попередження про неповну службову відповідність;
— для суддів згідно зі ст. 109 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня
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2016 р. № 1402-VIII — попередження, сувора
догана, подання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя;
— для машиністів на залізничному транспорті згідно з п. 12 Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26 січня 1993 р. № 55 — позбавлення права керування локомотивом з наданням роботи помічником машиніста тощо.
У той же час, відповідно до законодавства, не
вважається дисциплінарним стягненням позбавлення працівника частково чи в повному
обсязі преміальних виплат, які є складовою частиною заробітної плати працівника.
Зауважимо, що у п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП йдеться
саме про стягнення, у т. ч. й громадське. Тому
якщо, наприклад, після певного проступку працівника його поведінку лише обговорять на зібранні трудового колективу (так званий захід
громадського впливу), але жодного рішення при
цьому щодо конкретного стягнення прийнято
не буде, то зазначений випадок не може бути
врахований при прийнятті рішення щодо можливості звільнення працівника за п. 3 ч. 1
ст. 40 КЗпП у разі повторного (після зазначеного) порушення трудової дисципліни.
Також при цьому слід враховувати і норми
ст. 151 КЗпП, згідно з якою хоча дисциплінарне
стягнення і вважається у «загальному випадку»
знятим лише після одного року з дня його накладення (якщо працівника протягом цього періоду не буде піддано новому дисциплінарному
стягненню), у той же час якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і
до того ж проявив себе як сумлінний працівник,
то стягнення може бути також зняте і до закінчення одного року.
Приклад
На працівника було накладено лише
одне дисциплінарне стягнення (догана) за
порушення трудової дисципліни 10 січня
2017 р., але відповідно до ст. 151 КЗпП воно
було достроково зняте 10 жовтня 2017 р..
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Якщо працівник знову лише один раз порушить трудову дисципліну у період після
10 жовтня 2017 р. до 10 січня 2018 р., його
не можна буде звільнити за п. 3 ч. 1 ст. 40
КЗпП, хоча з дати попереднього стягнення
і минуло не більше одного року.

Трудові обов’язки

У п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП йдеться про невиконання працівником без поважних причин обов’язків,
покладених на нього трудовим договором або
правилами внутрішнього трудового розпорядку.
У зв’язку з цим працівника можуть звільнити і за
невиконання певних обов’язків, які безпосередньо не передбачені у «конкретному вигляді» у
його трудовому договорі або правилах внутрішнього трудового розпорядку, але безпосередньо
передбачені в інших локальних нормативних
актах підприємства (наприклад, у посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи тощо). Але при цьому для роботодавця важливо передбачити (аби мати більш вагоме
обґрунтування правомірності свого рішення у
випадку трудового спору), щоб зазначені локальні нормативні акти підприємства були безпосередньо згадані у трудовому договорі або
правилах внутрішнього трудового розпорядку.
Крім того, слід мати на увазі, що відповідно до
ст. 29 КЗпП до початку роботи за укладеним
трудовим договором роботодавець, зокрема,
зобов’язаний:
— роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під підпис про умови праці;
— ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
— проінструктувати працівника з техніки
безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці,
протипожежної охорони.
Тому якщо роботодавець не виконає зазначені вимоги, зокрема не ознайомить працівника
під підпис з відповідними локальними нормативними актами, в яких міститься безпосереднє
або опосередковане згадування обов’язків пра№ 23 (155), 1 грудня 2017
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цівників (які працівник у подальшому може «потенційно» не виконувати), роботодавцеві буде
дуже важко звільнити відповідного працівника
за п. 3 ч. 1 ст.40 КЗпП, бо у випадку розгляду
можливого трудового спору у суді зазначений
працівник зможе посилатися на те, що він начебто не знав про певні свої обов’язки, які він
систематично не виконував.
У той же час слід звернути увагу і на вимоги
ст. 31 КЗпП, згідно з якою роботодавець не має
права вимагати від працівника виконання
роботи, не обумовленої трудовим договором.
Тому невиконання такої роботи не буде вважатися порушенням трудової дисципліни, і, відповідно, у цьому випадку звільнення працівника
за п. 3 ч. 1 ст.40 КЗпП буде неправомірним.
Приклад
Безпосередньо у трудовому договорі та/
або у правилах внутрішнього трудового
розпорядку може бути не передбачений такий обов’язок, як вимикання світла та відключення усіх електричних та/або електронних пристроїв працівником, який
останнім йде з роботи зі службового кабінету. Натомість це може бути передбачено
у посадових інструкціях, положеннях про
структурні підрозділи, правилах пожежної
безпеки на підприємстві та інших локальних нормативних актах, які можуть згадуватися у трудовому договорі або правилах
внутрішнього трудового розпорядку. Відповідно, якщо працівник не буде виконувати
зазначений обов’язок, то в роботодавця можуть виникнути підстави для його звільнення за п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП.
Між тим роботодавець може зобов’язати працівників певних структурних підрозділів мити
підлогу в їхніх службових кабінетах, але якщо
такий обов’язок не передбачений у трудовому
договорі та правилах внутрішнього трудового
розпорядку, а також у жодному локальному нормативному акті підприємства (крім робітників,
які належать до категорії прибиральників або
9
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відповідних інших), то у випадку відмови працівника від виконання зазначеної роботи, його звільнення за п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП буде неправомірним.

Поважність причин

Що стосується «поважних причин» невиконання трудових обов’язків, то у КЗпП критерії
такої «поважності» чітко не визначені, а тому
про «поважність» відповідних причин роботодавець має самостійно зробити висновки на підставі відповідного письмово пояснення працівника, якщо інше не передбачено законодавством.
Також при прийнятті рішення роботодавцем
стосовно «поважності» певної причини невиконання працівником своїх обов’язків слід враховувати наявність вини працівника у цьому, наприклад, у формі умислу чи необережності. Зокрема,
принцип вини безпосередньо закріплений у п. 24
Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робочих і службовців підприємств,
установ, організацій, затверджених постановою
Державного комітету СРСР з праці і соціальних
питань від 20 липня 1984 р. № 213 (далі — Постанова № 213), який кваліфікує поведінку працівника як порушення трудової дисципліни за
наявності вини працівника та прямо поширюється
на випадок звільнення, як один із видів дисциплінарного стягнення згідно зі ст. 147 КЗпП, і опосередковано на звільнення за систематичне невиконання трудових обов’язків за відсутності
поважних причин за п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП.
При прийнятті рішення щодо звільнення за
систематичне невиконання трудових обов’язків
без поважних причин, оскільки це фактично є
одним із заходів дисциплінарного стягнення,
слід враховувати і ті положення ст. 149 КЗпП, в
яких зазначається, що роботодавець при обранні виду дисциплінарного стягнення має враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставин, за яких вчинено
проступок, та попередню роботу працівника.
Приклад
Працівник часто перебуває на лікарняному і тому певний час не може виконувати свої
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обов’язки за трудовим договором. Зрозуміло, що у цьому випадку «поважність» причин
невиконання обов’язків не викликає сумнівів. Або, наприклад, на праву руку працівника може впасти внаслідок необережності іншого працівника якийсь важкий предмет,
який може спричинити, хоча і невелику,
травму цій руці (що не потребуватиме необхідності обов’язкового звернення до закладу
охорони здоров’я та оформлення лікарняного), але у той же час може ускладнити для
працівника нетривалий час можливість своєчасно виконувати його посадові обов’язки
(наприклад, адміністратору бази даних працювати з комп’ютерною мишкою). У цьому
випадку також причину невиконання певних обов’язків (наприклад, щодо своєчасного внесення до бази даних певних відомостей) слід вважати поважною.
Якщо ж працівник кілька разів запізнювався
на роботу, внаслідок чого не зміг виконати певні
свої обов’язки — необхідно з’ясувати причини
цих запізнень. Якщо працівник «просто проспав»,
то зрозуміло, що така причина практично не
може бути визнана поважною. Але якщо працівник один раз запізнився на роботу, бо автобус, на
якому він їхав, потрапив у дорожньо-транспортну
пригоду, а наступного разу дорогою на роботу він
побачив пожежу, яку допомагав гасити до прибуття пожежників — то за наявності відповідних
доказів такі причини запізнення на роботу і не
виконання своїх обов’язків правомірно можуть
бути визнані поважними.
Разом з тим, якщо працівник запізнився на
роботу не тому, що з транспортним засобом сталося щось завчасно непередбачуване і «екстраординарне», а тому, що транспорт взагалі погано працює на певному маршруті, то така
причина може бути визнана «неповажною»,
оскільки працівник міг просто раніше виходити
з дому, щоб мати «певний резерв» часу на
поїздку до роботи, або обрати більш «стабільний» маршрут, хоча можливо і менш зручний
для працівника.
№ 23 (155), 1 грудня 2017
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Згода профспілкової організації

Відповідно до ст. 43 КЗпП у випадку звільнення працівника за систематичне невиконання працівником своїх трудових обов’язків
без поважних причин за п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП
роботодавцеві необхідно отримати попередню
згоду на таке звільнення виборного органу
первинної профспілкової організації (профспілкового представника) (далі — профспілковий орган). Для цього готується і направляється
профспілковому органу відповідне подання за
підписом посадової особи підприємства, яка
належними внутрішніми нормативними актами (статутом, положенням, іншими документами) наділена правом приймати працівників
на роботу (зазвичай це керівник підприємства).
Таке подання має бути розглянуто профспілковим органом у п’ятнадцятиденний строк,
після чого ухвалене рішення письмово в триденний строк має бути повідомлено роботодавцеві. У разі пропуску цього строку вважається,
що профспілка дала згоду на звільнення працівника.
Якщо ж профспілковий орган не надасть своєї
згоди на звільнення працівника, то таке рішення профспілкової організації має бути обґрунтованим. Якщо ж у відмові профспілкового органу
на звільнення не буде зазначеного обґрунтування, то відповідно до ст. 43 КЗпП роботодавець
має право звільнити працівника без згоди профспілкового органу.
Якщо ж роботодавець звільнить працівника
за п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП без попереднього звернення до профспілкового органу, а працівник у
цьому випадку звернеться до суду, оскільки буде
вважати таке своє звільнення незаконним, то
згідно з ч. 9 ст. 43 КЗпП суд має зупинити провадження по справі, запитати згоду профспілкової організації і після її одержання або відмови
профспілкового органу в дачі згоди на звільнення працівника (ч. 1 ст. 43 КЗпП) розглянути спір
по суті.
Разом з цим, згідно зі ст. 43 КЗпП, якщо відповідний працівник не є членом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві,
або ж на підприємстві взагалі немає профспіл№ 23 (155), 1 грудня 2017
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кового органу, працівник звільняється за
п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП без згоди такого органу.

Коли працівника
не можна звільняти

Як і в інших випадках звільнення працівника
за ініціативи роботодавця, відповідно до ч. 3
ст. 40 КЗпП не допускається звільнення працівника за п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці.
Крім того, відповідно до ст. 184 КЗпП за п. 3
ч. 1 ст. 40 не можна звільнити вагітних жінок і
жінок, які мають дітей віком до трьох років (до
шести років — ч. 6 ст. 179 КЗпП), одиноких матерів за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.

Порядок звільнення

З урахуванням зазначеного, процедуру звільнення за п. 3 ч. 1 ст. 40 можна розподілити на
кілька окремих етапів:
Етап 1: Фіксація факту невиконання своїх
обов’язків працівником.
Про факт невиконання працівниками їхніх
обов’язків, як правило, найпершим дізнається
безпосередній керівник працівника, який може
провести попереднє розслідування причин невиконання обов’язків та подати відповідну доповідну записку керівництву підприємства (Зразок 1). За необхідності й можливості факт
невиконання певних обов’язків (певного завдання по роботі) може також бути зафіксований
у відповідному акті.
Етап 2: Отримання письмових пояснень
від працівника.
Після факту фіксації невиконання працівником його трудових обов’язків, роботодавець повинен зажадати від потенційного
«порушника» трудової дисципліни надання
письмових пояснень щодо причин невиконання своїх обов’язків, які, як правило, оформлюються у вигляді пояснювальної записки
(зазначена пояснювальна записка могла бути
також оформлена і на першому етапі та подана разом з доповідною запискою керівництву
підприємства). Якщо працівник відмовляється
11
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Зразок 1
Директору ТОВ «Виробник»
Батову В. В.
начальника відділу інвестицій
Бутко Родіона Ростиславовича
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
Оператор комп’ютерного набору ІІ категорії відділу інвестицій Лисенко Олександр Олександрович
10 жовтня 2017 р. кілька разів на тривалий час (у сукупності більше двох годин) залишав своє робоче
місце без мого дозволу, внаслідок чого було зірвано своєчасне складання проекту інвестиційного плану
для важливих партнерів підприємства. Надати письмові пояснення з приводу залишення свого робочого
місця без мого дозволу Лисенко О. О. відмовився.
Раніше до Лисенка О. О. вже застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення за подібні порушення трудової дисципліни у вигляді догани наказами від 12 січня 2017 р. № 9-п та від 22 березня 2017 р.
№ 21-п.
З огляду на викладене, а також зважаючи на неодноразове невиконання Лисенком О. О. своїх трудових обов’язків та порушення трудової дисципліни, зокрема, правил внутрішнього трудового розпорядку,
прошу вжити до Лисенка О. О. належних дисциплінарних заходів відповідно до чинного законодавства.
10.10.2017 р.

Бутко

Р. Р. Бутко

Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
10.10.2017 р.

м. Київ
АКТ № 1
про самовільне залишення місця роботи та відмову надати письмові пояснення
Нами, начальником відділу інвестицій Бутко Р. Р., аналітиком з інвестицій І категорії відділу інвестицій
Романовим В. В. та провідним економістом відділу інвестицій Іванчуком С. І. (усі разом ми працюємо в одному
кабінеті) складено цей акт у тому, що 10 жовтня 2017 р. оператор комп’ютерного набору ІІ категорії Лисенко О. О. кілька разів переривав свою термінову роботу на комп’ютері без дозволу начальника відділу інвестицій і залишав своє робоче місце (виходив з кабінету) на сумарний період більше 2 годин. Внаслідок цього до
кінця робочого дня 10 жовтня 2017 р. у відділі інвестицій не був складений повністю проект плану інвестицій,
який за домовленістю з партнерами підприємства мав бути представлений їм до кінця робочого дня 10 жовтня
2017 р., що ставить під загрозу підписання дуже важливого для підприємства контракту з партнерами.
На вимогу начальника відділу інвестицій Бутко Р. Р. надати письмові пояснення причин самовільного залишення робочого місця протягом робочого дня 10 жовтня 2017 р., оператор комп’ютерного набору ІІ категорії Лисенко О. О. відмовився це зробити без пояснення причин.
Начальник відділу інвестицій
Аналітик з інвестицій І категорії
Провідний економіст

Бутко
Романов
Іванчук

надати письмові пояснення — про це складається відповідний акт (Зразок 2).
Етап 3: Прийняття рішення щодо звільнення.
За результатами розгляду доповідної чи
пояснювальної записки (проведення відповідного службового розслідування) роботодавець приймає одне із можливих трьох
рішень:
1) визнати причину невиконання обов’язків
поважною і не застосовувати до працівника дис12

Р. Р. Бутко
В. В. Романов
С. І. Іванчук

циплінарне стягнення (також роботодавець з
деяких міркувань може не застосувати дисциплінарне стягнення до працівника і у випадку
визнання причин невиконання обов’язків «неповажними»);
2) визнати причину невиконання обов’язків
неповажною і застосувати дисциплінарне стягнення до працівника у вигляді догани;
3) визнати причину невиконання обов’язків
неповажною і застосувати дисциплінарне стяг№ 23 (155), 1 грудня 2017
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нення до працівника у вигляді звільнення (якщо
працівник не належить до певної «пільгової»
щодо звільнення категорії), якщо протягом певного строку згідно з законодавством до працівника вже застосовувалися дисциплінарні стягнення (одне або більше).
Етап 4: Отримання згоди профспілкової
організації на звільнення.
Після прийняття рішення щодо звільнення керівник підприємства у відповідних випадках подає відповідне обґрунтоване подання до профспілкової організації і отримує у встановлені
строки згоду профспілкової організації на звільнення.
Етап 5: Видання наказу про звільнення і повний розрахунок з працівником.
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Після отримання згоди профспілкової організації на звільнення керівник підприємства
видає відповідний наказ про звільнення (Зразок 3), з яким працівник ознайомлюється під
підпис і на підставі якого відповідно до законодавства з ним здійснюється повний розрахунок. Зокрема, у день звільнення згідно зі
ст. 47 КЗпП, роботодавець:
— видає працівникові належно оформлену
трудову книжку;
— проводить з ним розрахунок у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП (у день звільнення);
— видає йому копію наказу про звільнення з
роботи (у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця, в інших випадках — на вимогу
працівника).
Зразок 3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
НАКАЗ
23.10.2017 р.

м. Київ

№ 100-п

Про звільнення
Лисенка О. О.
НАКАЗУЮ:
1. ЛИСЕНКА Олександра Олександровича, оператора комп’ютерного набору ІІ категорії відділу інвестицій, звільнити 23 жовтня 2017 р. року за систематичне невиконання ним без поважних причин
обов’язків, покладених на нього трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку,
п. 3 ст. 40 КЗпП України.
2. Головному бухгалтеру провести з Лисенко О. О. повний розрахунок відповідно до чинного законодавства.
Підстави: 1. Доповідна записка начальника відділу інвестицій від 10.10.2017 р..
2. Акт про самовільне залишення місця роботи та відмову надати письмові пояснення від
10.10.2017 р. № 1.
3. Виписка з протоколу засідання профспілкового органу щодо надання згоди на звільнення від 20.10.2017 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
23.10.2017 р.

Батов
Лисенко

Наприкінці також зазначимо, що згідно з ч. 2
ст. 149 КЗпП за кожне порушення трудової дисципліни може бути накладене лише одне дисциплінарне стягнення. Тому, якщо за один конкретний факт невиконання без поважних
причин обов’язків, покладених на працівника
трудовим договором і правилами внутрішнього
трудового розпорядку, працівнику вже було оголошено догану, то його не можна звільняти за це
№ 23 (155), 1 грудня 2017

В. В. Батов
О. О. Лисенко

саме порушення і для звільнення за п. 3 ч. 1
ст. 40 КЗпП роботодавцеві слід «дочекатися»
протягом встановленого законодавством періоду іншого факту невиконання працівником своїх
обов’язків.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
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Штатний розпис: складення,
затвердження, внесення змін
Під час створення будь-якого підприємства одним з найперших складається документ, що визначає посади, які будуть займати майбутні працівники, необхідну кількість працівників і розмір їхньої зарплати. Називається такий документ «штатний
розпис». Деякі роботодавці вважають його пережитком радянських часів і не поспішають складати. У той же час більшість роботодавців, які користуються в роботі
штатним розписом, називають його незамінним документом. Дізнайтеся, для чого
потрібен штатний розпис, як правильно його складати, затверджувати та, за необхідності, вносити до нього зміни.

Що таке штатний розпис
та для чого він потрібний

У законодавстві поняття «штатний розпис»
вживається у ч. 3 ст. 64 Господарського кодексу
України (далі — ГК), відповідно до якої підприємство самостійно визначає свою організаційну
структуру, встановлює чисельність працівників і
штатний розпис. Разом з тим, ані у вказаній статті,
ані в будь-якому іншому нормативно-правовому
акті визначення поняття «штатний розпис» немає.
Міністерство соціальної політики України
(далі — Мінсоцполітики) в листі «Щодо штатного розпису» від 25 квітня 2013 р. № 336/13/155-13
посилається на юридичний словник (1983 р.,
видання друге, перероблене й доповнене, під редакцією В. М. Бабія, Ф. Г. Бурчака, В. М. Корецького, В. В. Цвєткова), який містить таке визначення: «Штатний розпис є документом, що
встановлює на даному підприємстві, в установі,
організації структуру, штати та посадові
оклади працівників. Штатний розпис містить
назву посад, чисельність працівників і оклади по
кожній посаді». Саме це визначення і застосовують на практиці.
З огляду на норми законодавства, штатний
розпис не є обов’язковим документом, однак насправді без нього не обійтись. Зважаючи на те,
що саме штатним розписом визначається структура підприємства, кількість посад та їхні назви
у кожному структурному підрозділі, посадові
14

оклади за кожною конкретною посадою, цим
документом під час роботи постійно користується кадрова служба підприємства, бухгалтерія, плановий відділ (економісти) та безпосередньо керівник підприємства.
Так, на підставі штатного розпису:
 кадрова служба (служба персоналу, особа,
на яку покладено обов’язки роботи з персоналом):
— підбирає персонал;
— оформляє документи щодо прийняття керівником рішень з персоналу;
— вносить записи до трудових книжок працівників, особових карток та інших облікових
документів;
— розраховує середньооблікову кількість працівників з метою визначення кількості робочих
місць для працевлаштування інвалідів та громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню;
— складає звіти (зокрема, за формами № 1-ПВ
«Звіт з праці» (місячна та квартальна), № 3-ПН
«Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці», № 10-ПІ
«Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів»);
 бухгалтерія та плановий відділ підприємства відповідно:
№ 23 (155), 1 грудня 2017

ЛОКАЛЬНІ АКТИ ПІДПРИЄМСТВ

— нараховує працівникам заробітну плату (в
частині посадового окладу/тарифної ставки,
окремих надбавок та доплат);
— розраховує фонд оплати праці;
— складає статистичні звіти (зокрема, за
формою № 1-ПВ «Звіт з праці»);
 керівник підприємства:
— складає бізнес-план;
— ухвалює рішення про прийняття працівників на роботу, переведення на іншу роботу (посаду), встановлення посадового окладу (тарифної ставки, окладу) згідно з займаною посадою/
професією та розміру надбавок (доплат), що мають постійний характер, присвоєння розрядів,
класів тощо.
Крім того, наявність штатного розпису в першу чергу вимагають представники контролюючих органів під час проведення перевірок. Також
він може згодитися у разі вирішення трудових
спорів з працівниками.
Все це вказує на те, що штатний розпис використовується для вирішення значної кількості
питань, пов’язаних з управлінською, кадровою,
бухгалтерською і плановою роботою, через що
його вважають незамінним документом на підприємстві.

Організаційні моменти

У тих, хто вперше займається складанням
штатного розпису, як правило, виникає низка
запитань щодо такого процесу, зокрема, хто,
коли та за якою формою має це робити.
Хто складає штатний розпис? Конкретну
відповідь на це запитання важко надати, виходячи з того, що існує багато підприємств з різною
організаційною структурою, різною чисельністю
працівників та різними їхніми посадовими
обов’язками.
Але на практиці склалося так:
— на великих підприємствах, де багато усіляких підрозділів, розробленням штатного розпису займається відділ з організації праці та заробітної плати чи планово-економічний відділ;
— на середніх підприємствах — відділ кадрів
разом із бухгалтерським відділом;
— на малих підприємствах, де відсутній відділ кадрів, — сам керівник або інша уповнова№ 23 (155), 1 грудня 2017
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жена ним особа (головний бухгалтер, фінансовий директор тощо).
За якою формою складається штатний
розпис? На сьогодні єдиної затвердженої форми штатного розпису для всіх підприємств не
існує. Законодавством визначена лише Типова
форма штатного розпису для бюджетних установ і організацій, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р.
№ 57.
Для підприємств та організацій іншої (небюджетної) форми власності типової форми штатного розпису не встановлено, отже, вони можуть складати його у довільній формі, у т. ч.
взявши за основу форму штатного розпису бюджетників та підлаштувавши її відповідно до
свого підприємства. Оформляють штатний розпис, як правило, на аркушах паперу формату А4.
Коли складають штатний розпис? На новоствореному підприємстві штатний розпис складають в будь-який період року до початку його
діяльності. На діючих підприємствах цей документ, як правило, складають і затверджують на
кожний календарний рік до його початку.
Штатний розпис складають в цілому по підприємству, жодним нормативно-правовим актом не передбачено штатного розпису окремого
структурного підрозділу.

Складові штатного розпису

Хоча небюджетні підприємства складають
штатний розпис у довільній формі, вони мають
пам’ятати, що цей документ, по-перше, повинен
бути затверджений керівником підприємства,
по-друге, містити всі необхідні дані по кожній
конкретній посаді і, по-третє, бути зручним у
використанні. Зважаючи на те, що по кожній
посаді необхідно зазначити декілька даних, найзручніше це зробити у вигляді таблиці.
Отже, обов’язковими складовими штатного розпису є:
— гриф затвердження — розміщується у
правому верхньому куті першого аркуша штатного розпису (має бути розташований вище назви документа);
— заголовок — складається із поєднання
назви документа «Штатний розпис» і назви
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підприємства (в родовому відмінку) із зазначенням року, на який затверджується цей документ (окремий рядок);
— текст — оформляється у вигляді таблиці й
містить графи з інформацією по кожній посаді.
Відзначимо, що може бути два варіанти оформлення грифу затвердження. Так, якщо штатний
розпис затверджується наказом, то гриф затвердження складається з таких рядків:
ЗАТВЕРДЖЕНО (без лапок);
Наказ (у називному відмінку) із зазначенням
його дати і номера.
У разі, якщо штатний розпис затверджується
конкретною посадовою особою (керівником
підприємства) безпосередньо на самому документі, то гриф затвердження складається з таких рядків:
ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок);
Назва посади;
Підпис, прізвище та ініціали особи, яка затвердила штатний розпис;
Дата затвердження.
Кількість граф у таблиці може дещо різнитися,
але має бути достатньою для відображення всієї
необхідної інформації за посадою. Зазвичай,
підприємства включають до штатного розпису такі графи:
 № з/п — проставляються номери структурних підрозділів, якщо такі є, в порядку підпорядкованості (як правило, зазначаються номери
відповідно до затвердженої структури підприємства);
 Назва структурного підрозділу — вказується
назва згідно з положенням про структурний підрозділ, наприклад, «Планово-економічний відділ», «Бухгалтерський відділ», «Відділ збуту» тощо;
 Назва професії (посади) — вказується повна назва професії (посади) відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010
«Класифікатор професій» (далі — КП) з обов’язковим зазначенням кваліфікаційних характеристик, наприклад, «Інженер з підготовки кадрів
І категорії», «Науковий співробітник – консультант (статистика)», «Провідний інженер з меліорації». Також можуть застосовуватися похідні посади: «Віце-…», «Заступник…», «Старший…»,
«Молодший…» тощо.
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Не допускається застосування назви посади,
утвореної шляхом об’єднання двох посад, наприклад, «Бухгалтер – касир», «Секретар – адміністратор», коли складові професійних назв робіт належать до різних розділів КП.
Посади в штатному розписі зазвичай записують в такій послідовності: керівник, його заступник (заступники), якщо є, професіонали,
фахівці (з урахуванням рівня категорії — від вищої до нижчої), технічні працівники, робітники
(з урахуванням класів, розрядів — від вищих до
нижчих);
 Код за Класифікатором професій (Код за
КП) — зазначається код КП, встановлений для
певної професійної назви роботи (крайня графа
зліва в додатку «Покажчик професійних назв робіт за кодами професій» до відповідного розділу
ДК 003:2010). Даний код КП вказують разом з
назвою посади (професії) в наказах про прийняття на роботу або переведення на іншу роботу/іншу посаду, а також в особовій картці працівника (форма № П-2);
 Кількість штатних одиниць — вказується
кількість штатних одиниць за кожною професією (посадою) в межах структурного підрозділу
та в цілому по підприємству. Під час розрахунку
необхідної кількості штатних одиниць слід виходити з планового обсягу робіт (послуг) та затверджених норм праці. Наприклад, для обчислення потрібної кількості працівників служби
персоналу слід керуватися Міжгалузевими нормативами чисельності працівників, зайнятих
добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 грудня 2003 р.
№ 341, а кількості працівників бухгалтерського
обліку — Міжгалузевими нормативами чисельності працівників бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 р.
№ 269.
Плановий обсяг робіт (послуг) застосовується
під час розрахунку необхідної кількості працівників у випадках, якщо на підприємстві немає
структурних підрозділів або для певних професій (посад) не встановлені норми чисельності на
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законодавчому рівні. У такому разі спочатку обчислюється обсяг реалізації робіт (послуг) за поточний (минулий) рік у розрахунку на одного
працівника. Наприклад, він становить 50 000 грн.
Якщо в наступному році планується збільшення
обсягу реалізації робіт (послуг), припустимо на
170 000 грн, то необхідно найняти на роботу ще
трьох працівників.
У разі, коли за результатами розрахунку виходить не ціла штатна одиниця, а з половиною,
наприклад, 1,5 штатної одиниці, то на цю половину роботодавець має право прийняти працівника на роботу з неповним робочим днем або
неповним робочим тижнем, за умови, що його
загальна тривалість роботи протягом місця не
перевищуватиме половини місячної норми робочого часу. При цьому працівника приймають
не «на півставки», як це інколи вважають роботодавці, а на посаду (за професією) з неповним
робочим часом та оплатою праці пропорційно
відпрацьованому часу.
Крім того, на одну цілу одиницю, вказану в
штатному розписі за певною посадою (професією), може бути прийнятий як один працівник, так і, наприклад, два працівники з неповним робочим часом на 0,5 штатної одиниці
кожний.
 Посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) —
розмір посадового окладу, тарифної ставки
(окладу) проставляється по кожній посаді окремо або по групі штатних одиниць працівників
відповідної професії та кваліфікації. Підставою
є затверджені на підприємстві умови оплати
праці (Положення про оплату праці), зокрема,
для технічних працівників і робітників — затверджена тарифна сітка, а для керівного складу, професіоналів і фахівців — затверджена
схема посадових окладів. При цьому слід враховувати, що посадовий оклад (місячна тарифна ставка, оклад) працівника не може бути
меншим за розмір мінімальної заробітної плати (у 2017 році — 3 200 грн);
 Надбавки, доплати — вказуються надбавки і доплати, що мають постійний характер, передбачені колективним договором, а за його
відсутності — Положенням про оплату праці.
Наприклад:
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— надбавки — за вислугу років на підприємстві (в галузі), високу професійну майстерність,
класність (водіям, машиністам), високі досягнення у роботі тощо;
— доплати — за науковий ступінь, наукове
звання, володіння іноземною мовою, інтенсивність праці, керівництво бригадою, роботу у вечірній (з 18:00 до 22:00) і нічний (з 22:00 до
6:00) час, роботу у важких і шкідливих умовах
праці тощо.
Звертаємо увагу, що надбавки і доплати за
посадою, яку обіймає працівник, вносять до
штатного розпису тоді, коли у такого працівника настає право на їхнє отримання;
 Місячний фонд заробітної плати — проставляється сума посадового окладу (тарифної
ставки, окладу) разом з надбавкою/доплатою
(за наявності) для кожної посади, групи штатних одиниць працівників відповідної професії та
кваліфікації. Сумарний показник графи проставляється в рядку «Разом по підприємству».

Затвердження штатного розпису

Як правило, штатний розпис затверджується
шляхом видання наказу з основної діяльності
(Зразок 1), який підписує керівник підприємства та візують визначені ним посадові особи.
Крім того, як зазначалося вище, штатний розпис може бути затверджений конкретною посадовою особою (керівником підприємства) безпосередньо на самому документі.
Перед затвердженням нового штатного розпису розглядають і включають всі зміни, внесені
до нього протягом поточного (минулого) року,
а також вносять зміни, які плануються на наступний календарний рік.
Якщо штатний розпис затверджується наказом, то оформляється як додаток до нього (Зразок 2).

Внесення змін до штатного розпису

Законодавство не забороняє роботодавцю
вносити зміни до штатного розпису протягом
календарного року. Конкретні підстави (причини) для внесення змін до штатного розпису
нормативно не встановлені, а на практиці найчастіше ними є такі:
17
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Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПУЛЬС»
НАКАЗ
18.12.2017 р.

м. Полтава

№ 152-од

Про затвердження
штатного розпису
НАКАЗУЮ:
Затвердити і ввести в дію з 1 січня 2018 року штатний розпис ТОВ «Імпульс» на 2018 рік
(додається).
Директор

Федоренко

С. М. Федоренко

Зразок 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора ТОВ «Імпульс»
від 18.12.2017 р. № 152-од
ШТАТНИЙ РОЗПИС
Товариства з обмеженою відповідальністю «Імпульс»
на 2018 рік
№ Назва структурного
з/п
підрозділу
1

Назва посади/
професії

2

1. Адміністрація

3

Код
Кількість Посадовий Надбавка,
Місячний фонд
за КП шт. одиниць оклад, грн доплати, грн заробітної плати, грн
4

5

6

7

8

1210.1

1

7000

1400

8400

Заступник директора 1210.1

1

6000

1000

7000

Секретар директора

1

4000

—

4000

3

17 000

2 400

19 400

1

6000

1200

7200

Провідний бухгалтер 2411.2

1

5000

—

5000

Бухгалтер ІІ категорії 2411.2

1

4500

—

4500

3

15 500

1200

16 700

Директор

4115

Разом
2. Бухгалтерський
відділ

Головний бухгалтер

1231

Разом
3. Відділ кадірів

Начальник відділу

1232

1

5000

500

5500

Інспектор з кадрів

3423

1

3500

—

3500

2

8 500

500

9 000

Разом
4. Виробничий
відділ
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Начальник відділу

1222.2

1

5500

1100

6600

Провідний інженер

2149.2

1

5000

—

5000
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КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Зразок 2. Закінчення
1

2

4

5

6

7

8

Інженер І категорії

3

2149.2

1

4700

—

4700

Інженер ІІ категорії

2149.2

1

4500

—

4500

4000

—

12 000

7

23 700

1 100

32 800

1233

1

5000

—

5000

Менеджер із
логістики

1475.4

1

4000

—

4000

Менеджер із збуту

1475.4

3

4000

—

12 000

5

13 000

—

21 000

1229.7

1

4800

500

5300

Водій

8322

1

4000

500

4500

Прибиральник
службових
приміщень

9132

1

3200

—

3200

Разом

3

12 000

1 000

13 000

Разом по
підприємству

23

89 700

6200

111 900

Технік ІІ категорії

3119

Разом
5.

Відділ збуту

Начальник відділу

Разом
6.

Відділ
господарського
обслуговування

Начальник відділу

РОЗРОБЛЕНО:
Начальник відділу кадрів
ПОГОДЖЕНО:
Головний бухгалтер

Макарук

В. Д. Макарук

Берегова

Н. М. Берегова

— створення нових або ліквідація наявних
структурних підрозділів підприємства;
— введення нових посад/професій;
— виведення певної кількості штатних одиниць;
— зміна посадових окладів або істотних умов
праці;
— зміна найменування посади (перейменування, приведення у відповідність до КП).
Практикують два способи внесення змін до
штатного розпису:
— видання наказу про внесення змін до чинного штатного розпису без його заміни. Цей
спосіб застосовують у разі незначних змін;
— видання наказу про затвердження штатного розпису в новій редакції та скасування чинно№ 23 (155), 1 грудня 2017

го. Даний спосіб використовують, якщо плануються істотні зміни, наприклад, структурна
перебудова підприємства з ліквідацією існуючих та створенням нових підрозділів.
Наказ про внесення змін до штатного розпису
складають у довільній формі, вказують в ньому
підстави, що спричинили внесення змін, самі
зміни та конкретну дату, з якої зміни набирають
чинності.

Штатно-посадова книга

Окрім штатного розпису, підприємства (особливо зі значною чисельністю працівників)
практикують вести ще й штатно-посадову книгу.
Вона ведеться на підставі штатного розпису і
в ній також відображаються всі наявні штатні
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посади. Але, на відміну від штатного розпису, в
штатно-посадовій книзі на займаних посадах
вказуються прізвища працівників, які працюють
на них.
Затвердженої форми такої книги немає, підприємства розробляють її самостійно. Книгу
зазвичай ділять на розділи, назви яких мають
відповідати назвам структурних, причому розміщують їх у тому ж порядку, в якому вони наведені в штатному розписі. Для зручності кожен
розділ штатно-посадової книги доцільно починати на новому розвороті.
Кількість граф у такій книзі довільна, але
оскільки графи мають бути досить широкими,
зручніше вести штатно-посадову книгу у
великому зошиті або журналі формату А4.
Нумерувати аркуші необов’язково. Зазвичай,
штатно-посадова книга складається з таких
граф: № з/п; посада чи професія, структурний
підрозділ; посадовий оклад (тарифна ставка);
надбавки (доплати); прізвище, ім’я та по батькові працівника; освіта (коли і який навчальний
заклад закінчив працівник); кваліфікація та спеціальність за освітою; номер і дата наказу про
прийняття на роботу (переведення); примітки
(у цій графі може бути вказано, приміром, що
працівник виконує роботу за строковим трудовим договором із зазначенням дати закінчення
цього договору).
Якщо до штатного розкладу вносяться зміни
та доповнення, їх необхідно внести і до штатнопосадової книги. Для цього наприкінці кожного
розділу книги бажано залишати вільне місце
для продовження записів та таких доповнень.
Особливістю ведення штатно-посадової книги
є те, що відомості в ній (окрім назв структурних
підрозділів та посад) записують олівцем. Після
звільнення працівника з роботи чи переведення
на іншу посаду (роботу) відомості про нього витирають гумкою і на цьому ж самому місці записують відомості про нового працівника.
За відсутності нового працівника відповідні
графи навпроти вакантної посади залишаються
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незаповненими (чистими), доки не буде прийнято нового працівника або скорочено посаду.
Саме на підставі таких незаповнених граф легко
відслідковувати вакантні посади.

Відповідальність за відсутність
штатного розпису

За відсутність на підприємстві штатного
розпису та помилки в ньому (зокрема, використання назв посад, не передбачених КП) для
підприємств небюджетної сфери відповідальність законодавством прямо не встановлена.
Однак, якщо представники контролюючих органів під час перевірки виявлять в ньому, а,
відповідно, і в інших кадрових документах помилки, пов’язані з кадровим обліком (наприклад, неправильні назви посад, які не відповідають КП, неправильні коди посад/професій),
то це вважатиметься порушенням вимог законодавства про працю.
Згідно з ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення таке порушення
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємства в розмірі від 30 до 100
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(від 510 до 1 700 грн).
Доцільність запровадження штатного розпису вже давно затверджена на практиці й він,
безумовно, стане у нагоді й керівникам підприємства та його структурних підрозділів, й
працівникам відділу кадрів, й бухгалтерам. Але
все ж таки вирішувати, затверджувати чи ні
штатний розпис — це виняткове право роботодавця і якщо він таки прийде до висновку, що
штатний розпис підприємству не потрібен, то у
подальшому це не спричинить застосування
якихось санкцій, оскільки для цього просто відсутня правова підстава.

Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з кадрових питань
та бухгалтерського обліку
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ПОСТАНОВА

від 15 листопада 2017 р. № 858

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
22 листопада 2017 року
(застосовується
з 27 вересня 2017 року)

Остання редакція:
15 листопада 2017 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено форми заяв, які роботодавці повинні подати до
служби зайнятості, аби отримати чи продовжити дозвіл
на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Зверніть увагу, що хоча
ця Постанова прийнята лише
15 листопада 2017 р., затверджені нею форми визнано
такими, що застосовуються
з 27 вересня 2017 р. — дати
набуття чинності змінами до
Закону України «Про зайнятість населення», що стосуються праці іноземців та осіб
без громадянства.

№ 23 (155), 1 грудня 2017

Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу
на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
Відповідно до частин першої та третьої статті 422, частини першої статті 425 Закону України
«Про зайнятість населення» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити форму:
• заяви про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб
без громадянства згідно з додатком 1;
• заяви про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без
громадянства згідно з додатком 2;
• заяви про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства згідно з додатком 3.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з
переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 27 вересня
2017 року.
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Інд. 73
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Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858
______________________________________________
(найменування органу, до якого подається заява)

______________________________________________
(повне та скорочене найменування роботодавця –

______________________________________________
юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи – підприємця)

ЗАЯВА
про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
Прошу видати дозвіл на застосування праці _______________________________________________________________________
(прізвище,

_______________________________________________________________________________________________________________
ім’я, по батькові)

_______________________________________________________________________________________________________________
(громадянство/підданство)

на строк _______________________________________________________________________________________________________
(зазначається строк дії дозволу згідно з вимогами статті 423 Закону України «Про зайнятість населення»)

на посаді (за професією) _______________________________________________________________________________________,
(згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій»)

який є:
іноземним найманим працівником;
відрядженим іноземним працівником;
внутрішньокорпоративним цесіонарієм;
іноземним високооплачуваним професіоналом;
засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;
іноземним працівником творчої професії;
іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення
питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
іноземним ІТ-професіоналом;
випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу ____________________________.
(назва світового рейтингу)

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не
пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.
Адреса електронної пошти ______________________________________________________________________________________
Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної
діяльності» _______________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження роботодавця – юридичної особи/фізичної особи – підприємця _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Контактний телефон ____________________________________________________________________________________________
Додаток: на ___ арк.
___ ___________ 20___ р.
_________________________________________ ______________________________________________
(підпис керівника юридичної особи/ фізичної особи – підприємця)

(ініціали та прізвище)

МП (за наявності)
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Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858
______________________________________________
(найменування органу, до якого подається заява)

______________________________________________
(повне та скорочене найменування роботодавця –

______________________________________________
юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)

ЗАЯВА
про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
Прошу продовжити строк дії дозволу на застосування праці _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________________________________________________________________
(громадянство/підданство)

до ____________________________________________________________________________________________________________
(зазначається строк згідно з вимогами статті 423 Закону України «Про зайнятість населення»)

на посаді (за професією) _______________________________________________________________________________________,
(згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій»)

який є:
іноземним найманим працівником;
відрядженим іноземним працівником;
внутрішньокорпоративним цесіонарієм;
іноземним високооплачуваним професіоналом;
засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;
іноземним працівником творчої професії;
іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення
питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
іноземним ІТ-професіоналом;
випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу ____________________________.
(назва світового рейтингу)

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не
пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.
Адреса електронної пошти ______________________________________________________________________________________
Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної
діяльності» _______________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження роботодавця – юридичної особи/фізичної особи – підприємця _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Контактний телефон ____________________________________________________________________________________________
_________________________________
Додаток: на ___ арк.
___ ___________ 20___ р.
_________________________________________ ______________________________________________
(підпис керівника юридичної особи/ фізичної особи – підприємця)

(ініціали та прізвище)

МП (за наявності)
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Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858
______________________________________________
(найменування органу, до якого подається заява)

______________________________________________
(повне та скорочене найменування роботодавця –

______________________________________________
юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)

ЗАЯВА
про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
Прошу внести зміни до дозволу № ______________ на застосування праці
_______________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________________________________________________________________
(громадянство/підданство)

у зв’язку з:
зміною найменування юридичної особи – роботодавця, реорганізацією або виділом юридичної особи – роботодавця, зміною імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем;
оформленням нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі в разі зміни імені та/або
прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;
зміною найменування посади іноземця або особи без громадянства, переведенням на іншу посаду в одного роботодавця
у межах строку, на який видано дозвіл.
Адреса електронної пошти ______________________________________________________________________________________
Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної
діяльності» _______________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження роботодавця – юридичної особи/фізичної особи – підприємця _____________________________________
Контактний телефон ____________________________________________________________________________________________
Додаток: на ___ арк.
___ ___________ 20___ р.
_________________________________________ ______________________________________________
(підпис керівника юридичної особи/ фізичної особи – підприємця)

(ініціали та прізвище)

МП (за наявності)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 437 «Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 48, ст. 1722).
2. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2015 р. № 42 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 12, ст. 316).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 28 «Про внесення змін до Порядку видачі, продовження дії та
анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 12, ст. 336).
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НАКАЗ

від 8 серпня 2017 р. № 192

Видавник:
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Набув чинності:
1 листопада 2017 року
(крім п. 2 Зміни № 11,
що набув чинності
1 жовтня 2017 року)

Остання редакція:
8 серпня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом внесені зміни
до випуску 64 «Будівельні,
монтажні та ремонтно-будівельні роботи» Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників —
викладено у новій редакцій
одну позицію згаданого випуску та доповнено його
трьома новими позиціями.

Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи»
Відповідно до абзацу третього підпункту 2 та підпункту 21 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197,
та на виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275, з метою оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміну № 11 до розділу 1 «Керівники, професіонали, фахівці» Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 «Будівельні, монтажні та
ремонтно-будівельні роботи» (далі — Зміна № 11), затвердженого наказом Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13 жовтня 1999 р. № 249
(зі змінами), що додається.
2. Затвердити Зміну № 15 до розділу 2 «Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтнобудівельні роботи» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64
«Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи», затвердженого наказом Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21 лютого 2000 р. № 32
(зі змінами), що додається.
3. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Шоломицька Л. М.) разом з Юридичним департаментом (Даніш І. О.) забезпечити розміщення
цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Зміною № 6 до Національного
класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від
28 липня 2010 р. № 327 (зі змінами), крім Зміни № 11 у частині кваліфікаційної характеристики професії «Інженер з технічного нагляду (будівництво)», яка набирає чинності з 1 жовтня
2017 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л. Р.
Перший заступник Міністра

№ 23 (155), 1 грудня 2017

В. А. Негода

25

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
8 серпня 2017 року № 192
Зміна № 11
до розділу 1 «Керівники, професіонали, фахівці» Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи»
1. Доповнити підрозділ «Професіонали» новою позицією такого змісту:
«ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ (БУДІВНИЦТВО)»
(Код КП — 2142.2)
Провідний інженер-консультант (будівництво)
Завдання та обов’язки. Виступає представником інвестора (замовника) відповідно до
укладеного договору в установленому законодавством порядку. Консультує інвестора з
питань залучення проектних, генеральних підрядних організацій. Бере участь у підготовці
договору підряду та контролює дотримання його положень усіма учасниками будівництва.
Консультує з розробки організаційно-фінансових схем реалізації проекту будівництва з
зазначенням усіх можливих організаційно-технологічних ризиків. Контролює організаційнотехнологічну надійність будівництва. Бере участь та вносить пропозиції щодо стадійності
проектування, черг будівництва та етапів реалізації проекту. Консультує з питань формування бюджету проекту у цілому, планів освоєння капітальних вкладень, обсягів фінансування окремих етапів будівництва та оптимізації інвестицій. Контролює витрачання коштів
на усіх етапах будівництва. Аналізує результати перевірок та обґрунтованість висновків
державних контролюючих і наглядових органів. Бере участь в аналізі претензій, які виникли між учасниками реалізації проекту, розробленні відповідних пропозицій щодо їх усунення.
Повинен знати: закони, постанови, розпорядження та накази, методичні, нормативні й
Інші керівні матеріали з питань організації будівництва, технологію й організацію будівельного виробництва, перспективи технічного та економічного розвитку галузі; порядок проведення публічних закупівель (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів);
методи управління; основи планування, статистики, фінансування будівництва, менеджменту, маркетингу; етику ділового спілкування та ведення переговорів; позасудові способи вирішення спорів, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного
захисту й охорони навколишнього середовища; правила та порядок використання сучасної
обчислювальної техніки та відповідне програмне забезпечення.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю
відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера-консультанта (будівництво) I
категорії — не менше 5 років або наявність кваліфікаційних сертифікатів за професіями
провідного інженера з технічного нагляду та провідного інженера-проектувальника або провідного експерта будівельного. Підвищення кваліфікації. Наявність сертифіката за кваліфікацією провідного інженера-консультанта (будівництво), виданого органом, акредитованим
в установленому законодавством порядку.
Інженер-консультант (будівництво) I категорії
Завдання та обов’язки. Бере участь у виборі постачальників по проекту та виконавців
будівельних робіт, оформлення договірних відносин з ними. Розроблює пропозиції щодо
управління організаційно-технологічними ризиками проекту. Бере участь у здійсненні проектування. Відповідно до компетенції аналізує невідповідності, помилки чи пропуски в робочій
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документації та вживає заходи щодо їх усунення. Бере участь у здійсненні авторського нагляду протягом всього періоду будівництва. Здійснює нагляд за всіма діями підрядника в
межах будівельного майданчика в розрізі безпеки виконання робіт, охорони праці та охорони
навколишнього середовища. Бере участь у здачі в експлуатацію завершеного будівельного
об’єкта.
Повинен знати: закони, постанови, розпорядження та накази, методичні, нормативні й інші
керівні матеріали з питань організації будівництва, технологію й організацію будівельного
виробництва, перспективи технічного та економічного розвитку галузі; порядок проведення
публічних закупівель (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів); методи організації і проведення досліджень та експертних оцінок, основи планування, статистики, фінансування будівництва, менеджменту, маркетингу; етику ділового спілкування та ведення
переговорів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту
й охорони навколишнього середовища; правила та порядок використання сучасної організаційної й обчислювальної техніки та відповідне програмне забезпечення.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю
відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера-консультанта (будівництво) II
категорії — не менше 5 років або наявність кваліфікаційних сертифікатів за професіями інженера з технічного нагляду I категорії та інженера-проектувальника I категорії або експерта
будівельного I категорії. Підвищення кваліфікації. Наявність сертифіката за кваліфікацією
інженера-консультанта (будівництво) I категорії, виданого органом, акредитованим в установленому законодавством порядку.
Інженер-консультант (будівництво) II категорії
Завдання та обов’язки. Бере участь у передпроектних роботах та підготовці вихідних даних щодо проектної документації на будівництво об’єкта. Відповідно до укладеного договору
представляє інтереси замовника у державних наглядових органах та інших органах державної
влади, під час ділових взаємовідносин на підприємствах (організаціях) усіх форм власності.
Бере участь у проведенні технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об’єкта.
У разі прийняття рішення щодо консервації об’єкта бере участь у розробці необхідних заходів,
визначенні термінів їх виконання та організації контролю за їх виконанням.
Повинен знати: закони, постанови, розпорядження та накази, методичні, нормативні й інші
керівні матеріали з питань організації будівництва, технологію й організацію будівельного виробництва, перспективи технічного та економічного розвитку галузі; порядок проведення публічних закупівель (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів); етику ділового
спілкування та ведення переговорів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії,
протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища; правила та порядок використання сучасної організаційної й обчислювальної техніки та відповідне програмне забезпечення.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю
відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера-консультанта (будівництво) не
менше 5 років або наявність кваліфікаційних сертифікатів за професіями інженера технічного нагляду I категорії та інженера-проектувальника II категорії або експерта будівельного
II категорії. Підвищення кваліфікації. Наявність сертифіката за кваліфікацією інженера-консультанта (будівництво) II категорії, виданого органом, акредитованим в установленому законодавством порядку.
Інженер-консультант (будівництво)
Завдання та обов’язки. Контролює відповідність проектним рішенням використаних матеріально-технічних ресурсів. Перевіряє обсяги виконаних будівельних робіт та якість будівельних матеріалів. Бере участь у передпроектних роботах та підготовці вихідних даних щодо
проектної документації на будівництво об’єкта під керівництвом інженера-консультанта (будівництво) більш високої кваліфікації.
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Повинен знати: закони, постанови, розпорядження та накази, методичні, нормативні й
інші керівні матеріали з питань організації будівництва, технологію й організацію будівельного виробництва, перспективи технічного та економічного розвитку галузі; порядок укладання та виконання контрактів (договорів); етику ділового спілкування та ведення переговорів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й
охорони навколишнього середовища; правила та порядок використання сучасної організаційної й обчислювальної техніки та відповідне програмне забезпечення.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю
відповідної галузі знань. Стаж роботи у сфері будівництва — не менше 5 років.».
2. У підрозділі «Професіонали» позицію «Базова професія «Інженер з технічного нагляду
(будівництво)» викласти у такій редакції:
«Базова професія
ІНЖЕНЕР З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ (БУДІВНИЦТВО)
Завдання та обов’язки. Здійснює технічний нагляд кожного етапу будівництва. Проводить перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій,
виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об’єкта, а також документів, що відображають результати лабораторних випробувань; відповідності
виконаних будівельних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об’єкта проектним рішенням, вимогам національних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектній документації; виконання
підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного
архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду. Веде облік обсягів виконаних
та прийнятих будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками. Оформлює акти
робіт, виконаних з недоліками. Проводить огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у
тому числі прихованих і конструктивних елементів. Повідомляє підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об’єкта,
вимогам нормативних документів. Бере участь у проведенні перевірки: якості окремих конструкцій і вузлів, будівельних робіт усіх видів; органами державного нагляду та архітектурнобудівельного контролю. Бере участь у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництва у
встановленому порядку. Здійснює нагляд за комплектністю та правильністю ведення встановленої виконавчої, технічної документації, перевіряє правильність та своєчасність її складання.
Повинен знати: законодавство України з організації та здійснення будівництва, зокрема,
закони, постанови, розпорядження, накази та інші документи щодо виконання будівельних
робіт у відповідній галузі; будівельні норми, правила та стандарти; порядок проведення
технічного нагляду, прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва; правила, послідовність,
технічні умови виконання будівельних робіт; сучасні вітчизняні і зарубіжні технології та способи виконання будівельних робіт; конструкції будівель та споруд; фізичні властивості споруд; вимоги до встановлення інженерного устаткування на об’єктах будівництва; види та
властивості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та деталей, що застосовуються при
будівництві; стандарти, технічні умови на будівельні матеріали, деталі, конструкції; вимоги
до якості виконання робіт; особливості будівельних методів у регіонах, де здійснюється будівництво об’єктів; правила виконання інженерного обмірювання та розроблення робочих
креслень; правила та методи виконання діагностики деформації та загрози руйнування
об’єктів будівництва; способи виявлення браку та його усунення; основи організації виробництва, праці, управління, трудового законодавства; вимоги до об’єктів будівництва (технічні, економічні, екологічні тощо); правила роботи з фотографічною, геодезичною та обчис-
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лювальною технікою; технічні засоби виконання будівельних робіт; технічні характеристики
та правила експлуатації машин. механізмів, устаткування, механічного, пневматичного та
електричного інструменту; методику, організацію та правила складання актів, іншої технічної,
звітної документації; причини, що призводять до руйнування конструкцій та об’єктів.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з технічного нагляду (будівництво): вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду (будівництво) I категорії — не менше 2 років. Підвищення кваліфікації. Наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об’єктів
будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки).
Інженер з технічного нагляду I категорії (будівництво): вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду (будівництво) II категорії — не менше 2 років. Підвищення кваліфікації. Наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об’єктів
будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки).
Інженер з технічного нагляду II категорії (будівництво): вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду (будівництво) — не менше 2 років, або стаж роботи у сфері будівництва на інженерних посадах — не менше 5 років. Підвищення кваліфікації. Наявність
кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об’єктів будівництва
класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки).
Інженер з технічного нагляду (будівництво): вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у сфері будівництва на інженерних посадах — не менше 3 років.».
Начальник Управління
ціноутворення, економіки та
договірних відносин у будівництві

Л. М. Шоломицька

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального г
осподарства України
8 серпня 2017 року № 192
Зміна № 15
до розділу 2 «Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи»
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 «Будівельні,
монтажні та ремонтно-будівельні роботи»
Доповнити підрозділ «Робітники» новими позиціями такого змісту:
«МОНТАЖНИК СТЕЛЬОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
(Код КП — 7139)
Інтегрована професія включає професії: штукатур, арматурник
(будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи), слюсар будівельний
4-й розряд
Завдання та обов’язки. Виконує роботи середньої складності під час монтажу, установки
та улаштування стельових конструкцій, комунікаційних систем різного призначення.
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Повинен знати: будову та правила експлуатації будівельно-монтажного устаткування;
властивості та способи приготування декоративних розчинів та штукатурки спеціального
призначення; способи розмічання розставлень у шаблон або кондуктор, вивіряння за кресленнями та ескізами простих сіток, плоских каркасів; технології підвищення звукоізоляції
перекриттів; правила розрахунку площі стельового покриття та матеріалів; характеристики
стельових матеріалів, умови їх експлуатації, монтажу, правила догляду; будову та технологію
монтажу підвісних та натяжних стель; види кріпильних конструкцій та способи кріплення;
способи монтажу комунікаційних ліній різного призначення; основні відомості про допуски
та посадки.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Підвищення кваліфікації та
стаж роботи за професіями відповідного спрямування* не нижче 3 кваліфікаційного розряду — не менше 1 року.
Приклади робіт. Монтаж плоскої стелі. Розмітка проектного положення каркаса підвісної
та натяжної стелі. Збирання і кріплення каркаса, арматури. Відливання плит та установлення
вентиляційних коробів складних обрисів. Розчищання швів між плитами залізобетонного
перекриття, стіновими панелями. Ґрунтування поверхні підвісної стелі перед нанесенням
фарби або декоративного покриття.
5-й розряд
Завдання та обов’язки. Виконує складні роботи під час монтажу, установки та улаштування стельових конструкцій, комунікаційних систем різного призначення.
Повинен знати: порядок вивіряння встановлених каркасів, арматури, інших стельових
конструкцій; технологію установки металевих профілів, стельових гіпсокартонних листів в
проектне положення і способи кріплення до каркасу; основні способи виконання штукатурок різного призначення (звукоізоляційних, гідроізоляційних тощо); будову та технологію
монтажу усіх видів стельового покриття; термодинамічні властивості конструкційних та
оздоблювальних матеріалів; прийоми візуального розширення простору приміщення.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Підвищення кваліфікації та
стаж роботи за професією монтажника стельових конструкцій 4 розряду — не менше
1 року.
Приклади робіт. Монтаж стелі двоярусної конструкції. Наклеювання шпалер зі скловолокна на стелю. Нанесення фарби або декоративного покриття. Установлення у міжстельовому просторі вентиляційного або протипожежного устаткування, охоронної сигналізації.
Виготовлення складних пристроїв для улаштування стельових конструкцій. Монтаж вітражних стельових конструкції з металевого підвісного каркасу і скляних плит.
6-й розряд
Завдання та обов’язки. Виконує особливо складні роботи під час монтажу, установки та
улаштування стельових конструкцій, комунікаційних систем різного призначення.
Повинен знати: технологію виготовлення та монтажу особливо складних каркасів, арматури стельових конструкцій; способи монтажу комунікаційних систем та устаткування різного призначення; технологію монтажу багатоярусних стельових композицій; методи та
прийоми виконання художніх штукатурок, способи фінішного оброблення стельових конструкцій; ексклюзивні дизайнерські варіанти стельового покриття.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Підвищення кваліфікації та
________________
* — «Штукатур» (7133), «Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)» (7214), «Слюсар
будівельний» (7233).
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стаж роботи за професією монтажника стельових конструкцій 5 розряду — не менше
1 року.
Приклади робіт. Монтаж багатоярусної стельової композиції. Фінішне вирівнювання поверхні та нанесення декоративної або художньої штукатурки. Монтаж полотна натяжної
стелі. Заряджання та встановлення унікальних світильників. Монтаж комбінованих стельових конструкцій. Монтаж стельових конструкцій із унікальних або особливо цінних оздоблювальних матеріалів.
МОНТАЖНИК ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬ
(Код КП — 7139)
Інтегрована професія включає професії: електрослюсар будівельний, монтажник
систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації,
монтажник устаткування зв’язку
4-й розряд
Завдання та обов’язки. Виконує роботи середньої складності під час монтажу внутрішніх
і зовнішніх інженерних систем, установки та налагодження устаткування підтримки комфортних параметрів середовища будівель.
Повинен знати: правила роботи з будівельно-монтажним інструментом, способи установлення та правила кріплення електроустаткування, прокладання кабелів; порядок і правила
встановлення, налагодження, експлуатації реєстраційної та вимірювальної апаратури, електроприводів змінного струму з простими схемами керування; порядок і правила експлуатації, інструкції з монтажу електроустаткування; будову та призначення систем вентиляції і
кондиціювання; технологію монтажу повітропроводів середньої складності; способи екранування приміщень; методи розміщення та кріплення систем освітлення; правила розрахунку освітленості площ; правила охорони праці в обсязі IV кваліфікаційної групи.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Підвищення кваліфікації та
стаж роботи за професіями відповідного спрямування* не нижче 3 кваліфікаційного розряду — не менше 1 року.
Приклади робіт. Прокладання кабелю та монтажних профілів, установлення ввідного та
розподільного устаткування за готовою розміткою.
Монтаж систем вентиляції середньої складності (витяжних, припливних). Установлення
опорів, шунтів до приладів сигналізації та зв’язку. Монтаж систем зовнішнього освітлення
на фасадах будівель. Установлення та налагодження домофонів.
5-й розряд
Завдання та обов’язки. Виконує складні роботи під час монтажу внутрішніх і зовнішніх
інженерних систем, установки та налагодження устаткування підтримки комфортних параметрів середовища будівель.
Повинен знати: правила монтажу складного устаткування станцій і пультів управління,
електросхем з великою кількістю провідників різного перетину, апаратури і приладів; технологію монтажу складних систем вентиляції та кондиціюванням повітря; монтажні схеми,
технологію виконання складних монтажних робіт складання устаткування різних систем,
приладів контролю доступу, сигналізації та зв’язку; будову та правила монтажу устаткування, що підвищують ефективність роботи системи електропостачання; будову, принципи
роботи, порядок встановлення приладів обліку різного призначення; правила охорони праці
в обсязі IV кваліфікаційної групи.
________________
* — «Електрослюсар будівельний» (7137), «Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря,
пневмотранспорту й аспірації» (7233), «Монтажник устаткування зв’язку» (7244).
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Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Підвищення кваліфікації та
стаж роботи за професією монтажника інженерних систем будівель 4 розряду — не менше
1 року.
Приклади робіт. Регулювання роботи пускорегулювальної апаратури різних систем та призначення. Перевіряння балансування вентиляторів. Монтаж повітророзподільників, відсмоктувані в повітря, різних систем фільтрації. Монтаж проводів сигналізації, кросировок, екранованих кабелів. Монтаж та налагодження устаткування із захисту від сплесків напруги і стабілізації
параметрів електропостачання. Монтаж окремих компонентів автоматичного пожежогасіння,
датчиків і сповіщувачів охоронно-пожежної сигналізації. Встановлення устаткування, приладів
для обліку теплової та електричної енергії, гарячої та холодної водопровідної води.
6-й розряд
Завдання та обов’язки. Виконує особливо складні роботи під час монтажу внутрішніх і
зовнішніх інженерних систем, установки та налагодження устаткування підтримки комфортних параметрів середовища будівель.
Повинен знати: способи оброблення та монтажу спеціальних кабелів; методи перевіряння та регулювання електроустаткування різного призначення; способи проведення аеродинамічних випробувань систем вентиляції, кондиціювання, фільтрації повітря; технологію
монтажу особливо складного устаткування та апаратури зв’язку та сигналізації; правила
охорони праці в обсязі IV кваліфікаційної групи.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». Підвищення кваліфікації та
стаж роботи за професією монтажника інженерних систем будівель 5 розряду — не менше
1 року.
Приклади робіт. Проведення вимірювань і складання ескізів монтажу особливо складних
силових проводок, приладів, електроустаткування різного призначення. Монтаж терморегуляторів, біофільтрів, автоматичних систем пожежогасіння, газопальникового устаткування.
Проведення аеродинамічних випробувань повітродувних систем. Монтаж та установлення
антенних еквівалентів, контурних котушок. Виготовлення шаблонів для монтажу кабелів.
Монтаж компонентів автоматичного пожежогасіння, датчиків і сповіщувачів охоронно-пожежної сигналізації «під ключ». Монтаж устаткування забезпечення безпеки і контролю
стану середовища за заданими параметрами. Монтаж систем підключення вентиляторів
теплообмінників (фанкойлів) для підключення автономних кондиціонерів.».

Начальник Управління
ціноутворення, економіки та
договірних відносин у будівництві

32

Л. М. Шоломицька

№ 23 (155), 1 грудня 2017

АКТУАЛЬНО

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Атестація щодо вільного
володіння державною мовою:
зміни до порядку
Минуло вже півтора року з набуття чинності Закону України «Про державну
службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889), який, серед
іншого, змінив і порядок вступу на державну службу. Зокрема, відповідно до
ст. 20 Закону № 889 особи, які претендують на вступ на державну службу, повинні вільно володіти державною мовою, а згідно з п. 5 ч. 1 ст. 25 Закону № 889
(який набрав чинності 1 травня 2017 р.) особи, які бажають взяти участь у конкурсі, мають подати в установленому порядку до конкурсної комісії і посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. З метою забезпечення
виконання згаданих вимог постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ)
від 26 квітня 2017 р. № 301 був затверджений Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною
мовою (далі — Порядок № 301). Але нещодавно були запроваджені зміни й до
цього Порядку № 301 — тож наразі дізнайтеся, які саме та як вони вплинули на
організацію цього процесу в цілому.

Питання атестації, які були
врегульовані Порядком № 301

Зокрема, Порядком № 301 були врегульовані
такі основні питання атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою (далі — атестація):
— організація роботи атестаційної комісії;
— склад атестаційної комісії;
— права та обов’язки учасників атестації;
— порядок видачі посвідчення;
— порядок надання платних послуг з проведення атестації вищими навчальними закладами (далі — ВНЗ) тощо.
Відповідно до Порядку № 301 атестацію організовує та проводить уповноважений ВНЗ, який
утворює відповідну комісію. З переліком зазначених закладів можна ознайомитися на офіційних веб-сайтах цих закладів, а також на веб№ 23 (155), 1 грудня 2017

сайтах Національного агентства України з
питань державної служби (далі — НАДС) та Міністерства освіти та науки України (далі —
МОН).
Атестація проводиться у три етапи:
1) приймання заяв від осіб, які претендують
на зайняття посади державної служби, щодо
проходження атестації;
2) проходження атестації у письмовій та усній
формі;
3) визначення результатів атестації та інформування учасників атестації про них.
Атестація у письмовій формі вк лючає:
— письмове завдання з використанням технологій тестування;
— письмовий переказ тексту з фахових питань.
Атестація в усній формі включає:
— ділову розмову за визначеним сценарієм;
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— повідомлення-презентацію на встановлену
атестаційною комісією тему.
За результатами атестації особам, які претендують на зайняття посад державної служби,
мають видаватися уповноваженими ВНЗ у встановленому порядку відповідні посвідчення щодо
вільного володіння державною мовою.
Разом з тим, досвід реалізації Порядку № 301
на практиці обумовив необхідність його удосконалення, у зв’язку з чим постановою КМУ від
25 жовтня 2017 р. № 818 (далі — Постанова № 818)
були запроваджені відповідні Зміни, що вносяться до Порядку № 301, які ми і розглянемо
далі більш детально.

Моніторинг і державний нагляд
за проведенням атестації

Перш за все зауважимо, що Порядком № 301
було врегульовано широке коло питань щодо
проведення атестації осіб, які претендують на
вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, у т. ч. було встановлено, що контроль за діяльністю відповідної
атестаційної комісії здійснює керівник уповноваженого ВНЗ. Між тим у Порядку № 301
були відсутні положення щодо необхідності

проведення більш широкого моніторингу засідань відповідних атестаційних комісій у ВНЗ
для забезпечення виконання вимог Порядку
№ 301, а також щодо державного нагляду (контролю) за організацією та забезпеченням якості відповідної атестації, без чого було досить
складно забезпечити ефективне виконання положень Порядку № 301 на практиці. У зв’язку
з цим у п. 1 Постанови № 818 було встановлено, що:
— здійснення моніторингу щодо виконання
вимог Порядку № 301 стосовно засідань атестаційних комісій уповноважених ВНЗ покладається на НАДС;
— державний нагляд (контроль) за організацією та забезпечення якості атестації покладається на Державну інспекцію навчальних закладів.

Уточнення відповідних
термінів та понять

Також Постановою № 818 були запроваджені
й певні зміни щодо окремих термінів і понять,
які згадувались та були визначені у Порядку
№ 301, оскільки не всі з них відповідали вимогам чинного законодавства (Таблиця 1).
Таблиця 1

Пункт Порядку
№ 301
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Попередня редакція

Нова редакція

п. 1.

Цей Порядок визначає механізм проведення
Цей Порядок визначає механізм проведення
атестації осіб, які претендують на вступ на державну атестації осіб, які претендують на зайняття посади
службу...
державної служби...

п. 2.

Атестація — це оцінювання рівня вільного
володіння державною мовою особами, які
претендують на зайняття посади державної
служби, відповідно до вимог щодо рівня мовної та
комунікативної компетентностей.
Атестаційна сесія — період, протягом якого
атестаційна комісія уповноваженого ВНЗ визначає
рівень вільного володіння державною мовою
учасників атестації.

п. 3.

Атестація проводиться з метою визначення рівня
Атестація проводиться з метою визначення рівня
вільного володіння державною мовою осіб, які
вільного володіння державною мовою осіб,
претендують на зайняття посади державної служби. які претендують на зайняття посади державної
служби відповідно до вимог щодо рівня мовної та
комунікативної компетентностей.

Атестаційна сесія — період, протягом якого
атестаційна комісія уповноваженого ВНЗ визначає
рівень вільного володіння державною мовою
учасників атестації, а також приймає рішення про
видачу посвідчення учасникам, які успішно пройшли
атестацію, та особам, зазначеним у п. 56 цього
Порядку (див. Таблицю 2).
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Уточнення кола учасників атестації
та підтверджуючих документів

Крім вищезазначеного, у Порядку № 301 було
уточнено і коло учасників атестації, адже згідно
із законодавством, не всі особи, які претен-
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дують на зайняття посади державної служби,
зобов’язані проходити таку атестацію. Зокрема,
її не повинні проходити особи, які мають відповідні підтверджуючі документи щодо знання
державної мови (Таблиця 2).
Таблиця 2

Пункт Порядку
№ 301
п. 20.

п. 56.

Попередня редакція

Нова редакція

Якщо учасник атестації працює або навчається в
уповноваженому ВНЗ, яким утворена атестаційна
комісія, він проходить атестацію в іншому
уповноваженому ВНЗ.

Якщо учасник атестації працює або навчається в
уповноваженому ВНЗ, яким утворена атестаційна
комісія, він проходить атестацію в іншому
уповноваженому ВНЗ, крім осіб, які отримують
посвідчення відповідно до п. 56 цього Порядку
(див. нижче).
Вільне володіння державною мовою також
Вільне володіння державною мовою також
підтверджується для осіб, які мають такі документи: підтверджується для осіб, які мають такі
1) документи державного зразка про загальну
документи:
середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» 1) документи державного зразка про повну загальну
за вивчення української мови;
середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5»
2) документи державного зразка про загальну
за складання випускного іспиту з української мови
середню освіту, видані після 2000 року, з балом про та/або української мови та літератури;
підсумкову державну атестацію з української мови
2) документи державного зразка про загальну
не менше 10;
середню освіту, видані після 2000 року, з балом
3) диплом молодшого бакалавра (молодшого
про підсумкову державну атестацію з української
спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з
мови не менше 10;
відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за
3) диплом молодшого бакалавра (молодшого
вивчення української мови;
спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з
4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за
відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за
спеціальностями українська мова та література;
вивчення української мови та/або ділової української
українська мова та література і іноземна мова;
мови, української мови за фаховим спрямуванням;
філологія.
4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за
Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті
спеціальностями українська мова та література;
документів, може звернутися до уповноваженого
українська мова та література і іноземна мова; за
ВНЗ із заявою про видачу посвідчення на
спеціалізацією «Українська мова та література»
безоплатній основі. До заяви повинні бути додані
спеціальності «Філологія».
копії документа про відповідний рівень освіти та усіх Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті
необхідних до нього додатків.
документів, може звернутися до уповноваженого
ВНЗ із заявою про видачу посвідчення на
безоплатній основі. До заяви повинні бути додані
копії документа про відповідний рівень освіти
та всіх необхідних до нього додатків. Вартість
виготовлення уповноваженим ВНЗ посвідчення
відшкодовує зазначена особа.

Уточнення щодо посвідчень
та відповідальності за порушення
вимог Порядку № 301

Особи, які відповідають встановленим вимогам щодо володіння державною мовою та претендують на зайняття посад державної служби,
повинні мати відповідні посвідчення, які їм вручаються за результатами атестації або у випадку
наявності в них відповідних підтверджуючих до№ 23 (155), 1 грудня 2017

кументів щодо знання державної мови. Як зазначалося вище, до п. 56 Порядку № 301 були
внесені уточнення щодо відшкодування вартості виготовлення цих посвідчень. Крім того,
аналогічні та/або інші уточнення щодо посвідчень були внесені й до інших пунктів Порядку
№ 301. Також Порядок № 301 було доповнено
п. 61, де йдеться про відповідальність за порушення його вимог (Таблиця 3).
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Таблиця 3
Пункт Порядку
Попередня редакція
№ 301
п. 57.
Посвідчення вручається учасникам, які успішно
пройшли атестацію, та особам, зазначеним у
п. 56 цього Порядку, відповідним уповноваженим
ВНЗ або надсилається рекомендованим листом
з повідомленням про вручення за заявою таких
учасників та осіб протягом 10 календарних днів
з дати проходження атестації (подання заяви
особами).
п. 59.
У разі втрати або пошкодження посвідчення
учасник, який успішно пройшов атестацію,
та особа, зазначена у п. 56 цього Порядку,
можуть звернутися із заявою до відповідного
уповноваженого ВНЗ для отримання його
дубліката.
п. 61.

—

Посвідчення вручається учасникам, які успішно
пройшли атестацію, та особам, зазначеним у п. 56
цього Порядку, відповідним уповноваженим
ВНЗ або надсилається рекомендованим листом
з повідомленням про вручення за заявою таких
учасників та осіб протягом 10 робочих днів з дати
прийняття атестаційною комісією рішення про видачу
посвідчення.
У разі втрати або пошкодження посвідчення
учасник, який успішно пройшов атестацію, та особа,
зазначена у п. 56 цього Порядку, можуть звернутися
із заявою до відповідного уповноваженого вищого
навчального закладу для отримання його дубліката.
Вартість виготовлення уповноваженим ВНЗ дубліката
посвідчення відшкодовує зазначена особа.
Особи уповноважених ВНЗ, відповідальні за організацію
та проведення атестації, винні у порушенні вимог цього
Порядку, несуть відповідальність згідно із законом.

установами та закладами системи освіти, що
належать до державної та комунальної форми
власності (раніше затвердженого постановою
КМУ від 27 серпня 2010 р. № 796), які не слід
плутати зі Змінами до самої Постанови № 301,
про які йшлося у статті та які були затверджені,
як зазначалося вище, Постановою № 818.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант
з питань оплати праці
та кадрового діловодства

РЕКЛАМА

Як видно із наведеного, а також з відповідних
інших пунктів Порядку № 301, проведення атестації та видача за її результатами посвідчення
щодо вільного володіння державною мовою
(його дубліката) можуть здійснюватися уповноваженими ВНЗ (які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в
галузі знань «Публічне управління та адміністрування») у відповідних випадках як на платній, так і безоплатній основі. У зв’язку з цим Постановою № 301 також були внесені відповідні
Зміни до Переліку платних послуг, які можуть
надаватися навчальними закладами, іншими

Нова редакція
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Підбираємо персонал:
методи і типові помилки
Завдання щодо підбору персоналу стоять практично перед будь-яким підприємством, а особливо — новоствореним чи таким, що розширюється. Слід одразу
зауважити, що професіональний підбір нових працівників не тільки забезпечить
режим нормального функціонування підприємства, але й закладе фундамент
його майбутнього успіху — адже саме для цього і був створений відділ кадрів
та/або відділ управління персоналом. Тож дізнайтеся, які методи підбору є найпоширенішими на практиці, які — так званими «нетрадиційними» методами та
оберіть з якоїсь однієї чи з обох цих груп кілька таких, що підійдуть саме вашому підприємству, а також ознайомтеся з типовими помилками, яких досить
часто припускаються кадровики та менеджери з персоналу під час пошуку та
відбору працівників на вільні посади, аби не повторювати їхній сумний досвід.

Принципи підбору

З економічним розвитком і появою великих підприємств, управління персоналом поступово перетворилося на особливу функцію
управління, що вимагає спеціальних знань і
навичок. На підприємствах були створені спеціальні підрозділи, що складаються з людей,
які володіють такими знаннями і навичками —
так звані відділи людських ресурсів. На сьогодні проблеми процесу підбору персоналу є не
останніми в низці рішень головних завдань
підприємства — адже для того, щоб результат
робочої діяльності був якісним, потрібне його
якісне виконання. А якісно виконати свою
роботу можуть тільки добре підібрані працівники і фахівці. Ось цим якраз і займається
менеджер з персоналу. Адже нормально функціонуюче підприємство не стоїть на місці, воно
весь час у русі, звідси і з’являються проблеми,
пов’язані з підбором якісних і спеціалізованих
кандидатів на вакантну посаду. А помилки при
підборі персоналу можуть призвести до суттєвих негативних наслідків для бізнесу: недоотриманого прибутку, втрати клієнтів, сил, часу
й ресурсів тощо.
№ 23 (155), 1 грудня 2017

Наразі існує безліч методів підбору персоналу, водночас єдиної моделі підбору немає,
оскільки кожне підприємство створює свої правила і критерії за якими, власне, і буде здійснюватися підбір персоналу. Менеджер з персоналу
повинен ретельно визначити, якими саме з традиційних методів він буде користуватися у своїй
роботі. Чи буде він працювати з одним або скомпонує кілька методів — залежить від мети добору. Цілі підбору на кожному підприємстві різні, але, як правило, вони складаються в наборі
резерву кадрів підприємства на всі робочі місця,
з врахуванням майбутніх кадрових або організаційних змін, спливу термінів контрактів, виходів на пенсію, звільнень, змін характеру діяльності підприємства. У різних випадках це може
бути як гостра нестача кадрів, так і набір резерву на всі випадки життя. Усе довкола постійно
змінюється, з’являється щось нове, сучасне, а
минуле відходить в тінь і стає неактуальним.
Менеджер з персоналу повинен ретельно відстежувати різні нововведення у сфері підбору персоналу, щоб вчасно виправляти помилки або
коригувати стратегію підбору, і бути в курсі подій на ринку праці, аби своєчасно зреагувати і
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вжити відповідних заходів. Він може також бути
і новатором ідей, пропонувати щось нове, незвичайне, нетрадиційне, тим самим відкриваючи нові методи й принципи підбору персоналу,
які будуть ефективніше і якісніше колишніх.

Традиційні методи
підбору персоналу

Будь-яке підприємство має потребу в якісному підборі співробітників і кожне вирішує це питання для себе по-різному, але існує також ряд
поширених методів підбору персоналу, які використовуються практично всіма комерційними структурами.
Існують два види джерел набору персоналу:
внутрішні — набір здійснюється всередині
підприємства за рахунок його власних співробітників, зовнішні — набір здійснюється за
межами підприємства за рахунок зовнішніх
ресурсів.
Зовнішні джерела найбільш поширені, оскільки ресурси підприємства є обмеженими й при
переведенні на вакантну посаду звільняється
попереднє місце роботи працівника, який цю
вакантну посаду обійняв.
Умовно зовнішні джерела можна розділити
на дорогі й дешеві. До дорогих відносяться кадрові агентства і розміщення платних оголошень у засобах масової інформації (радіо, телебачення, друковані видання). До дешевих
відносяться державні центри зайнятості населення, контакти з вищими навчальними закладами та ін.. Крім того, існують зовнішні джерела пошуку потенційних кандидатів, які можуть
бути і зовсім безоплатними для підприємства.
Йдеться про інтернет-ресурси, де є всілякі безкоштовні сайти, на яких можна розмістити оголошення про запропоновану вакансію та розглянути резюме потенційних кандидатів.
Також підприємство може отримувати резюме
від самих претендентів, які здійснюють самостійний пошук роботи без будь-яких посередників. Якщо підприємству потрібні висококваліфіковані фахівці, то, в умовах нинішнього
безробіття, краще звернутися до дорогих джерел. Що стосується працівників, до яких не висувається вимог щодо високої кваліфікації, то
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підприємство може набрати персонал дешевшим способом.
Внутрішній пошук персоналу, як правило, має
на меті підбір співробітників на вакантні посади
менеджерів середньої та вищої ланки. Вільні місця з’являються як наслідок розширення або
«руху» співробітників всередині підприємства.
У цьому випадку керівники призначають на вільні посади вже тих, хто працює на підприємстві.
Перевагами такого методу є відсутність матеріальних витрат, сприяння зростанню лояльності
до підприємства, кандидати не мають потреби в
інтеграції у колектив. Недоліки: обмежений вибір претендентів та відсутність можливості залучення «свіжих» ресурсів.
Також можна використати такий метод, як
допомога працівників (суміщення чи сумісництво). Його мета — підбір співробітників на
рядові посади або набір некваліфікованого персоналу (робітників). Переваги методу — висока
ступінь сумісності, мінуси — неможливість використання методу при прийнятті на роботу
професійних кадрів внаслідок відсутності у працівників потрібного досвіду й навичок, а також,
як правило, незнання специфіки вакансії.

Варіанти залучення кандидатів

Щоб знайти працівника, можна звернутися
до наступних джерел:
 Засоби масової інформації. Використання
медійного простору забезпечує максимальне
«охоплення» можливих претендентів та відносно
малі фінансові витрати. У даному випадку успіх
заходу більшою мірою залежить від наступних
показників: тираж та періодичність виходу видання, якщо це є друкований засіб, популярність
і відвідуваність сайту, простота у використанні й
реєстрації тощо. При обранні цього способу слід
приготуватися до великої кількості надходжень
резюме кандидатів на вакантну посаду.
 Власне підприємство. У людей, які працюють у певній сфері, зазвичай є знайомі, які
нею цікавляться. Якщо звернутися до співробітників з проханням знайти людину, що підходить на вакантну посаду, це може привести до
підприємства претендентів, за яких є кому заручитися.
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 «Самоініціатівні» здобувачі. Співробітники відділу кадрів чи служби управління персоналом нерідко стикаються з такою ситуацією і такими претендентами. Найчастіше це кандидати,
які пропонують себе, не претендуючи на якусь
конкретну посаду. Імовірність вибрати співробітника за допомогою такого методу дуже низька — навряд чи бажання претендента за часом
буде збігатися з потребою підприємства у новому співробітнику саме такого профілю. Ще
більш мала ймовірність таким чином здобути
цінного працівника. Але у будь-якому разі отримане резюме можна відправити до кадрового
резерву.
 Допомога кадрового агентства. Уся робота з підбору персоналу лягає в даному випадку
на плечі співробітників кадрового агентства.
Успіх «кампанії» залежить від чітко і правильно
сформульованих вимог до кандидата на посаду,
а також від професіоналізму співробітників
агентства. Недолік — як правило, послуги кадрових агентств коштують недешево.
 Пошук в навчальних закладах. Забезпечує приплив на підприємство «свіжих» кадрів.
Витрати методу — «новачкові» необхідний час
для оволодіння практичним досвідом на даній
посаді. З кожним роком все більше і більше
підприємств користуються саме цим методом,
причиною чого є адаптація системи освіти до
потреб ринку. Підприємства, які бажають
вкладати чималі кошти в навчання молодих
фахівців, таким чином «на виході» отримують
висококласного фахівця, який володіє всіма
необхідними теоретичними та практичними
навичками.
 Служба зайнятості. Завданням державної
служби зайнятості є зниження рівня соціальної
напруженості й допомога безробітним у пошуку
місця працевлаштування. Слід зазначити, що
можливості державної служби зайнятості використовуються не до кінця — причиною цього є
те, що не кожне підприємство готове співпрацювати з державно службою, враховуючи непрозорість економіки. Звідси і виникає ситуація, коли роботодавці за допомогою служби
зайнятості шукають лише малокваліфікованих і
низькооплачуваних працівників.
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Сучасні методи підбору персоналу

Історія знає багато методів підбору персоналу — від триденного китайського тестування до
англійського опитування про родичів.
Для кожного підприємства оптимальними є
саме ті методи підбору персоналу, які пристосовуються до його умов. Мабуть тому важко визначити, які з них є новаторськими, а які — застарілими. Рішення залишається за фахівцями
служби управління персоналу чи відділу кадрів,
але, щоб воно було правильним і обґрунтованим, необхідно володіти усім набором прийомів
та інструментів, що дозволяють підібрати високопрофесійних і успішних співробітників.
Найбільш дієвим способом відбору персоналу
із зовнішніх джерел є рекрутинг і прямий пошук
претендентів за заздалегідь складеним профілем.
Рекрутинг — це процес пошуку і відбору фахівців для підприємства. Термін походить від англійського слова recruiting і в перекладі означає
«наймання» або «вербування». На великих підприємствах передбачена постійна посада рекрутера або менеджера з персоналу, до прямих
обов’язків якого і входить підбір персоналу відповідно до потреб підприємства.
Утім, досить багато підприємств все ж таки не
мають в своєму арсеналі менеджерів з персоналу, довіряючи цю функцію тим, хто спеціалізується у цій справі — рекрутинговим агентствам. Подібного роду організації отримують від
підприємств-замовників вимоги, яким повинні
відповідати кандидати на вакантну посаду, а їх
завдання полягає в тому, щоб відібрати придатних претендентів із загального потоку.
Останнім часом набули широкого поширення
такі методи, як:
 Масовий рекрутинг — технологія, яка використовується в тому випадку, коли підбір персоналу здійснюється на однотипні вакансії і
основним завданням є короткий термін пошуку.
Тому основний акцент ставиться не на якісному,
а на кількісному показнику. Тобто важливо те,
скільки людей буде влаштовано на роботу. Як
правило, це фахівці лінійного рівня (рядові виконавці, торгові агенти, секретарі тощо). А от
наскільки кваліфікованими кадрами вони є —
39

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

питання другорядне. При такому працевлаштуванні замін дуже багато, що є істотним недоліком даного способу. Метод полягає в підготовці
опису вакансії і розміщенні цього опису там, де
його зможуть побачити потенційні кандидати.
Зазвичай, це сайт самого підприємства, а також
сайти, що спеціалізуються на пошуку роботи.
Акцент, в разі рекрутингу, ставиться на фахівців, які перебувають у процесі пошуку роботи.
 Ексклюзивний пошук — застосовується
для пошуку фахівців вищої ланки, або ж людей з
особливими знаннями і навичками у певній, досить часто доволі вузькій, сфері. Співробітники,
знайдені таким способом, найчастіше безпосередньо впливають на бізнес. Таким чином шукають кращого кандидата, з наявних на ринку
праці, з числа «неактивних» кандидатів (тобто
тих, хто у даний час має роботу), тоді як при
«звичайному» підборі персоналу шукають кандидатів лише з «активних» (тобто тих, які самі
знаходяться в процесі пошуку роботи).
 Штатний вибір — за допомогою даного
методу здійснюється підбір фахівців і лінійних
менеджерів на типові позиції. Це найбільш поширена технологія, яка застосовується для пошуку більшості фахівців. У даному методі використовуються відкриті джерела отримання
інформації про кандидатів, а також публікуються
оголошення про вакансії в засобах масової інформації та мережі Інтернет. Можна сказати,
що в результаті обираються кращі й найбільш
мотивовані з тих кандидатів, які зараз є на ринку. Цим обумовлені й деякі складнощі: в силу
певних причин підходящих кандидатів може і не
знайтися. Наприклад, серед претендентів просто не виявилося потрібних фахівців або вподобаний кандидат прийняв пропозицію від іншого
роботодавця, оскільки одночасно розглядав не
одну, а кілька вакансій в різних місцях.
 Управлінський відбір — дана технологія
знаходиться на стику штатного вибору та ексклюзивного пошуку й застосовується у випадках,
коли необхідно підібрати фахівців і керівників середньої ланки. Канали пошуку фактично аналогічні тим, що використовуються при підборі фахівців і лінійних менеджерів. Різниця полягає в
більш високому рівні знань і компетенцій, якими
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повинні володіти претенденти. Відповідно, зростають і вимоги до кваліфікації рекрутера чи менеджера з персоналу — в ході проведення інтерв’ю
він повинен оцінити знання та навички претендента, а потім зіставити їх з ключовими компетенціями, необхідними для виконання конкретних посадових обов’язків. У переважній частині
випадків кандидатів можна знайти у відкритому
доступі або застосувавши окремі техніки ексклюзивного пошуку. Можна сказати, що поряд зі
штатним вибором дана технологія є однією з найбільш використовуваних. Дійсно, для укомплектування більшості посад не потрібно вдаватися до
складних і дорогих процедур.
 Скринінг — це швидкий відбір претендентів виключно за формальними ознаками: освіта, вік, стать, приблизний досвід роботи. У результаті, отримавши безліч резюме, відбір
здійснює сам замовник, а кадрове агентство виконує роль постачальника підходящих кандидатів. Середні терміни проведення скринінгу
складають від 1 до 10 днів. Цим методом зазвичай проводиться підбір персоналу молодшої
ланки (секретарі, оператори колл-центрів, рядові бухгалтери, продавці – консультанти, водії
тощо) і дуже рідко — середньої.
 Цифровий рекрутинг. Реалії сучасного
світу, в якому правлять цифрові технології, диктують свої умови в усіх сферах діяльності людського життя. Підбір персоналу нестав винятком, у зв’язку з чим виникло таке явище як
новітній рекрутинг або digital рекрутинг (термінологія в черговий раз віддає данину англійській мові). Даний формат підбору кадрів полягає у використанні соціальних мереж, які
поступово із засобу для комунікації з друзями і
знайомими перетворюються в рекламний майданчик. Ефективність використання таких соціальних мереж як, наприклад, Facebook або
Instagram вже перевищує показники засобів масової інформації та медіаринку. А використання можливостей, що надаються LinkedIn, дозволить поширити вакансії, які можуть побачити
висококваліфіковані фахівці необхідної сфери
діяльності. До того ж, фінансові витрати на подібного роду просування будуть мінімальними.
Важко не звертати увагу й на той факт, що сто№ 23 (155), 1 грудня 2017
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рінки користувачів в певних соціальних мережах стають схожими на резюме. Багато роботодавців вже зараз просять вказувати у своєму
профілі посилання на сторінки в соціальних
мережах. Поки що цей тренд знаходиться на середині свого шляху, але вже через кілька років
він може стати домінуючим. Цифровий рекрутинг — це свого роду данина сфери найму ринку інформаційних технологій.
 Підбір тимчасового персоналу — використовується на короткострокових проектах
або роботах на термін від одного дня до 2 – 3
місяців. Тут, як правило, мова йде про наймання
адміністративного та обслуговуючого персоналу на час проведення різних конференцій, маркетингових досліджень, промо-акцій тощо.
У разі використання цього методу кадрове
агентство саме підбирає працівників і повністю
несе за них відповідальність, укладаючи з ними
цивільно-правові договори.
 Аутплейсмент — послуга, що передбачає
працевлаштування персоналу, звільненого з
підприємства-замовника відповідно до чітко
встановлених термінів і за певними умовами.
У результаті процедура звільнення значно полегшується — зайва напруга спадає, а компромісні рішення приймаються набагато швидше.
Оплачує дану послугу підприємство-замовник.
Відповідно до цього методу, агентство надає
підприємству необхідного співробітника в
«оренду». Завдання даного працівника — виконувати роботу відповідно до займаної посади
протягом певного терміну. Взаєморозрахунки
між сторонами при цьому виглядають наступним чином: підприємство-замовник виплачує
або агентству, або підприємству-«орендатору»
зафіксований в раніше підписаному договорі
гонорар, а те, своєю чергою, оплачує працю
«винайманого в оренду» співробітника.
 Набір молодих фахівців. Дана технологія
застосовується при пошуку та підбору молодих
фахівців і випускників вищих навчальних закладів, а також при роботі з кадровим резервом. Це
багатоетапна технологія цілеспрямованого залучення «кращих з кращих». Супроводжується
вона жорстким груповим відбором, який починається ще на рівні відсіву за анкетними даними.
№ 23 (155), 1 грудня 2017
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Далі — тестування та низка співбесід, причому
деякі етапи можуть проводитися по кілька разів,
а їх послідовність — варіюватися. Безпосередньо
процесу відбору кандидатів передує велика робота з керівниками навчальних закладів — на рівні
деканатів і ректоратів проходять переговори й
укладаються договори про співпрацю.
 Пошук талантів (від англ. talents search) —
відносно новий, але позитивно зарекомендований напрямок підбору персоналу, який полягає
у тому, що ведеться цілеспрямований пошук
перспективних і цікавих людей. Рекрутери відвідують різноманітні конференції, зустрічі професіоналів, проводять моніторинг інтернетмереж. Відшукавши потенційних фахівців, рекрутери деякий час стежать за їхнім розвитком,
а у підсумку керівництву надаються звіти, розробляється програма мотивації та розвитку,
після чого йдуть переговори і пропозиція про
співпрацю.
Як вже було зазначено, не існує чіткого рішення, який з цих методів кращий. Кожен з кадровиків чи менеджерів з персоналу вирішує
завдання, що постали перед підприємством у
певний проміжок часу. І при виборі методу пошуку персоналу необхідно виходити як з вакантної посади та положення справ на підприємстві,
так і з «терміновості» закриття вакансії та загальної ситуації на ринку праці.

Нетрадиційні методи
відбору персоналу

Деякі роботодавці, бажаючи здобути для свого підприємства дійсно «цінні» кадри, сьогодні
вдаються до нетрадиційних методів відбору персоналу. Людина, яка відправляється на співбесіду, може навіть не уявляти, що там на неї чекає.
Традиційні способи інтерв’ю в деяких компаніях
поступаються місцем нестандартним психологічним методам відбору персоналу. Ось лише
деякі з них:
 Інтерв’ю-головоломка. Даний метод полягає у тому, що претенденти повинні відповісти на «хитромудрі» запитання або вирішити
якісь логічні задачі. За допомогою даного методу керівник може перевірити здатність до аналітичного мислення, а також виявити творчий
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потенціал кандидата. Найчастіше такий метод
застосовується при відборі працівників розумової праці й «креативників». Як правило, таке
інтерв’ю складається з невеликих логічних задач з чітко заданими відповідями й завдань, у
яких немає чіткої відповіді. Тут у відповідях оцінюються логічність міркувань і нестандартність
рішення. Крім таких завдань існують й складні
бізнес-кейси — вправи, в яких необхідно проявити креативне мислення.
 Фізіогноміка — це метод визначення типу
особистості людини, її душевних якостей і стану
здоров’я, виходячи з аналізу зовнішніх рис обличчя і його виразу. На думку сучасних фізіогномістів, будь-яку зміну в рисах обличчя можна
пов’язати зі змінами всередині й емоційними
трансформаціями. Аналіз рис обличчя допомагає виявити особливості характеру людини.
У даний час багато менеджерів з персоналу використовують ці знання для підбору співробітників. Люди можуть висловлювати одне, а
думати зовсім інше, тому розуміння їхнього
справжнього стану дуже важливо. Дослідження
показують, що у спілкуванні тільки 7% людей
передають інформацію вербально, близько 30%
виражається за допомогою голосу і приблизно
60% — через невербальні канали. Водночас, не
слід використовувати фізіогноміку в якості єдиного методу відбору кандидатів — вона підходить більше як допоміжний метод, який дозволить підкріпити висновки традиційних методик.
 Стресове або шокове інтерв’ю. Такий метод часто використовується при прийнятті персоналу на посади, які вимагають стійкості до
стресів. Основним завданням менеджера з персоналу є створення типових стресових ситуацій
під час співбесіди і проведення подальшого аналізу поведінки кандидата на посаду. Ситуації
можуть бути найрізноманітніші — довге очікування менеджера, інсценування втрати резюме
тощо. Але методи стрес-інтерв’ю краще застосовувати тільки для вакансій, де стресостійкість є
ключовою компетенцією і коли змодельована
ситуація максимально наближена до тієї, яка
можлива в робочій обстановці. При цьому фахівці відзначають: навряд чи варто повністю покладатися на результати подібної перевірки,
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тому що вони зовсім не гарантують точно такої
ж поведінки кандидата в реальній ситуації.
Якщо людина дуже потребує цієї роботи, вона
може проявити крайню ступінь терпимості до
будь-яких знущань, а ось у звичайних умовах,
вже будучи працевлаштованою, виявитися
менш стриманою. Тому коли ви перевіряєте, наприклад, як людина реагує на кинуту в неї паперову кульку чи пролиту каву, то перевіряєте
реакцію саме на це і нічого більше. У реальній
стресовій ситуації людина все одно буде поводитися інакше. Недоліки стресового інтерв’ю і в
тому, що воно справляє вкрай неприємне враження на кандидата. І навіть якщо він вам сподобався після такої перевірки «на міцність», то
ваше ставлення може не сподобатися йому й він
просто відмовиться у вас працювати. До речі,
кандидата, яки не сподобався, також не варто
ображати, оскільки він може поширити про
ваше підприємство негативну інформацію. Тому
незалежно від наслідків проведеного стресового
інтерв’ю перед людиною варто вибачитися й
пояснити мотиви своїх дій.
 Френологія — система знань, основним положенням якої є зв’язок психіки людини і будови
поверхні його черепа. Основна мета френології — вивчення залежності між індивідуальними ознаками людського черепа і рисами характеру. За системою френології, мозок поділяється на
ділянки, причому кожна ділянка є центром тієї
або іншої схильності даного суб’єкта, тієї або іншої його можливості, — словом, центр різних
форм інтелекту. Від видимого нашим оком обрису черепа, вдавленого, або, навпаки, опуклого, залежить нерідко менший або, навпаки, більший розвиток тих чи інших ділянок його мозку.
Так, наприклад, якщо голова здавлена вище
скронь і розширюється у щелепі, то це означає
часто тваринні інстинкти, жадібність, матеріалізм, обжерливість (стиснутий з боків мозок не
розвинений в ділянках-центрах, наприклад,
прагнення до ідеалів, любові до мистецтв, поезії). Голова, розширена над скронями, свідчить
про багату фантазію даного суб’єкта і навіть його
прагненні до містицизму. Голова вузька, подовженої форми — про здібності до наук, допитливості й прихильності. Сильно ж опуклий череп
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показує, що його власник відрізняється прискіпливістю, іноді математичними здібностями і
рідше — тільки чуттєвістю. Плаский же череп —
вірна ознака егоїзму. Звичайно, всі вищенаведені
приклади не є точними й, чесно кажучи, навряд
чи узгоджуватимуться з дійсністю, якщо вищезгадані нахили та здібності (у зв’язку з їх френологічними ознаками) будуть згладжуватися або затемнюватися масою інших розвинених почуттів.
Використання такої методики при підборі персоналу досить рідко застосовується в практичній
діяльності фахівцями, оскільки співробітники відділу кадрів з недовірою ставляться до даної науки.
 Соціоніка — наука, яка вивчає процес переробки психікою людини інформації з навколишнього світу. Ідея соціоніки полягає в тому,
що психіка людей має 16 можливих варіантів
сприйняття інформації і її обробки. На підставі
приналежності людини до одного з даних типів
можна виявити відповідність певному соціотипу — це дозволяє зробити прогнози поведінки
кандидата і його взаємодії з людьми інших типів. Для кожного типу можна скласти певні рекомендації як у сфері професійної взаємодії, так
і в області особистих інтересів. Використання
соціоніки дозволяє зробити відбір людей, які
найбільш підходять для виконання даного роду
роботи, яким сподобається політика мотивації
даного підприємства і які зможуть добре вписатися в його колектив, що дозволить підвищити
ефективність праці. Також треба відзначити, що
кандидати досить позитивно ставляться до такого методу, адже після проходження співбесіди
вони зможуть дізнатися опис власного типу і
отримати конкретні рекомендації. Водночас,
особистість людини формується в результаті
впливу на неї виховання і соціального оточення,
а тому опис соціотипу не може повністю збігатися з особистістю людини.
 Графологічний аналіз (експертиза почерку і аналіз стилю викладу). Це ще один з незвичайних методів підбору персоналу, який досить
поширений у європейських компаніях і являє
собою експертизу почерку. Графологія — вчення, згідно з яким існує стійкий зв’язок між почерком та індивідуальними особливостями особистості. Графологи допомагають сформувати
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загальне враження про почерк кандидата за допомогою вивчення його особливостей і відмінностей. Наявність ритмічних коливань, сила
натиску на папір, спрямованість почерку і швидкість письма — все це в сукупності допомагає
зробити висновок про певні якості кандидата і
відповідність їх для бажаного роду занять на підприємстві. Так, у Франції, наприклад, при відборі персоналу роботодавці застосовують графологічний аналіз біографії, в Ізраїлі піддаються
графологічній експертизі державні службовці.
І менеджери з персоналу не просто так звертаються до графологічного аналізу — адже його
можна проводити і на відстані, і без відома персоналу, що дає більш достовірний результат. Однак ефективність графології на сьогоднішній
день є спірним питанням. В Україні графологія
не популярна через відсутність спеціальних навчальних програм, а отже і кваліфікованих фахівців у цій сфері.
 Поліграфне обстеження — під час підбору
персоналу використовується для виявлення й
оцінки лояльності кандидата щодо підприємства, справжніх причин його звернення відносно пошуку роботи, наявність наркотичної та/
або алкогольної залежності тощо.
Аналізуючи викладене, можна зробити висновок, що незважаючи на те, що багато підприємств використовують безліч нетрадиційних методів відбору персоналу, кадровики та
менеджери з персоналу досить часто з недовірою
ставляться до них, сумніваючись в ефективності
їх застосування. І це цілком зрозуміло, адже навіть і фахівці, які пропонують такі методики, радять їх використовувати тільки для отримання
додаткової інформації в сукупності з традиційними методами підбору персоналу, ні в якому разі
не обираючи нетрадиційну методику в якості
основної й покладатися лише на її результати.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом

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

Чи потрібно подавати звіт № 3-ПН до центру зайнятості, якщо працівника
прийнято на роботу на півставки, а інші півставки — вакантні?
Ні, не потрібно.
Насамперед зверніть увагу, що такого поняття як «півставки» Кодекс законів про працю
України (далі — КЗпП) не містить («півставки»,
а точніше «0,5 посадового окладу» — це величина, яка характеризує розмір фонду заробітної
плати для певної посади і жодним чином не відображає графік і режим роботи працівника, який
обіймає посаду). Натомість у ст. 56 КЗпП передбачено можливість встановлення працівникові
(як при прийнятті на роботу, так і згодом) неповного робочого часу (неповного робочого дня
або неповного робочого тижня) і, відповідно,
тривалість роботи такого працівника протягом
тижня є меншою, аніж нормальна тривалість
робочого часу (згідно зі ст. 50 КЗпП — 40 годин
на тиждень).

У Вашому ж випадку те, що працівник працює
«на півставки», означає, що він виконує роботу
на умовах неповного робочого часу (20 годин на
тиждень), а тому в штатному розписі ця посада
вже не є вакантною.
Натомість звіт № 3-ПН подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу
(вакансії). Оскільки ж у Вас відповідна посада
не вакантна, то й подавати такий звіт до центру зайнятості не потрібно. Єдиний виняток,
коли у Вашому випадку є сенс подавати звіт
№ 3-ПН — це якщо підприємству потрібен ще
один працівник, який також працюватиме на
умовах неповної зайнятості, і Ви маєте намір
знайти його саме за допомогою служби зайнятості. За інших умов подавати такий звіт не потрібно.

Маємо намір прийняти на роботу нового працівника, але він не може надати
трудову книжку, оскільки загубив її під час переїзду з одного місця проживання
до іншого. Чи можна оформити йому нову трудову книжку, якщо сам працівник
не проти й каже, що попередні записи для нього не мають значення?
Ні, не можна.
Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), трудова книжка оформлюється лише особам, що працевлаштовуються вперше. Якщо працівник втратив
трудову книжку, він має про це негайно повідомити відділ кадрів за місцем останньої роботи — там йому зобов’язані видати дублікат трудової книжки протягом 15 днів після надхо44

дження заяви (щоправда, допускається, що у
разі ускладнень оформлення дубліката може
тривати і більше).
Працівник має збирати документи, що підтверджують його стаж роботи, а роботодавець
за останнім місцем роботи — сприяти йому в
одержанні цих документів. На їх підставі (витягів з наказів, довідок тощо) вносяться записи до дубліката трудової книжки згідно з п. 5.3.
Інструкції № 58. Спочатку записується сумарно стаж роботи, тобто загальна кількість років, місяців і днів без уточнення, на якому
саме підприємстві працювала особа. Після
цього вносяться записи по окремих періодах
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роботи: у графі 2 зазначається дата прийняття
на роботу, у графі 3 — найменування підприємства, назва підрозділу та посади, яку обіймав
працівник. Якщо під час роботи були переведення — про це також робиться відповідний запис. Після внесення записів про роботу на підприємстві у графі 2 записується дата звільнення,
а у графі 3 — причина звільнення, якщо у поданих документах є такі дані. У графі 4 зазначається номер та дата документа, на підставі
якого внесено запис. Запис про роботу за су-

місництвом провадиться за бажанням працівника. Якщо документи, що підтверджують
стаж роботи, не містять повної інформації про
роботу працівника, до дубліката вносяться
тільки ті дані, що є у документах.
І лише після того, як дублікат трудової книжки буде оформлено, працівник може працевлаштуватись знову, оскільки при прийнятті на
роботу, відповідно до ст. 24 Кодексу законів
про працю України, він має надати трудову
книжку.

На який максимальний період можна працівника тимчасово перевести
на іншу посаду (в межах одного підприємства) та чи потрібно вносити
запис про таке переведення до трудової книжки?
За згодою працівника — на будь-який період,
без згоди — не більше, ніж на один місяць.
За загальним правилом, встановленим у ст. 33
Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП), тимчасове переведення працівника на
іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою.
Лише у виняткових випадках роботодавець
може перевести працівника тимчасово і без
його згоди, але не більше, ніж на один місяць.
Такі випадки перераховані у ч. 2 ст. 33 КЗпП,
а саме:
— для відвернення або ліквідації наслідків
стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій,
— інших обставин, які ставлять або можуть
поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей.
Обов’язковою умовою також є те, щоб робота, на яку тимчасово переводиться працівник, не була йому протипоказана за станом
здоров’я.
Оплата праці в такому випадку провадиться
за виконану роботу, але не нижче, ніж середній
заробіток на попередній посаді.
Зверніть увагу, що тимчасове переведення
вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб
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віком до вісімнадцяти років у випадках, передбачених ч. 2 ст. 33 КЗпП, забороняється без їх
згоди.
Що стосується тимчасового переведення, не
зумовленого вищевказаними випадками й на
яке працівник дає свою згоду, то таке переведення не обмежується певним терміном. Це може
бути переведення взагалі не на конкретний період часу (тиждень, місяць, півроку тощо), а на
час певних подій — наприклад, тимчасової непрацездатності іншого працівника (в такому випадку його період визначається терміном листка непрацездатності й закінчується в останній
день лікарняного, а наступного дня тимчасово
переведений працівник повертається до виконання обов’язків за своєю посадою). Можливо
також тимчасово перевести працівника на час
відпустки іншого працівника. У такому випадку
строк переведення визначається тривалістю
відпустки. Якщо ж це відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно тимчасове переведення може тривати
і три роки.
Щодо запису до трудової книжки, то його робити не потрібно — до трудових книжок записи
про тимчасове переведення не вносяться, вони
передбачені лише для переведень на постійну
роботу.
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Як у штатному розписі слід назвати посаду працівника служби
охорони — «Охоронець», «Охоронник» чи «Сторож»?
Залежно від трудової функції, яку має виконувати працівник.
Наразі у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП) є усі три зазначені Вами професійні назви робіт: і «Охоронець» (код КП — 5169),
і «Охоронник» (код КП — 5169), і «Сторож»
(код КП — 9152).
Але одразу зверніть увагу, що «Охоронець»
належить до специфічної служби діяльності —
він не здійснює охорону якогось нерухомого
об’єкта, а займається захистом окремої особи
чи групи осіб. Тобто, якщо Вам був би потрібен
такий працівник, то навряд чи виникло б питання, чи можна його назвати «Сторожем» (тому
вбачається, що саме така назва посади Вашому
підприємству, вочевидь, не потрібна).
Що ж до використання посад «Охоронник» та
«Сторож», то їх слід розділяти за відповідними
кваліфікаційними характеристиками.
Так, до основних завдань «Охоронника»
належать: охорона стаціонарних об’єктів, вантажів тощо; здійснення візуального контролю за
об’єктом; приймання за документацією вантажів; контроль периметру огорожі об’єкта, справності охоронної, охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв’язку тощо; вживання заходів щодо

відбиття нападу із застосуванням службової собаки, вогнепальної зброї, спеціальних засобів
індивідуального захисту; догляд за собакою
тощо. Крім того, кваліфікаційними вимогами
«Охоронника» передбачено 6 розрядів та 3 категорії щодо охорони об’єктів.
До основних обов’язків «Сторожа» належать: перевірка об’єкта, що охороняється;
виявлення несправностей (зламані двері, вікна, замки, відсутність пломб, печаток тощо) та
повідомлення про це безпосереднього керівництва; оповіщення відповідних служб про виявлення пожежі; звірення пропускних документів
тощо. Кваліфікаційними вимогами передбачено дві категорії: «Старший сторож» та без категорії. Підготовка сторожів проводиться виключно на підприємствах, установах або організаціях.
Детальніше з кваліфікаційними характеристиками цих професій можна ознайомитися у
Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 1, розділ 2).
Таким чином, насамперед необхідно визначитися із конкретними завданнями та обов’язками відповідних працівників і зіставити їх з
тими, які містяться у відповідних кваліфікаційних характеристиках.

Наше підприємство перейменовано (вже є рішення загальних
зборів ТОВ) — чи потрібно оформлювати наказ про зміну назви підприємства
та вносити відомості про це до трудових книжок працівників?
Так, потрібно.
Якщо підприємство перейменовано, про це
необхідно видати наказ з основної діяльності
(див. Зразок 1), а відповідні зміни обов’язково
внести до трудових книжок працівників.
До трудових книжок запис вноситься на підставі п. 2.15. Інструкції про порядок ведення
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трудових книжок працівників, затвердженої
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня
1993 р. № 58, в якому зазначено, що у разі,
якщо за час роботи працівника назва підприємства змінюється, то про це окремим порядком
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у графі 3 трудової книжки робиться запис:
«Підприємство таке-то з такого-то числа перейменоване на таке-то», а у графі 4 простав-

ляється підстава перейменування — наказ
(розпорядження), його дата і номер (див. Зразок 2).
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОМЕГА»
НАКАЗ
30.11.2017 р.

м. Київ

№ 43-од

Про перейменування
товариства
Відповідно до рішення загальних зборів товариства від 24 листопада 2017 р.,
НАКАЗУЮ:
1. Перейменувати Товариство з обмеженою відповідальністю «Омега» на Товариство з
обмеженою відповідальністю «Альфа» з 1 грудня 2017 р..
2. Начальнику відділу кадрів Григорчуку С. В. внести відповідні записи до трудових
книжок та облікових документів працівників.
Підстава: протокол рішення загальних зборів товариства від 24.11.2017 р. № 12.
Директор

Явлинський

В. О. Явлинський
Зразок 2

12

01

12

2017

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Омега» з 1 грудня 2017 р. перейменовано на
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Альфа»

Наказ
від 30.11.2017
№ 43-од

Плануємо проводити реконструкцію виробничого цеху, тож десь протягом одного
чи двох тижнів працівники цеху не зможуть працювати. Але свої щорічні відпустки практично всі працівники використали влітку, а йти у відпустки «за власний
рахунок» вони відмовляються — що робити за таких обставин?
Оголосити простій.
Ані Кодекс законів про працю України (далі —
КЗпП), ані Закон України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) не передбачає надання відпусток
№ 23 (155), 1 грудня 2017

працівникам без збереження заробітної плати у
примусовому порядку — ініціювати надання такої відпустки може лише працівник. Це стосується усіх відпусток без збереження заробітної
плати — як тих, які роботодавець зобов’язаний
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надати на прохання працівника (ст. 25 Закону
№ 504), так і тих, які надаються за угодою сторін (ст. 26 Закону № 504).
Таким чином, роботодавець не має права
«відправляти» працівників у відпустки без збереження заробітної плати — навіть через описані Вами умови, коли фактично працівники не
зможуть виконувати свою роботу. За таких обставин на час реконструкції цеху для його працівників слід оголосити простій з технічних чи
організаційних причин на період проведення
реконструкції, видавши відповідний наказ (див.
Зразок). Нагадаємо, що, відповідно до ст. 34
КЗпП, простій — це тимчасове зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних
або технічних умов, необхідних для виконан-

ня роботи, невідворотною силою або іншими
обставинами. У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою на іншу роботу на тому ж підприємстві на весь час простою,
або на інше підприємство (у тій самій місцевості) на строк до одного місяця (переведення здійснюється з урахуванням спеціальності та кваліфікації працівника).
Якщо ж можливості перевести працівників на
час простою на іншу роботу немає, то працівники цей час не працюватимуть, але оскільки простій стався не через їхню вину, час простою їм
доведеться оплатити з розрахунку не нижче від
двох третин тарифної ставки встановленого
працівникові розряду (окладу) відповідно до
ст. 113 КЗпП.
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРТОПЕЛЬКА»
НАКАЗ
01.12.2017 р.

м. Полтава

№ 139-п

Про оголошення простою
У зв’язку з реконструкцією цеху виробничого цеху № 1,
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити простій з 11 грудня 2017 р. до дати закінчення реконструкції виробничого
цеху № 1 для працівників цього цеху.
2. Дозволити працівникам виробничого цеху № 1 перебувати вдома протягом простою.
Зобов’язати працівників стати до роботи наступного робочого дня після повідомлення їх про
закінчення простою.
3. Головному бухгалтеру, Тамарчук М. М., оплатити час простою працівникам у розмірі
двох третин середнього заробітку.
4. Начальнику відділу кадрів Радунській Т. М. до 9 грудня 2017 р. поінформувати персонал
про простій та спосіб оповіщення про закінчення простою, а також про обов’язок стати до
роботи з наступного робочого дня після повідомлення про закінчення простою.
Підстава: доповідна записка заступника директора Мінкуленко А. П. від 28 листопада 2017 р..
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Директор

Паламарчук

І. В. Паламарчук

З наказом ознайомлені:
01.12.2017 р.
01.12.2017 р.

Тамарчук
Радунська

М. М. Тамарчук
Т. М. Радунська
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Пароніми:
слідкуємо за своєю мовою
Пароніми (від грец. раrа — біля, та оnymа — ім’я) — це слова, близькі за звуковим складом і вимовою, але різні за значенням. Досить часто їх плутають і застосовують недоречно. Щоб уникнути таких помилок необхідно чітко розрізняти
значення на перший погляд схожих слів. Ознайомтеся з найпоширенішими парами паронімів і нюансами їхнього значення та не припускайтеся прикрих помилок
як у мовленні, так і на письмі.

Класифікація паронімів

Як і кожну групу лексики, пароніми класифікують таким чином:
I. За лексичним значенням пароніми бувають:
— синонімічні: крапля — капля, привабливий —
принадливий, рипіти — скрипіти;
— антонімічні: еміграція — імміграція, регрес — прогрес, густо — пусто;
— семантично близькі: дійовий — діючий —
діяльний, книжковий — книжний;
— семантично різні: класичний — класовий —
класний, кювет — бювет.
II. За особливостями творення пароніми бувають:
— однокореневі: норма — норматив, припис —
пропис, стінний — стіновий;
— різнокореневі: плутати — путати, промінь — пломінь, варта — вахта.
III. За місцем звукової відмінності розрізняють пароніми, в яких звукова відмінність
можлива:
— на початку слова: виклик — заклик — поклик, афективний — ефективний;
— всередині слова: лірик — лірник, розбещений — розпещений;
— в кінці слова: мимохідь — мимохіть, рейд —
рейс.
Крім того, щодо особливостей звукової відмінності в паронімах, варто додати, що пароні№ 23 (155), 1 грудня 2017

ми можуть відрізнятися лише відсутністю одного чи кількох звуків у одного з членів
паронімічної групи: фабрикант — фабрикат,
цезура — цензура, запитання — питання, анотація — нотація.
Тож у результаті аналізу фактичного матеріалу вчені виділили такі дві основні причини семантичних (значеннєвих) помилок у вживанні
паронімів:
— звукова близькість паронімів української мови. Наприклад: зумовити («спричинити») — обумовити («зробити застереження»);
виборний («обирається голосуванням») — виборчий («стосується виборів, їх організації та
проведення»); веліти («наказувати») — воліти («бажати»);
— звукова близькість міжмовних паронімів
(особливо, належних до близькоспоріднених
мов). Наприклад: укр. письмо («система графічних знаків») — рос. письмо («лист»); укр. дурний
(«нерозумний, некмітливий») — рос. дурной
(«поганий, лихий»).
Цікаво, що така звукова близькість паронімів
у мовленні є причиною не лише помилок, а й
навмисного їх використання з метою надання
висловлюванню комічності. На основі паронімії як явища будується така стилістична фігура,
як парономазія. Наприклад: На Миколи та й
ніколи.
У Таблиці наведемо паронімічні пари, які найчастіше зустрічаються у мовленні.
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Таблиця
Акціонерний
і акціонерський
Апендикс
і апендицит
Аргументація
і аргументування

Вдача і удача
Веліти і воліти

Акціонерний — той, що стосується акцій,
заснований на них: Акціонерне товариство
Апендикс — червоподібний відросток сліпої кишки
людини та деяких хребетних тварин: Видалити
апендикс
Аргументація — 1. Наведення доказів на користь
чогось: Переконлива аргументація.
2. Сукупність аргументів: Положення підкріплені
солідною аргументацією
Вдача — сукупність психічних особливостей
людини, які виявляються в її діях, поведінці,
характері; нахил, звичка (також про тварин): Він мав
легку вдачу
Веліти — вимагати, наказувати:
Веліли працювати

Виборний
і виборчий

Виборний — що визначається чи обирається
голосуванням: Виборна особа, виборна посада,
виборне начало

Відчуття і почуття

Відчуття — відображення мозком людини
властивостей предметів об’єктивної дійсності,
які безпосередньо впливають на органи чуття;
стан подразнюваного організму: Зорові відчуття.
Відчуття холоду. Крім того, це й відчування чогонебудь, а також передчуття: Відчуття кольору,
відчуття небезпеки

Воєнний і
військовий

Воєнний — пов’язаний з війною: Воєнний стан,
воєнна загроза, воєнна перемога

Впізнавати
і пізнавати

Впізнавати можна те, що вже бачив (знав) колинебудь: Впізнавати людину, предмет, річ тощо

Акціонерський — той, що належить, властивий
акціонерам: Акціонерські внески
Апендицит — запалення апендикса: Хворіти на
апендицит
Аргументування — наведення доказів на користь
чогось: Переконливе аргументування
Удача — позитивний, бажаний наслідок чогось;
успіх: Рибальська, мисливська удача
Воліти — хотіти, бажати:
Волію знати всю правду
Виборчий — пов’язаний із виборами, з місцем,
де вони відбуваються, з правовими нормами, які
встановлюють порядок їх проведення: Виборча
кампанія, виборчий блок, виборча дільниця,
виборчий бюлетень, виборче право
Почуття — чітке та ясне усвідомлення чогось у
сфері психіки, моралі; емоції, вияви душевного
стану: Почуття обов’язку. Почуття любові. У таких
випадках замінювати почуття на відчуття не
бажано, бо може викривитися зміст
Військовий — той, що стосується війська:
Військова доктрина, військова частина, військова
таємниця, військові маневри
Пізнавати — це осягати певні явища дійсності,
діставати істинне уявлення про кого-небудь чи
що-небудь: Пізнати самого себе
У переносному значенні використовуємо
словосполучення відігравати роль: Суспільство
відіграє велику роль у становленні особистості

Вислів грати роль доречний у застосуванні до
акторів або до людей, які видають себе за когось:
Грати роль Гамлета
Гривна — металева шийна прикраса у вигляді
обруча, наприклад: Кольє нагадують давньоруські
гривни
Громадський походить від іменника громада й
означає «належний до певного колективу людей»:
Громадські організації, громадський будинок,
громадська думка
Дипломантом називають того, хто працює над
дипломним проектом, пише дипломну роботу. Це
також особа, відзначена дипломом за видатні успіхи
в якійсь царині: Дипломант міжнародного конкурсу
піаністів

Громадянський — той, що стосується
громадянина як члена суспільства, а також усього
громадянства: Громадянські права, громадянська
мужність, громадянська совість
Дипломат — службовець, наділений урядовими
повноваженнями для зносин з іншими державами.
Переносно дипломат — людина, котра продумано
й уміло діє в стосунках із іншими: Тонкий
дипломат

Дружний і дружній

Дружний — згуртований, одностайний: Дружний
колектив, дружна родина

Дружній — товариський, приязний: Дружній тон,
дружнє ставлення

Експонат
і експонент

Експонат — предмет, продукція, що їх показують на
Експонент — особа чи організація, котрі
виставці або виставляють у музеї для огляду: Цікаві
демонструють експонати: Десятки експонентів
експонати, музейний експонат

Грати роль
і відігравати роль
Гривна і гривня
Громадський та
громадянський

Дипломант
і дипломат
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Гривня — грошова одиниця України:
Кава в атоматі коштує 10 гривень
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Таблиця. Закінчення
Заборонений
і заборонний
Збитковий
і збиточний
Зіткнення
і сутичка
Зумовлювати
й обумовлювати
Кандидат
і кандидатура

Кампанія
і компанія

Книжковий
і книжний
Комунікативний
і комунікаційний

Заборонений — дієприкметник від заборонити:
Заборонена література
Збитковий — той, що завдає матеріальних втрат;
невигідний: Збиткове господарство, збиткове
виробництво, збиткове підприємство, збиткове видання
Зіткнення — дія за значенням зіткнутися —
наткнутися на когось, щось, несподівано зустрітися
з ким-небудь тощо: Випадкове зіткнення
Зумовлювати — це спричиняти, викликати щось:
Гарна оплата зумовила і якісну роботу
Кандидат — той, кого намічено для обрання,
призначення або прийняття кудись; науковий
ступінь: Кандидат у депутати, кандидат на голову
правління, кандидат історичних наук
Кампанія. 1. Сукупність воєнних операцій
у визначений період часу, що мають певну
стратегічну мету: Оборонна воєнна кампанія
2. Сукупність заходів для здійснення в певний
період якого-небудь важливого громадськополітичного або господарчого завдання.
Виборча кампанія
Книжковий — той, що стосується книжки,
пов’язаний з нею, з виданням і розповсюдженням
літератури тощо: Книжкова обкладинка, книжкова
виставка, книжкова шафа, книжкова графіка
Комунікативний — той, що стосується спілкування
за допомогою мови: Комунікативний засіб

Помилки, спричинені неправильним
вживанням паронімів

Часто неправильне вживання паронімів
пов’язане з русизмами, які стали звичними у
професійному мовленні. Наприклад: Стан хворого задоволений. В українській мові стан — це
тулуб, корпус людини; торс. А в цьому контексті
мало використовуватися слово становище — ті
чи інші обставини, умови, в яких хтось чи щось
перебуває. Також замість задоволений варто казати задовільний.
Розглянемо ще таке речення: Посольство
Японії в Україні засвічує свою повагу та має
честь повідомити про програму надання грантів... Посольство також висловлює прохання
уважно познайомитись з умовами і донести
інформацію усім зацікавленим. Але засвічува-

Заборонний — той, що стосується заборони,
забороняє: Заборонний дорожній знак
Збиточний (збитошний) — здатний на прикрі
вчинки; пустотливий; що виражає лукавство:
Збиточне дитя
Сутичка — 1. Гостра суперечка; сварка.
2. Невеликий короткочасний бій.
Бойове зіткнення
Обумовлювати — встановлювати (в угодах,
договорах тощо) певні умови, строки, показники:
Обумовлені штрафні санкції
Кандидатура — особа, названа або висунута
як кандидат; права або можливість для когось
виступати в цій іпостасі: Його кандидатура
найкраща
Компанія. 1. Те саме, що товариство: Дружна
компанія
2. Торговельне або промислове товариство,
що об’єднує підприємців; спілка:
Торговельна компанія
Книжний — характерний для літературнописемного викладу, не властивий живій мові;
узятий, запозичений з книжок: книжний стиль,
книжні знання
Комунікаційний — той, що стосується шляхів
сполучення, ліній зв’язку: Комунікаційні шляхи

ти — це запалювати щось для освітлення, викликати свічення чогось, тому тут доречне було
б слово засвідчувати. А познайомитися можна з послом, з програмою ж краще ознайомлюватися.
Розглянемо ще один приклад неправильного
застосування паронімів, зумовленого впливом
російської мови: Класична «економічна людина»
найчастіше являється нам в образі підприємця,
що максимізує прибуток. Для виправлення цієї
помилки варто перефразувати все речення: Ми
уявляємо класичну «економічну людину» в образі
підприємця, який максимізує прибуток.
Відповіді на завдання з № 22
1. Д
2. А

Шановні читачі! З наступного року ми змінюємо формат наших мовознавчих матеріалів: тепер ми
приділятимемо увагу відповідям на ваші запитання щодо мовних ускладнень (надсилайте їх на адресу
movazapyt@gmail.com), а також аналізу найпоширеніших помилок, яких ми припускаємось у мовленні.
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Листопад-2017

Важливі дати грудня

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 працівників прокуратури (встановлено Указом Президента
України від 2 листопада 2000 р. № 1190/2000).
3 — Міжнародний день людей з інвалідністю (проголошено Генеральною
асамблеєю ООН у 1992 році, в Україні встановлено Указом Президента України від 3 грудня 2015 р. № 678/2015).
4 — День замовлення подарунків Діду Морозу. Залишається загадкою,
чому саме ця дата була обрана для формулювання своїх побажань щодо
новорічного подарунку, але чому б це і не зробити цього дня, якщо є надія,
що Дід Мороз його таки принесе .
5 — День працівників статистики (встановлено Указом Президента України від 2 грудня 2002 р. № 1120/2002) — обрання саме цієї дати пов’язано з
початком проведення у 2001 році першого Всеукраїнського перепису населення.
6 — День Збройних Сил України (встановлено постановою Верховної
Ради України від 19 жовтня 1993 р. № 3528-XII).
7 — останній день подання до органу державної статистики звіту з праці
за формою № 1-ПВ (місячна) за листопад 2017 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90);
— Міжнародний день цивільної авіації (проголошено Генеральною
Асамблеєю ООН 6 грудня 1996 р.);
— День місцевого самоврядування (встановлено Указом Президента
України від 25 листопада 2000 р. № 1250/2000).
10 — День прав людини (у цей день у 1948 році Генеральною Асамблеєю
ООН була прийнята Загальна декларація прав людини).
12 — День Сухопутних військ України (встановлено Указом Президента
України від 18 жовтня 1997 р. № 1167/97).
14 — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (встановлено Указом Президента України від 10 листопада
2006 р. № 945/2006).
15 — День працівників суду (встановлено Указом Президента України від
8 грудня 2000 р. № 1318/2000).
17 — День працівника державної виконавчої служби (встановлено Указом Президента України від 22 липня 2009 р. № 569/2009).
19 — День адвокатури (встановлено Указом Президента України від
2 грудня 2002 р. № 1121/2002) — ця дата була обрана для свята професіоналів, які покликані захищати права та представляти законні інтереси громадян,
оскільки Закон України «Про адвокатуру» був введений в дію постановою
Верховної Ради України від 19 грудня 1992 р..
22 — День працівників дипломатичної служби (встановлено Указом Президента України від 21 листопада 2005 р. № 1639/2005) — саме у цей день
у 1917 році Урядом Української Народної Республіки був створений Генеральний секретаріат міжнародних справ;
— День енергетика (встановлено Указом Президента України від
12 листопада 1993 р. № 522/93).
24 — День працівників архівних установ (встановлено Указом Президента України 30 жовтня 1998 р. № 1200/98).
25 — Різдво Христове (за Григоріанським календарем). Зверніть увагу,
що 16 листопада 2017 р. Верховна Рада України вже ухвалила Закон України
«Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів» (реєстр. № 5496), яким, зокрема, встановлено, що
25 грудня (католицьке Різдво) є офіційним святковим і неробочим днем, але
оскільки на час підготовки до друку поточного номера цей Закон ще не був підписаний Президентом України та опублікований (і, відповідно, не набув чинності), то поки ми його до переліку святкових і неробочих днів не включаємо.
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Видається з липня 2011
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