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Приймаємо на роботу іноземця:
вимоги законодавства
та порядок дій кадровика
Нещодавно Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» від 23 травня
2017 р. № 2058-VIII (далі — Закон № 2058), який набув чинності 27 вересня цього
року, були внесені значні зміни у чинне законодавство щодо працевлаштування іноземців та осіб без громадянства (далі — іноземці) на підприємства, установи, організації (далі — підприємство). Оскільки Україна поступово інтегрується у світову
економіку і її щобільше зачіпають світові глобалізаційні процеси, поступово зростає
і чисельність працівників-іноземців на вітчизняних підприємствах. Між тим порядок
працевлаштування іноземців в Україні все ще залишається досить складним навіть
з врахуванням останніх змін у законодавстві, тому щоб допомогти нашим читачам
правильно вирішувати відповідні питання, розглянемо цей порядок більш детально,
а також наведемо алгоритм дій кадровика, у разі якщо йому доведеться вирішувати
відповідні питання щодо прийняття на роботу іноземців.

1. Вивчаємо правову базу
щодо працевлаштування

Перш ніж підійти до вирішення питання щодо
працевлаштування (прийняття на роботу) іноземця, кадровику насамперед слід вивчити відповідну нормативно-правову базу. Серед основних законодавчих актів, які тією чи іншою
мірою пов’язані з питаннями працевлаштування іноземців в Україні є:
— Конституція України;
— Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня
2011 р. № 3773-VI (далі — Закон № 3773);
— Закон України «Про імміграцію» від 7 червня 2001 р. № 2491-III (далі — Закон № 2491);
— Закон України «Про зайнятість населення»
від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі — Закон
№ 5067).
Також слід зазначити, що згідно зі ст. 8 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП) трудові відносини іноземних громадян
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на підприємствах України, регулюються згідно із Законом України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р. № 2709-IV
(далі — Закон № 2709). Своєю чергою, у ст. 54
Закону № 2709 зазначено, що трудові відносини іноземців, які працюють в Україні, не регулюються правом України в разі, якщо:
— іноземці працюють у складі дипломатичних представництв іноземних держав або представництв міжнародних організацій в Україні,
якщо інше не передбачено міжнародним договором України;
— іноземці за межами України уклали з іноземними роботодавцями — фізичними чи
юридичними особами трудові договори про виконання роботи в Україні, якщо інше не передбачено договорами чи міжнародним договором
України.
Крім того, відповідні питання щодо працевлаштування іноземців можуть бути більш конкретно врегульовані і у низці підзаконних нор№ 24 (156), 15 грудня 2017
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мативно-правових актів, основним з яких є
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 (далі —
Постанова № 858).
Також під час вирішення деяких специфічних
питань, наприклад, щодо можливості працевлаштування іноземців на окремі категорії посад,
слід враховувати вимоги й інших нормативноправових актів, про які буде сказано нижче.

2. Враховуємо відповідальність
за порушення законодавства
про працевлаштування іноземців

Під час здійснення усіх дій, пов’язаних із працевлаштуванням іноземців кадровику також
слід мати на увазі, що у випадку порушення
встановленого законодавством порядку працевлаштування іноземців передбачена і відповідальність. Зокрема згідно зі:
• ст. 53 Закону № 5067 — у разі застосування роботодавцем праці іноземців та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання
статусу біженця:
— на умовах трудового або іншого договору
без дозволу на застосування праці іноземця або
особи без громадянства — стягується штраф за
кожну особу у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення;
— на інших умовах, ніж ті, що передбачені
зазначеним дозволом, або іншим роботодавцем — стягується штраф за кожну особу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної
плати, встановленої на момент виявлення порушення;
• ст. 41. Кодексу України про адміністративні правопорушення — фактичний допуск
працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця та осіб, стосовно яких прийнято рішення
№ 24 (156), 15 грудня 2017
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про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах
трудового договору (контракту) без дозволу на
застосування праці іноземця:
— тягнуть за собою накладення штрафу на
посадових осіб підприємств незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців, які
використовують найману працю, від п’ятисот до
однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
— повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї
статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств
незалежно від форми власності, фізичних осіб –
підприємців, які використовують найману працю, від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Визначаємо «категорію»
іноземця — Іноземці,
які перебувають в Україні
на законних підставах

Зауважимо, що вирішувати різні питання
щодо працевлаштування іноземців в Україні роботодавці можуть лише стосовно тих іноземців,
які знаходяться в Україні на законних підставах.
Зокрема у ст. 26 Конституції України зазначається, що іноземці та особи без громадянства,
які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами та
свободами, а також несуть такі самі обов’язки,
як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.
Для визначення окремих понять, що пов’язані
з різними категоріями «іноземців» (їхнім правовим статусом в Україні), про які йшлося вище,
слід звернутися до ст. 1 Закону № 3773), у якій
зазначається, що:
• іноземець — це особа, яка не перебуває у
громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав;
• особа без громадянства — це особа, яку
жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином;
5

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ

• іноземці та особи без громадянства, які
перебувають на території України на законних підставах, — це іноземці та особи без
громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародним договором України порядку в’їхали в Україну та постійно або тимчасово проживають на її території, або тимчасово
перебувають в Україні. При цьому:
— іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, — це іноземці та
особи без громадянства, які отримали посвідку
на постійне проживання, якщо інше не встановлено законом;
— іноземці та особи без громадянства, які
тимчасово перебувають на території України, —
це іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території Україні протягом дії візи
або на період, установлений законодавством чи
міжнародним договором України, або якщо
строк їх перебування на території України продовжено в установленому порядку;
— іноземці та особи без громадянства, які
тимчасово проживають в Україні, — іноземці
та особи без громадянства, які отримали посвідку на тимчасове проживання, якщо інше
не встановлено законом.

4. Визначаємо «категорію»
іноземця — Іноземці,
що не потребують дозволу
на застосування праці іноземця

Зауважимо, що порядок дій кадровика у випадку працевлаштування іноземців може різнитися залежно від тієї категорії іноземця, до якої
належить конкретна особа, а також залежно від
тих обставин, за яких кадровику доведеться вирішувати питання прийняття на роботу іноземця. Наприклад, це може бути випадок, коли:
— іноземець, який має право на постійне
проживання в Україні і не потребує дозволу на
застосування праці іноземця сам ініціює звернення до відділу кадрів підприємства у відповідь
на рекламне оголошення про певну посаду;
— ініціатором залучення на вакантну посаду
іноземця-представника певної професійної категорії, зокрема такого, що постійно не проживає в Україні і потребує дозволу на застосування
6

праці іноземця, буде саме підприємство.
Особливості працевлаштування в Україні різних категорій іноземців врегульовано у ч. 4 ст. 3
Закону № 5067, в абз. 1 якої зокрема зазначається,
що мають право на зайнятість на підставах і в
порядку, встановлених для громадян України,
іноземці та особи без громадянства:
— які постійно проживають в Україні,
— яких визнано в Україні біженцями,
— яким надано притулок в Україні,
— яких визнано особами, що потребують додаткового захисту,
— яким надано тимчасовий захист,
— які одержали дозвіл на імміграцію в Україну.
Таким чином, якщо іноземець належить до
однієї з перелічених категорій іноземців, що підтверджено відповідними документами, наприклад, посвідкою на постійне проживання згідно із Законом № 3773, кадровик оформлює його
на роботу у такому ж «звичайному» порядку (в
тому числі без дозволу на застосування праці
іноземця) відповідно до КЗпП, як і громадян
України.

5. Враховуємо обмеження
щодо призначення іноземців
на окремі посади

Зауважимо, що хоча перелічені вище категорії іноземців і оформлюють на роботу у звичайному порядку (так само як і громадян України),
у той же час законодавством все ж таки можуть
бути передбачені й певні обмеження щодо призначення їх на конкретні посади, зокрема на
такі, які можуть займати лише громадяни України. Насамперед це стосується посад у системі
державної служби та місцевого самоврядування, адже у відповідних законах зазначається:
— п. 6 ч. 2 ст. 19 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII, —
що на державну службу не може вступити особа,
яка має громадянство іншої держави;
— ст. 1 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р.
№ 2493-III, — що обіймати посади в органах
місцевого самоврядування також можуть лише
громадяни України.
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Також іноземці не можуть бути у більшості
випадків прийняті на роботу, що пов’язана із
державною таємницею, за винятком тих випадків, про які йдеться у ст. 27 Закону України
«Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р.
№ 3855-XII, у якій зокрема зазначається, що
іноземцям та особам без громадянства доступ
до державної таємниці надається у виняткових випадках на підставі міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, або письмового розпорядження Президента України
з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки України на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони
України.
Крім того, іноземці фактично не можуть працювати і на деяких посадах згідно з іншими законодавчими актами, зокрема згідно з:
— Законом України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII — поліцейськими;
— Податковим кодексом України — податківцями;
— Митним кодексом України — митниками;
— Законом України «Про судоустрій і статус
суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII — суддями;
— Законом України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. № 3425-XII — нотаріусами.
Між тим сьогодні іноземці можуть працювати або служити на деяких посадах, які відносно
недавно для них були фактично заборонені, наприклад, відповідно до:
— Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. № 5076-VI —
адвокатами (адвокат іноземної держави, який
має намір здійснювати адвокатську діяльність
на території України, звертається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем свого проживання чи перебування в Україні
із заявою про його включення до Єдиного реєстру адвокатів України);
— Закону України «Про військовий обов’язок
та військову службу» від 25 березня 1992 р.
№ 2232-XII (далі — Закон № 2232) — на певних
посадах військовослужбовців Збройних Сил
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України (проходження військової служби може
здійснюватись іноземцями та особами без громадянства в добровільному порядку (за контрактом) на посадах, що підлягають заміщенню
військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил
України);
— Закону України «Про Національну гвардію
України» від 13 березня 2014 р. № 876-VII — на
окремих посадах військовослужбовців Національної гвардії (у випадках, передбачених
Законом № 2232, у добровільному порядку (за
контрактом) можуть проходити військову
службу в Національній гвардії України. При
цьому Перелік посад, які не можуть бути заміщені іноземцями чи особами без громадянства, визначається Міністерством внутрішніх
справ України і на сьогодні він не оприлюднений).

6. Визначаємо «категорію»
іноземця — Іноземці, яким
потрібен дозвіл на застосування
праці іноземців

Крім розглянутих вище, є й інші категорії
іноземців, які також мають право працювати
в Україні, але лише за певних умов, і працевлаштування яких в Україні значною мірою ускладнене. Зокрема про таку категорії іноземців йдеться у абз. 2 ч. 4 ст. 3 Закону № 5067, у
якому зазначається, що іноземці, які прибули
в Україну для працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями
на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого в порядку, визначеному Законом № 5067, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.
Зауважимо, що зазначені категорії іноземців повинні мати право на тимчасове перебування або проживання в Україні, яке підтверджується, як зазначалося вище, згідно із
Законом № 3773 відповідною візою або посвідкою на тимчасове проживання, якщо інше не
встановлено законом, і які можуть видаватися
7
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на відповідний строк на підставі оформленого
дозволу на застосування праці іноземців або
трудового договору. Більш детально підстави
для перебування іноземців на території України та питання видачі територіальними органами і підрозділами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію
державної політики у сфері міграції (Державна
міграційна служба України, далі — ДМС) відповідних документів, що підтверджують їх
право на таке перебування, розглядаються у
статтях 4, 5 та деяких інших Закону № 3773.
Також більш детально окремі категорії іноземців, для яких потрібен дозвіл на застосування праці іноземців, а також деякі умови їх
працевлаштування, зокрема вимоги щодо їхньої
заробітної плати, а також до відповідних підтверджуючих документів щодо їх належності до

відповідної категорії, розглядаються у статтях
42, 421 Закону № 5067 (див. Таблицю).
При цьому кадровику слід звернути увагу на
те, що згідно з ч. 2 ст. 42 Закону № 5067 у випадку застосування праці іноземця на різних посадах у декількох (двох і більше) роботодавців,
дозвіл на застосування праці іноземців має
отримуватися для кожної посади, за винятком
іноземних високооплачуваних професіоналів,
якщо вони працюють на посадах за сумісництвом і якщо строк дії трудового договору на
посаді за сумісництвом не перевищує строк дії
дозволу за основним місцем роботи. Також іноземний працівник може суміщати роботу на посаді, визначену дозволом, з роботою на посаді
тимчасово відсутнього працівника, за умови,
що суміщення триває не більше 60 календарних
днів протягом календарного року.
Таблиця

Категорії іноземців
1
Відряджені іноземні працівники (іноземці та
особи без громадянства, направлені іноземним
роботодавцем в Україну для виконання певного
обсягу робіт (послуг) на підставі договорів
(контрактів), укладених між українським та
іноземним суб’єктами господарювання)
Внутрішньокорпоративні цесіонарії (іноземці
та особи без громадянства, визнані такими
відповідно до графіка специфічних зобов’язань
у секторі послуг Протоколу про вступ України
до Світової організації торгівлі (стаття II
Генеральної угоди про торгівлю послугами)
Іноземці та особи без громадянства, стосовно
яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту
Іноземні високооплачувані професіонали
(іноземці, заробітна плата яких становить не
менше 50 мінімальних заробітних плат)
Засновники та/або учасники, та/або бенефіціари
(контролери) юридичної особи, створеної
в Україні (згідно зі ст. 4 Закону № 3773 для
отримання посвідки на тимчасове проживання
цими іноземцям дані про зазначену юридичну
особу мають бути внесені до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань, а
розмір частки власності іноземця, або іноземної
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Окремі вимоги щодо підтверджуючих документів
(відомостей), що подаються до Держслужби зайнятості
2
копія договору (контракту), укладеного між українським
та іноземним суб’єктами господарювання, яким
передбачено застосування праці іноземців та осіб без
громадянства, які направлені іноземним роботодавцем
в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання
послуг)
рішення іноземного суб’єкта господарювання про
переведення іноземця або особи без громадянства на
роботу в Україну та копія контракту, укладеного між
іноземцем або особою без громадянства та іноземним
суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в
Україну з визначенням строку роботи в Україні
копії рішення про оформлення документів для вирішення
питання щодо визнання особи біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту, та довідки про звернення
за захистом в Україні

Вимоги щодо
заробітної
плати
3

—

—

—
не менше 50
мінімальних
заробітних плат

—
для працевлаштування засновників та/або учасників,
та/або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи
територіальний орган Держслужби зайнятості,
самостійно отримує відомості про закінчення
формування статутного капіталу товариства на момент
подання заяви про видачу дозволу

—
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Таблиця. Закінчення
1
юридичної особи, бенефіціаром (контролером)
якої він є, у статутному капіталі української
юридичної особи має становити не менше
100 тисяч євро за офіційним валютним курсом,
встановленим Національним банком України
на дату внесення іноземної інвестиції)
Випускники університетів, що входять до
першої сотні у світових рейтингах університетів,
відповідно до переліку, визначеного Кабінетом
Міністрів України
Іноземні працівники творчих професій (іноземці
та особи без громадянства, які займають
посади, що передбачають створення об’єктів
авторського права та/або суміжних прав як
основний трудовий обов’язок)
Іноземні ІТ-професіонали (іноземці або особи
без громадянства, які займають посади,
пов’язані з розробленням та впровадженням
результатів комп’ютерного програмування
(операційної системи, комп’ютерних програм
та їх компонентів, веб-сайтів, онлайн-сервісів)
та криптографічних засобів захисту інформації
в юридичних особах, що провадять діяльність
з комп’ютерного програмування як основний
вид економічної діяльності за Національним
класифікатором видів економічної діяльності)
Іноземні наймані працівники у громадських
об’єднаннях, благодійних організаціях та
навчальних закладах, визначених у статтях 34,
36, 37,39, 41, 43, 48 Закону України «Про освіту»
Можливі інші категорії найманих працівників
(іноземець, який/яка працює за трудовим
договором в українського роботодавця згідно
із законодавством України)

2

копія диплома про вищу освіту відповідного університету,
визнаного в Україні в установленому порядку
нотаріально засвідчені копії документів, що
ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних
прав автора та засвідчують авторство (авторське право)
для працевлаштування іноземних ІТ-професіоналів
територіальний орган Держслужби зайнятості самостійно
отримує відомості про наявність у роботодавця
зареєстрованого виду діяльності — комп’ютерне
програмування

Разом з тим, у ч. 6 ст. 42 Закону № 5067 передбачені і винятки для деяких категорій іноземців, які хоча і прибули в Україну фактично
для тимчасового працевлаштування, але яким
не потрібно отримувати дозвіл на застосування праці іноземців. Зокрема до цієї категорії належать (на додаток до тих категорій іноземців, що також не потребують дозволу на
застосування праці іноземців і які були розглянуті вище):
— представники іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;
— працівники закордонних засобів масової
інформації, акредитовані для роботи в Україні;
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—

—

3

—

—

—

не менш
як п’ять
мінімальних
заробітних плат
не менш
як десять
мінімальних
заробітних плат

— спортсмени, які набули професійного статусу;
— артисти та працівники мистецтва для роботи в Україні за фахом;
— працівники аварійно-рятувальних служб
для виконання термінових робіт;
— працівники іноземних представництв, які
зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;
— священнослужителі, які є іноземцями і
тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з
офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;
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— іноземці, які прибули в Україну для участі у
реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
— іноземці, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у вищих навчальних закладах на їх запрошення;
— інші іноземці у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України,
згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України.
— висококваліфіковані іноземні спеціалісти і
робітники, потреба в яких є відчутною для національної економіки і які залучаються на підставах, визначених Законом України «Про імміграцію» від 7 червня 2001 р. № 2491-III.

7. Визначаємо органи, що видають
дозвіл на застосування праці
іноземців, та строки дії дозволу

Згідно із ч. 1 ст. 42 Закону № 5067 дозвіл на застосування праці іноземців видається роботодавцеві у територіальному органі центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (далі — Держслужба зайнятості).
При цьому відповідно до ст. 423 Закону № 5067
дозвіл видається на строк:
— дії трудового договору (контракту), але
не більш як на три роки — для особливих категорій іноземців, визначених ч. 2 ст. 421 Закону
№ 5067 (іноземні високооплачувані професіонали, засновники (учасники, бенефіціари,
контролери) юридичної особи в Україні, випускники університетів згідно з переліком, працівники творчих професій; ІТ-професіонали);
— дії договору (контракту), укладеного між
українським та іноземним суб’єктами господарювання, але не більш як на три роки — для відряджених іноземних працівників;
— дії рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи
без громадянства на роботу в Україну та контракту, укладеного між іноземцем або особою без
громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну —
для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;
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— дії трудового договору (контракту), але
не більш як на один рік — для всіх інших іноземних найманих працівників.
Разом з цим, за наявності підстав, дія дозволу
може продовжуватися необмежену кількість
разів. Також роботодавець може зазначити у
заяві про видачу дозволу на менший строк, ніж
встановлено Законом № 5067, але Держслужба
зайнятості не може оформлювати дозвіл на менший строк, ніж зазначено у відповідній заяві та в
межах строків, встановлених Законом № 5067.

8. Подаємо заяву на отримання
дозволу на застосування праці
іноземців

Якщо відповідно до зазначених вимог законодавства для працевлаштування іноземця потрібен відповідний дозвіл Держслужби зайнятості,
до її територіального органу згідно зі ст. 422 Закону № 5067 подається заява за формою згідно
з Постановою № 858, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця, відповідно до законів
України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до
державної таємниці.
Разом із заявою також подаються:
— копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими
даними разом з перекладом на українську мову,
засвідченим в установленому порядку;
— кольорова фотокартка іноземця або особи
без громадянства розміром 3,5  4,5 см;
— копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, засвідчена роботодавцем;
— інші документи, за необхідності, для окремих категорій іноземців (див. графу 2 вищенаведеної Таблиці).
У подальшому, якщо потрібно продовжити дію дозволу на застосування праці іноземців, роботодавець повинен подати не пізніш я к за 20 календарних днів до закінчення
строку дії такого дозволу (ч. 2 ст. 42 6 Закону
№ 5067):
— заяву за формою згідно з Постановою № 858;
— фотокартку іноземця розміром 3,5  4,5 см;
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— документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.
Зазначені документи, які були видані за кордоном, мають бути легалізовані в установленому
порядку, якщо інше не визначено міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України. Також
посадовим особам Держслужби зайнятості, заборонено вимагати від роботодавців документи,
не встановлені Законом № 5067.
Відповідно до ч. 1 ст. 427 Закону № 5067 територіальний орган Держслужби зайнятості одразу після прийняття заяви про видачу дозволу
(заяви про його продовження, заяви про внесення змін до дозволу, далі — заява) та документів,
що подаються разом з відповідною заявою, повинен надати роботодавцю опис прийнятих документів.
Зауважимо, що нещодавно Постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р.
№ 437 «Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» було передбачено,
що для отримання дозволу на застосування праці іноземців роботодавець був зобов’язаний не
пізніше ніж за 15 календарних днів до дати звернення для отримання дозволу також подати територіальному органові Держслужби зайнятості
і інформацію про попит на робочу силу (вакансії), проте, згідно з Постановою № 858, Постанова № 437 на цей час втратила чинність.

9. Очікуємо на рішення Держслужби
зайнятості. Порядок розгляду заяви

Після подачі зазначеної заяви та інших документів, роботодавець має дочекатися відповідного рішення Держслужби зайнятості. Зокрема
для прийняття такого рішення Держслужба зайнятості має перевірити правильність оформлення відповідних документів, їх відповідність вимогам законодавства, а також згідно з ч. 5 ст. 422
Закону № 5067 самостійно отримати в електронній формі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомості про статус
роботодавця як юридичної особи або фізичної
особи – підприємця.
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Зокрема згідно з ч. 2 ст. 427 Закону № 5067
територіальний орган Держслужби зайнятості
протягом наступного робочого дня після прийняття заяви повинен здійснити перевірку заяви
та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви. Такими підставами згідно з ч. 3 ст. 428 Закону № 5067 є:
— подання документів від імені роботодавця
особою, яка не має на це повноважень;
— подання разом із заявою документів або
відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;
— невідповідність заяви та/або документів,
поданих разом із заявою, вимогам, установленим Закону № 5067, складення заяви не за встановленою формою;
— наявність недостовірних даних у заяві або
документах, поданих разом із заявою;
— невідповідність умов трудового договору
(контракту), укладеного з іноземцем або умов
додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України
про працю.
Перелік зазначених підстав є вичерпним і зупинення розгляду заяви з інших підстав, не допускається. Що стосується можливих технічних
помилок (орфографічні, синтаксичні, граматичні помилки, друкарські та інші очевидні помилки, що не спотворюють змісту заяви, документа), допущених в заяві або доданих до неї
документах, то вони не є підставою для зупинення розгляду заяви.
У разі наявності підстав для зупинення розгляду заяви, згідно з ч. 1 ст. 428 Закону № 5067
територіальний орган Держслужби зайнятості,
не пізніше наступного робочого дня приймає
рішення про зупинення розгляду заяви, в якому зазначаються підстави для його прийняття. Копія рішення про зупинення розгляду
заяви надсилається роботодавцеві поштою з
повідомленням про вручення та електронною
поштою не пізніше наступного робочого дня
після прийняття рішення. Після цього роботодавець має подати документи для усунення підстав для зупинення розгляду заяви у строки,
зазначені в ч. 2 ст. 428 Закону № 5067, а саме
протягом 7 робочих днів з дати прийняття
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рішення про зупинення розгляду заяви про
видачу і 3 робочі дні — заяви про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього,
після чого розгляд заяви поновлюється.
Якщо ж роботодавець не усуне всі зауваження
територіального органу Держслужби зайнятості,
через які зупинено розгляд заяви, роботодавець
разом із документами на заміну має подати також і мотивувальний лист щодо причин відхилення решти зауважень територіального органу
Держслужби зайнятості. З дня подання зазначених документів на заміну та мотивувального листа (за потреби), строк розгляду заяви, встановлений ст. 426 Закону № 5067, продовжується з
урахуванням часу, що минув до його зупинення.
Згідно зі ст. 426 Закону № 5067 строк розгляду
територіальним органом Держслужби зайнятості заяв про видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та прийняття відповідного рішення складає:
— сім робочих днів з дня отримання відповідної заяви — про видачу дозволу;
— три робочі дні з дня отримання відповідної
заяви — про продовження дії дозволу або про
внесення змін до нього.
Зауважимо, що за результатами розгляду
заяви територіальний орган Держслужби зайнятості може прийняти як «негативне», так і «позитивне» рішення щодо видання відповідного
дозволу на застосування праці іноземців. Зокрема згідно зі ст. 429 Закону № 5067 підставами
для прийняття «негативного рішення», тобто
відмова у видачі, продовженні дії дозволу на
працевлаштування або у внесенні змін до такого
дозволу є:
— неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання територіальним органом Держслужби
зайнятості мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;
— подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого ч. 2 ст. 426 Закону № 5067;
— відсутність у Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну
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реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей
про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем.
Інших підстав для відмови у видачі відповідного дозволу законодавством не передбачено і
у разі прийняття територіальним органом
Держслужби зайнятості рішення про відмову у
видачі дозволу, таке рішення повинно містити
перелік та опис підстав (обґрунтування) для
відмови.

10. Отримуємо рішення
Держслужби зайнятості
та вносимо плату за дозвіл

У разі прийняття територіальним органом
Держслужби зайнятості рішення про відмову у
видачі відповідного дозволу, продовженні його
дії або у внесенні змін до дозволу, подані документи повертаються роботодавцеві (видаються особисто, надсилаються поштовим
відправленням) не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від роботодавця
заяви про їх повернення. Але після усунення
підстав для відмови у видачі дозволу роботодавець може повторно подати потрібні документи.
У разі ж відсутності підстав для зупинення
розгляду заяви і прийняття територіальним центром Держслужби зайнятості «позитивного» рішення про видачу або продовження дії дозволу
на працевлаштування, він згідно з ч. 2 ст. 424,
ч. 3 ст. 427 Закону № 5067 надсилає роботодавцеві протягом двох робочих днів з дня прийняття свого рішення копію цього рішення поштою
з повідомленням про вручення. Крім того, копія
рішення висилається роботодавцеві і електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати (у разі прийняття рішення про видачу або продовження дії дозволу),
а також інформація про прийняте рішення та
платіжні реквізити для внесення плати розміщуються на офіційному веб-сайті територіального органу Держслужби зайнятості.
Після отримання зазначеного рішення роботодавець вносить плату за нього протягом 10
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робочих днів з дня отримання рішення у такому
розмірі:
— для дозволів на строк від одного до трьох
років або їх дія продовжується на такий строк,
— шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня
календарного року, в якому роботодавцем подані документи;
— для дозволів на строк від шести місяців
до одного року включно або їх дія продовжується на такий строк, — чотири прожиткові
мінімуми для працездатних осіб;
— для дозволів на строк до шести місяців
або їх дія продовжується на такий строк, — два
прожиткові мінімуми для працездатних
осіб.
Зазначена плата зараховується до бюджету
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У разі ж не внесення зазначеної плати
протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення — воно скасовується.
Разом з тим, згідно з ч. 5 ст. 424 Закону
№ 5067 видача та продовження дії дозволу на
працевлаштування іноземців, стосовно яких
прийнято рішення про оформлення документів
для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюються безоплатно.

11. Оформляємо трудовий
договір та за необхідності
виконуємо інші дії

Згідно з ч. 4 ст. 427 Закону № 5067 роботодавець зобов’язаний:
— укласти з відповідним іноземцем трудовий
договір (контракт) не пізніш як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу;
— у десятиденний строк після укладення
трудового договору (контракту) надати його копію, засвідчену роботодавцем, територіальному
органу Держслужби зайнятості,
Також, за необхідності, роботодавець (кадровик) зобов’язаний здійснити і деякі інші дії у
період роботи на підприємстві іноземця, наприклад, згідно з ч. 1 ст. 425 звернутися до територіального органу Держслужби зайнятості із від№ 24 (156), 15 грудня 2017
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повідною заявою за формою згідно з Постановою
№ 858 про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та з наданням відповідних документів у разі виникнення однієї з таких
обставин (не пізніш як за 30 днів після їх виникнення):
— зміна найменування юридичної особи –
роботодавця, реорганізація або виділ юридичної особи – роботодавця, зміна імені та/або
прізвища, та/або по батькові фізичної особи –
підприємця, який є роботодавцем. У разі змін у
юридичної особи, підтвердження змін Держслужба зайнятості отримує самостійно з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а у разі
змін у фізичної особи – підприємця — подається
копія його паспорта;
— оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому
числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або
по батькові іноземця або особи без громадянства. Подаються копії сторінок паспортного документа іноземця з особистими даними разом з
перекладом українською мовою, засвідченим в
установленому порядку;
— зміна назви посади іноземця або особи без
громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл. Подається проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект
додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту).
Зауважимо, що у подальшому виданий дозвіл на застосування праці іноземців може бути
і скасований. Зокрема згідно з пунктами 1 – 3
ч. 1 ст. 4210 Закону № 5067 роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу Держслужби зайнятості про скасування дозволу за таких обставин:
— трудовий договір (контракт) з іноземцем
припинено;
— припинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним
суб’єктами господарювання, у зв’язку з яким був
направлений іноземець;
— територіальний орган або підрозділ ДМС
прийняв рішення про визнання іноземця або
13
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ст. 42 Закону № 5067 та суміщення посад згідно
з ч. 3 ст. 42 Закону № 5067;
— невикористання іноземцем права на оскарження рішення ДМС про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту, або у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
— набрання законної сили обвинувальним
вироком суду, за яким іноземця засуджено за
вчинення злочину.
Також, згідно із ст. 5 Закону № 3773 роботодавець/юридична особа зобов’язаний повідомити територіальний орган ДМС, який видавав
іноземцю посвідку на тимчасове проживання,
про дострокове розірвання чи припинення
трудового договору (контракту) з відповідним
іноземцем, а також про втрату відповідним
іноземцем статусу засновника та/або учасника, та/або бенефіціарного власника (контролера) у цієї юридичної особи. Зазначене письмове зобов’язання вимагається ДМС від відповідного іноземця під час подання ним заяви
до ДМС про видачу посвідки на тимчасове проживання.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант
з питань оплати праці
та кадрового діловодства

реклама

особи без громадянства біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту.
Крім того, територіальний орган Держслужби
зайнятості скасовує виданий дозвіл у разі:
— невнесення роботодавцем плати за видачу
або продовження дії дозволу у строк, визначений ч. 2 ст. 424 Закону № 5067;
— неподання роботодавцем у встановлений
Законом № 5067 строк до територіального органу Держслужби зайнятості, копії трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем,
якщо подання такої копії є обов’язковим відповідно до Закону № 5067;
— подання роботодавцем письмової заяви
про скасування дозволу за обставин, передбачених пунктами 1 – 3 ч. 1 ст. 4210 Закону № 5067
(дивись вище), або виявлення територіальним
органом Держслужби зайнятості таких обставин;
— виявлення недостовірності даних у поданих роботодавцем документах, яка не могла
бути виявлена під час розгляду заяви;
— наявності рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця,
прийнятого відповідно до статей 26 та 30 Закону № 3773;
— встановлення факту застосування праці
іноземця на інших умовах, ніж ті, що визначені
дозволом, або іншим роботодавцем (крім роботи за сумісництвом відповідно до абз. 2 ч. 2
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Звільнення в порядку переведення:
підстави та документація
Звільнятися у зв’язку з переведенням на роботу на інше підприємство працівник
може як за власною ініціативою, якщо він, приміром, знайшов собі «кращу» роботу
на іншому підприємстві, так і за ініціативою роботодавця за умов одночасної згоди
на це самого працівника, якщо роботодавцеві з певних причин доцільно перевести
свого працівника на інше підприємство, власником якого він також може бути або
за домовленістю зі своїми діловими партнерами-роботодавцями іншого підприємства. Порядок оформлення такого переведення має деякі особливості у порівнянні
з іншими видами звільнення і прийняття на роботу, який і розглянемо далі більш
детально.

Правові підстави для переведення

Можливість переведення працівника, за його
згодою, на інше підприємство, в установу, організацію (далі — підприємство) і відповідна підстава для його звільнення з попереднього підприємства передбачена у п. 5 ст. 36 Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП).
При цьому згідно з ч. 4 ст. 24 КЗпП особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства за погодженням між керівниками підприємств, не може бути відмовлено
в укладенні трудового договору.
Разом з цим кадровику слід звернути увагу
на те, що законодавством, зокрема ст. 36 КЗпП
не передбачений обов’язок роботодавця звільнити працівника по переведенню на інше підприємство, якщо той його попросить про таке звільнення, а передбачено лише право звільнити
працівника за 5 ст. ст. 36 КЗпП за його згодою.
Також, як випливає з ч. 4 ст. 24 КЗпП, гарантія
укладання трудового договору на новому підприємстві фактично надається відповідному
працівнику лише у випадку його звільнення з
попереднього підприємства саме згідно з п. 5
ст. 36 КЗпП, а не з інших підстав. Наприклад,
можлива ситуація на практиці, коли роботодавець не погодиться його звільняти за п. 5 ст. 36
КЗпП, і тоді працівник вирішить звільнитися за
власним бажанням (з власної ініціативи) згідно
№ 24 (156), 15 грудня 2017

зі ст. 38 КЗпП, письмово попередивши свого роботодавця за два тижні й відпрацювавши ці два
тижні.
Крім того, для гарантії прийняття на роботу
на інше підприємство, згідно з ч. 4 ст. 24 КЗпП,
переведення на інше підприємство має бути погоджене між керівниками обох підприємств.
Тому, наприклад, якщо керівник іншого підприємства персонально запросить відповідного працівника перевестися до його підприємства, але
при цьому не звернеться з цього приводу до керівника підприємства, де працівник працює зараз, та не погодить з ним це питання, то у такого
керівника іншого підприємства може (з врахуванням інших обставин) і не виникнути зобов’язання щодо укладання трудового договору з
відповідним працівником з врахуванням вимог
ч. 4 ст. 24 КЗпП.

Досягнення домовленості
між керівниками підприємств
і працівником

З урахуванням зазначеного, для переведення
працівника на інше підприємство перш за все
має бути досягнуто домовленості про це між керівниками підприємств. Форма і порядок досягнення такої домовленості законодавством не
встановлена, але на практиці можуть відбуватися,
наприклад, такі дії за ініціативи:
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— самого працівника, який може попередньо домовитися з керівником або іншою
уповноваженою особою іншого підприємства
(де є, наприклад, так би мовити, кращі умови
праці, вища заробітна плата, можливості
кар’єрного зростання тощо) про своє переведення на це інше підприємство і отримати
від нього відповідний «лист-клопотання»
(Зразок 1) до керівника свого підприємства
про переведення;
— керівника підприємства, де на цей час
працює працівник, який може попередньо до-

мовитися з керівником іншого підприємства
про переведення певного свого працівника на
це інше підприємство та отримати від нього зазначений «лист-клопотання» або інший відповідний документ (наприклад, якщо у обох підприємств один власник, і він зацікавлений
перевести певного висококваліфікованого працівника з одного свого підприємства, до іншого,
яке є для нього більш важливим, бо має кращі
перспективи для збільшення обсягу реалізації
своєї продукції, приносить більший прибуток
своєму власнику тощо).
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРСТАТНИК»
11.12.2017 р. № 10
Директору ТОВ «Виробник»
Сердюку О. П.
Шановний Олександре Петровичу!
Прошу звільнити з роботи заступника начальника відділу маркетингу ТОВ «Виробник»
Івашко Галину Петрівну до 22 грудня 2017 р. за п. 5 ст. 36 КЗпП у порядку переведення до
ТОВ «Верстатник», м. Київ, де її буде прийнято на посаду начальника відділу маркетингу.
Працевлаштування Івашко Г. П. гарантуємо в разі її звернення до ТОВ «Верстатник»
з 12 грудня 2017 р. до 29 грудня 2017 р. включно.
Директор ТОВ «Верстатник»

Фоменко

Зауважимо, що у згаданому «листі-клопотанні» необхідно, як правило, визначити строк,
протягом якого керівник іншого підприємства
просить звільнити працівника в порядку переведення і упродовж якого буде діяти його обов’язок прийняти на роботу працівника у порядку переведення. Якщо ж цей строк не зазначити,
то можливе виникнення спорів через невизначеність у взаємовідносинах сторін. Наприклад,
працівник може бути звільнений через відносно
тривалий час після дати «листа-клопотання»,
а керівник іншого підприємства, не дочекавшись запрошеного працівника, прийме на відповідну вакантну посаду іншого працівника.
Також перед тим, як надати (надіслати) зазначений «лист-клопотання» керівнику іншого підприємства необхідно з’ясувати, чи працівник, якого запрошують на певну роботу,
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дійсно їй відповідає за станом свого здоров’я,
професійною підготовкою, рівнем кваліфікації, досвідом роботи тощо. Якщо цього не
зробити, то у випадку звільнення працівника
з попередньої роботи і не прийняття його на
роботу відповідно до «листа-клопотання» на
інше підприємство у зв’язку з виявленою невідповідністю його запропонованій посаді на
цьому підприємстві, може виникнути трудовий спір з можливими негативними наслідками для керівника іншого підприємства.

Отримання згоди працівника

У першому із зазначених випадків працівник
після отримання зазначеного «листа-запрошення» подає його до свого відділу кадрів разом із
заявою про звільнення у зв’язку із переведенням
на інше підприємство (Зразок 2). Також на ін№ 24 (156), 15 грудня 2017

ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Зразок 2
Директору ТОВ «Виробник»
Сердюку О. П.
заступника начальника відділу маркетингу
Івашко Галини Петрівни
Заява
Прошу звільнити мене з роботи 19 грудня 2017 р. у порядку переведення до ТОВ «Верстатник», м. Київ, на підставі листа директора ТОВ «Верстатник» від 11.12.2017 р. № 10.
12.12.2017 р.

шому підприємстві працівнику можуть лише надати копію (реквізити) такого листа та самостійно надіслати його до підприємства, де
працює на цей час відповідний працівник.
У цьому разі працівнику також слід подати до
відділу кадрів відповідну заяву із посиланням у
ній в якості підстави для переведення на інше
підприємство цей лист.
У другому випадку керівництво підприємства (відділ кадрів), де працює працівник,
саме пропонує перевестися працівнику на
інше підприємство, вказуючи працівнику на
певні позитивні для нього «обставини» у цьому випадку. Якщо працівник погоджується на
зазначену пропозицію, то він також пише аналогічну заяву про звільнення у зв’язку із переведенням на інше підприємство з посиланням
на відповідний «лист-клопотання», або інший
документ, що підтверджує домовленість між
керівниками обох підприємств відносно переведення відповідного працівника на інше підприємство.
Зауважимо, що про необхідність наявності
згоди працівника на переведення його на
інше підприємство йдеться не лише у п. 5
ст. 36 КЗпП, але також і у ч. 1 ст. 32 КЗпП, у
якій зокрема зазначається, що переведення
на іншу роботу на тому ж підприємстві, на
роботу на інше підприємство, або в іншу
місцевість допускається тільки за згодою
працівника, за винятком випадків, передбачених у ст. 33 КЗпП (тимчасове переведення
на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без згоди працівника, якщо вона не
№ 24 (156), 15 грудня 2017

Івашко

протипоказана працівникові за станом
здоров’я, лише для відвернення або ліквідації
наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під
загрозу життя чи нормальні життєві умови
людей, з оплатою праці за виконану роботу,
але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою) та в інших випадках, передбачених законодавством.

Оформлення звільнення

Після отримання заяви працівника про
звільнення по переведенню на інше підприємство, у разі згоди роботодавця на це, видається
відповідний наказ керівника підприємства у
довільній формі (Зразок 3) або з використанням типової форми № П-4, з яким працівник
ознайомлюється у встановленому порядку під
підпис.
Зауважимо, що у КЗпП не передбачено необхідності отримання попередньої згоди профспілкових органів у випадку звільнення працівника за п. 5 ст. 36 КЗпП. Разом з тим, звільнення
через зазначену підставу члена виборного профспілкового органу підприємства, його керівника
чи профспілкового представника має певні
нюанси. Це пов’язано з тим, що ч. 3 ст. 252 КЗпП
сформульована таким чином, що одержання
згоди профспілки й її вищого органу на звільнення зазначеної категорії фактично необхідна
при звільненні за будь-яких підстав, у т. ч. у разі
звільнення в порядку переведення на інше підприємство.
17

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

Зразок 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
НАКАЗ
19.12.2017 р.

м. Київ

№ 225-п

Про звільнення у зв’язку
з переведенням на
інше підприємство
У зв’язку з досягненням відповідної домовленості з керівництвом ТОВ «Верстатник» та
отриманою заявою Івашко Г. П.,
НАКАЗУЮ
1. ІВАШКО Галину Петрівну, заступника начальника відділу маркетингу, звільнити з роботи 19 грудня 2017 р. за її згодою у порядку переведення в ТОВ «Верстатник», м. Київ, п. 5
ст. 36 КЗпП України.
2. Начальнику відділу кадрів Іванову В. І. видати Івашко Г. П. оформлену трудову книжку,
а також необхідні інші документи відповідно до законодавства.
3. Головному бухгалтеру Косовій І. О. провести повний розрахунок з Івашко Г. П. відповідно до чинного законодавства та колективного договору.
Підстава: 1. Заява Івашко Г. П. від 12.12.2017 р..
2. Лист директора ТОВ «Верстатник» від 11.12.2017 р..
Директор

Сердюк

О. П. Сердюк

З наказом ознайомлена:
19.12.2017 р.

Івашко

Г. П. Івашко

На підставі зазначеного наказу про звільнення, оформлюються й інші документи на підприємстві про звільнення, у т. ч.: вносяться відповідні записи про звільнення до особової картки
працівника, його трудової книжки (Зразок 6)
тощо. Зокрема у п. 2.28. 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, зазначено, що у разі
переведення працівника з одного підприємства
на інше за погодженням між керівниками підприємств у графі 3 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки на підставі наказу про звільнення працівника записується посилання на
погодження: «Звільнений у зв’язку з переведенням
на роботу на таке-то підприємство, п. 5 ст. 36
КЗпП України».
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Також бухгалтерія підприємства готує відповідні документи та розраховує відповідні суми
(неодержаної заробітної плати, можливої компенсації за відпустку тощо) для остаточного розрахунку з працівником в останній день його роботи, коли йому також має бути видана його
трудова книжка.

Якщо працівник звільняється у зв’язку з переведенням на інше підприємство до закінчення робочого року, за який він уже отримав відпустку повної
тривалості, то відрахування із заробітної плати за
дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, не провадиться
(п. 2 ст. 22 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР).
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Прийняття на роботу
на іншому підприємстві

Після завершення оформлення звільнення на
попередньому підприємстві, отримання трудової книжки і остаточного розрахунку відповідний працівник укладає новий трудовий договір
на іншому підприємстві. При цьому зазначений
працівник має бути прийнятий на роботу на
інше підприємство не пізніше наступного дня
після звільнення з попереднього підприємства,
якщо не було обумовлено іншої дати. Тобто між
звільненням і прийняттям на роботу зазвичай
не має бути перерви. Зокрема про це йдеться у
п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових
спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9, у якій зазна-

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

чається, що у разі обґрунтованості позову суд
своїм рішенням зобов’язує роботодавця укласти
трудовий договір з особою, запрошеною на роботу в порядку переведення, з першого робочого дня (наступного після дня звільнення з попереднього місця роботи), якщо не було обумовлено іншої дати.
Для цього на практиці, як правило, подається
заява про прийняття на роботу (Зразок 4), на
підставі якої видається наказ про прийняття на
роботу (Зразок 5), а також відповідно до законодавства оформлюються усі інші документи,
пов’язані з прийняттям на роботу: особова справа, вноситься відповідний запис до трудової
книжки про прийняття на роботу (Зразок 6)
тощо.
Зразок 4
Директору ТОВ «Верстатник»
Фоменку О. О.
Івашко Галини Петрівни,
зареєстрованої за адресою
вул. Нова, б. 101., кв. 102, м. Київ,
тел. 000-00-00
паспорт серії ББ №1111111
виданий Центральним РУ ГУ МВС України
у Харківській обл. 12 квітня 2006 р.,
Ідентифікаційний номер: 1234567890

Заява
Прошу прийняти мене на роботу на посаду начальника відділу маркетингу з 21 грудня
2017 р. у порядку переведення з ТОВ «Виробник», м. Київ, відповідно до Вашого листа директору ТОВ «Виробник» від 11.12.2017 р..
З умовами та оплатою праці, відповідними пільгами, компенсаціями, Колективним договором і Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства ознайомлена.
20.12.2017 р.

При цьому слід мати на увазі, що згідно з ч. 3
ст. 26 КЗпП працівнику, який переводиться на
інше підприємство, не може встановлюватися
випробування при прийнятті на роботу на це
підприємство.
Також зауважимо, що якщо працівнику, запрошеному на роботу у порядку переведення з
іншого підприємства буде відмовлено у прийнятті на роботу, то трудовий спір з цього приводу відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 232 КЗпП розгля№ 24 (156), 15 грудня 2017

Івашко

дається безпосередньо в районних, районних у
місті, міських чи міськрайонних судах.
Окрім цього слід зазначити, що для працівників, переведених на роботу на інше підприємство, законодавством передбачено певні пільги
щодо надання їм за новим місцем роботи щорічних відпусток. Зокрема, відповідно до ст. 81
КЗпП за бажанням працівників, переведених на
роботу з одного підприємства на інше, які не використали за попереднім місцем роботи повністю
19
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Зразок 5
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРСТАТНИК»
НАКАЗ
20.12.2017 р.

м. Київ

№ 243-п

Про прийняття
на роботу
ПРИЙНЯТИ
ІВАШКО Галину Петрівну начальником відділу маркетингу з 21 грудня 2017 р. в порядку
переведення за її згодою з ТОВ «Виробник», з посадовим окладом згідно зі штатним розписом (10 000 грн).
Підстава: Заява Івашко Г. П. від 20.12.2017 р..
Директор
З наказом ознайомлена:
22.12.2017 р.

Фоменко

О. О. Фоменко

Івашко

Г. П. Івашко
Зразок 6

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Виробник»
05
06

20
19
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2016

Прийнято заступником начальника відділу маркетингу
Звільнено у зв’язку з переведенням
12 2017 на до ТОВ «Верстатник», п. 5 ст. 36 КЗпП України
Начальник відділу кадрів Івкін Івкін В. І.

Наказ від 19.05.2016
№ 131-п
Наказ від 19.12.2017
№ 225-п

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Верстатник»
07

21

12

2017 Прийнято начальником відділу маркетингу

Наказ від 20.12.2017
№ 243-п

або частково щорічної основної відпустки і не
одержали за неї грошової компенсації, щорічна
відпустка повної тривалості надається до настання шестимісячного терміну безперервної
роботи після переведення.
Якщо працівник, переведений на роботу на
інше підприємство, повністю або частково не
використав щорічних основної та додаткових
відпусток і не одержав за них грошової компен20

сації, до стажу роботи, що дає право на щорічні
основну і додаткові відпустки, зараховується
час, за який він не використав цих відпусток за
попереднім місцем роботи.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
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Видавник:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Верховна Рада України

Набув чинності:
2 грудня 2017 року

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

від 16 листопада 2017 р. № 2211-VIII

Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів
про працю України щодо святкових і неробочих днів
Верховна Рада України П О С Т А Н О В Л Я Є:

Остання редакція:
16 листопада 2017 року

Найсуттєвіше:
Цим Законом встановлено
новий святковий (неробочий)
день — 25 грудня (Різдво
Христове за Григоріанським
календарем) та скасовується
святковий (неробочий) день
2 травня.

I. Внести до статті 73 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР,
1971 р., додаток до № 50, ст. 375) такі зміни:
абзаци третій і п’ятий частини першої викласти в такій редакції:
«7 січня і 25 грудня — Різдво Христове»;
«1 травня — День праці»;
абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
«7 січня і 25 грудня — Різдво Христове».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України
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П. Порошенко
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ПОСТАНОВА
від 8 листопада 2017 р. № 840

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування,
ведення і використання страхового фонду документації та визначається
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Державною архівною службою
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду
документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою, згідно з додатком.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від
30 жовтня 2014 р. № 575 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною архівною службою» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 88, ст. 2520).
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
16 листопада 2017 року

Остання редакція:
8 листопада 2017 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено
критерії, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності
у сфері створення, формування, ведення і використання
страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю).

Інд. 73
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2017 р. № 840

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності
у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду
документації та визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) Державною архівною службою
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації, є:
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значення для економіки і безпеки держави;
належність до критичної інфраструктури;
наявність потенційного рівня небезпеки;
належність до культурної спадщини;
призначення страхового фонду документації;
дотримання вимог законодавства щодо створення, формування, ведення і використання
страхового фонду документації.
2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання належать до одного з
трьох ступенів ризику — високого, середнього та незначного.
3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, які відповідають таким критеріям:
мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
є виконавцями державного оборонного замовлення;
відносяться до паливно-енергетичного комплексу України (виробники електричної та
теплової енергії, продуктів переробки нафти і газу, підприємства, що здійснюють видобуток
вугілля, торфу, нафти і газу, постачання і транспортування нафти, газу та продуктів їх переробки, постачальники електричної та теплової енергії тощо);
використовують землі залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту;
забезпечують роботу хвостосховищ, шламонакопичувачів і накопичувачів токсичних відходів;
використовують водні об’єкти загальнодержавного значення для задоволення потреб
населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних
об’єктів);
провадять діяльність на об’єкті будівництва, віднесеному до значного класу наслідків
(відповідальності) — СС3;
забезпечують зберігання страхового фонду документації;
провадять діяльність на території та/або у приміщеннях пам’ятки культурної спадщини
національного значення, що належать їм на праві власності, володіння, користування;
мають у власності, володінні, користуванні унікальні культурні цінності (предмети колекції, зібрання, фонди), які визнані об’єктами національного культурного надбання та включені до Державного реєстру національного культурного надбання;
допустили протягом року порушення вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації.
4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, які відповідають таким критеріям:
здійснюють виробництво, постачання теплової енергії та транспортування теплової енергії місцевими (розподільними) тепловими мережами, передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання природного газу;
використовують водні об’єкти місцевого значення для задоволення потреб населення,
промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об’єктів);
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відносяться до залізничного, морського, річкового, автомобільного, авіаційного, трубопровідного транспорту, а також міського електротранспорту та відомчого транспорту;
відносяться до сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;
мають у власності або у користуванні хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки;
провадять діяльність на об’єкті будівництва, віднесеному до середнього класу наслідків
(відповідальності) — СС2;
здійснюють виготовлення документів страхового фонду документації;
провадять діяльність на території та/або у приміщеннях пам’ятки культурної спадщини
місцевого значення, що належить їм на праві власності, володіння, користування.
5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти системи страхового фонду документації, що не віднесені до суб’єктів господарювання з високим
та середнім ступенем ризику.
6. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або
більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику з числа
тих, до яких він може бути віднесений.
7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;
із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.
8. У разі коли за результатами двох останніх планових заходів державного нагляду
(контролю) не виявлено фактів порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта
здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня
ризику, збільшений у 1,5 рази.
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Р О З’ Я С Н Е Н Н Я

від 15 вересня 2017 р. № 31-р/з

Видавник:
Національне агентство
України з питань державної
служби

Остання редакція:
15 вересня 2017 року

Найсуттєвіше:
У цьому Роз’ясненні розглянуто підстави накладення та
види дисциплінарних стягнень, які застосовуються до
державних службовців, а також надано рекомендації
щодо порядку оформлення
відповідних документів.
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Щодо порядку застосування до державних службовців
дисциплінарних стягнень
Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудня 2015 року
№ 889-VIII «Про державну службу» НАДС роз’яснює.
Згідно із частиною першою статті 64 Закону України «Про державну службу» (далі — Закон) за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової
дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом.
На підставі статті 66 Закону до державних службовців застосовується один із таких видів
дисциплінарного стягнення:
1) зауваження;
2) догана;
3) попередження про неповну службову відповідність;
4) звільнення з посади державної служби.
Статтею 69 Закону, зокрема, встановлено, що для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного
проступку утворюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ (далі —
дисциплінарна комісія).
Результатом розгляду дисциплінарної справи є подання дисциплінарної комісії, яке має
рекомендаційний характер для суб’єкта призначення.
Звертаємо увагу на те, що рекомендаційний характер подання дисциплінарної комісії має
ознаки рекомендаційної правової норми, що, в свою чергу, рекомендує певний спосіб дій.
Виходячи із загальної науково-правової точки зору, адресат такої норми, отримавши
рекомендацію про бажаний напрямок розвитку суспільних відносин, суб’єктом яких він є,
зобов’язаний залежно від припису норми:
розглянути ці пропозиції і прийняти їх до виконання;
обґрунтовано відмовитись;
прийняти позитивне рішення, але основні положення норми конкретизувати, виходячи із
реальних можливостей, резервів своєї організації.
Специфіка регулятивного впливу цих норм на суспільні відносини полягає в тому, що для
їх реалізації здебільшого необхідна їх конкретизація в локальних правових актах, зокрема
рішеннях.
Юридична обов’язковість цих норм полягає в тому, що, по-перше, факт видання такої
норми зобов’язує роз’яснити запропоновану в нормі рекомендацію, по-друге, рекомендаційні норми попередньо санкціонують ті нормативні рішення, які будуть прийняті на їх
основі.
Отже, рекомендаційний характер подання дисциплінарної комісії не позбавляє суб’єкта
призначення обов’язку виконати дії, передбачені Законом.
Згідно з частиною одинадцятою статті 69 Закону суб’єкт призначення протягом 10 календарних днів зобов’язаний прийняти рішення на підставі подання дисциплінарної комісії або
надати вмотивовану відмову протягом цього строку.
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Статтею 74 Закону встановлено, що дисциплінарне стягнення має відповідати ступеню
тяжкості вчиненого проступку та вини державного службовця. Під час визначення виду стягнення необхідно враховувати характер проступку, обставини, за яких він був вчинений, обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність, результати оцінювання службової
діяльності державного службовця, наявність заохочень, стягнень та його ставлення до служби.
Тобто повноваженнями щодо визначення виду стягнення і врахування, зокрема, обставин, що пом’якшують чи обтяжують дисциплінарний проступок, наділена виключно дисциплінарна комісія відповідно до Закону, який не надає права суб’єкту призначення застосовувати до державного службовця інший вид дисциплінарного стягнення, ніж той, що
рекомендований дисциплінарною комісією.
Дисциплінарне стягнення може бути накладено тільки у разі встановлення факту вчинення дисциплінарного проступку та вини державного службовця. Вчинення державним службовцем діянь у стані крайньої потреби або необхідної оборони виключають можливість застосування дисциплінарного стягнення.
Таким чином, виключними повноваженнями щодо встановлення факту вчинення дисциплінарного проступку та вини державного службовця наділена лише дисциплінарна комісія.
Дисциплінарна комісія в результаті розгляду дисциплінарної справи може дійти висновку
про необхідність застосування більш м’якого або більш жорсткого виду стягнення з урахуванням пом’якшуючих або обтяжуючих обставин вчинення дисциплінарного проступку. Однак, у випадку застосування більш жорсткого виду стягнення має бути обов’язково здійснена
перекваліфікація дисциплінарного проступку на той, що відповідає обраному виду стягнення.
Крім того, керуючись статтею 77 Закону, суб’єкт призначення протягом 10 календарних
днів з дня отримання подання дисциплінарної комісії приймає рішення про накладення на
державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження. Рішення оформляється відповідним актом суб’єкта призначення.
У рішенні, яке оформляється наказом (розпорядженням), зазначаються найменування
державного органу, дата його прийняття, відомості про державного службовця, стислий
виклад обставин справи, вид дисциплінарного проступку і його юридична кваліфікація, вид
застосованого дисциплінарного стягнення.
Якщо під час розгляду дисциплінарної справи у діях державного службовця не виявлено
дисциплінарного проступку, суб’єкт призначення приймає рішення про закриття дисциплінарного провадження стосовно державного службовця, яке оформляється наказом (розпорядженням).
З огляду на зазначене, накладання дисциплінарного стягнення за дисциплінарний поступок віднесено до виключної компетенції суб’єкта призначення. Водночас приймати таке
рішення суб’єкт призначення зобов’язаний на підставі подання дисциплінарної комісії відповідно до вимог статті 69 Закону, тобто застосований може бути тільки той вид стягнення, що
рекомендований дисциплінарною комісією.
Разом з тим суб’єкт призначення наділений правом не застосувати до державного службовця вид дисциплінарного стягнення, що рекомендований дисциплінарною комісією. Проте у випадку відмови суб’єкта призначення від застосування рекомендацій дисциплінарної
комісії, він повинен надати обґрунтовані підстави такої відмови.
Звертаємо увагу на те, що наслідком згаданої відмови має бути закриття дисциплінарного провадження.
Водночас, частиною третьою статті 63 Закону визначено, що керівник державної служби,
який в установленому цим Законом порядку не вжив заходів для притягнення підпорядкованого йому державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинений дисциплінарний проступок, несе відповідальність згідно із законом.
Голова
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Найсуттєвіше:
У цьому Роз’ясненні надано
інформацію щодо видів тестів,
які включаються до тестування на наявність аналітичних
здібностей, яке проводиться
під час конкурсу на заняття
державної служби, а також рекомендації, як слід інтерпретувати результати таких тестувань.

Щодо використання результатів тестування на наявність аналітичних
здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією
Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу»
НАДС роз’яснює.
Абзацом восьмим пункту 74 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (далі — Порядок), передбачено, що тестування на наявність аналітичних здібностей
та здібностей щодо здатності працювати з інформацією включає такі види:
тестування на абстрактне мислення — проводиться з метою оцінки здібностей щодо
логічного та абстрактного мислення, встановлення причинно-наслідкового зв’язку;
тестування на числове мислення — проводиться з метою оцінки здібностей щодо здатності розуміти та працювати з числовою інформацією;
тестування на вербальне мислення — проводиться з метою оцінки здібностей щодо
здатності розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Відповідно до абзацу сьомого пункту 74 Порядку кожен із зазначених видів тестування
кандидат може проходити не частіше одного разу на місяць. У разі участі кандидата в іншому конкурсі на вакантну посаду на зайняття посад фахівців з питань реформ протягом місяця з дня проходження тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо
здатності працювати з інформацією, використовуються результати відповідного виду тестування. У разі необхідності складення іншого виду тестування, ніж той, який пройшов кандидат, він проходить лише той вид тестування, який не проходив.
Абзацом восьмим пункту 74 Порядку передбачено, що порядок проведення тестування
на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією
визначається пунктами 27, 30, 31, 34, 35, 38 Порядку.
Пунктом 34 Порядку передбачено, що після закінчення кандидатом проходження тестування або після закінчення часу, відведеного для його проведення, здійснюється автоматичне визначення результатів тестування за допомогою програмного забезпечення, які
фіксуються адміністратором у відомості про результати тестування за формою згідно з
додатком 4.
Адміністратор роздруковує звіт про результати тестування кожного кандидата, підписує
такий звіт у кандидата та членів Комісії, які здійснюють нагляд, або присутніх членів конкурсної комісії та додає його до відомості про результати тестування.
За бажанням кандидата адміністратор надає йому копію звіту про результати тестування,
засвідчену службою управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс.
Абзацом першим пункту 39 Порядку передбачено, що кандидати, які не з’явилися для
проходження тестування, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути
допущені до наступного етапу конкурсу.
Отже, для використання результатів тестування на наявність аналітичних здібностей та
здібностей щодо здатності працювати з інформацією, отриманих кандидатом раніше, він
зобов’язаний з’явитися під час проходження цього етапу конкурсу в державному органі для
надання доступу адміністратору до результатів тестування, визначених за допомогою програмного забезпечення. Адміністратор оформляє відповідний звіт у порядку передбаченому
абзацом другим пункту 34 Порядку.
Голова
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НАКАЗ

від 8 серпня 2017 р. № 418

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2017 р. за № 1327/31195

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру
військовозобов’язаних
Відповідно до статті 5 Закону України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних»
та з метою встановлення процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей про військовозобов’язаних (призовників) в оперативних командуваннях, обласних військових комісаріатах, військових комісаріатах міст Києва та Севастополя, а також у підпорядкованих їм районних (міських) військових комісаріатах, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, що
додається.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
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державного реєстру військовозобов’язаних — автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи,
призначеної для збирання,
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ПОРЯДОК
ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних
I. Загальні положення
1. Цей Порядок встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання
відомостей Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних (далі — Реєстр) про
військовозобов’язаних (призовників) відповідно до вимог Закону України «Про Єдиний
державний реєстр військовозобов’язаних».
2. Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних — автоматизована інформаційнотелекомунікаційна система, призначена для збирання, зберігання, обробки та використання
даних про військовозобов’язаних (призовників), створена для забезпечення військового
обліку громадян України.
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3. Терміни, які використовуються у цьому Порядку, визначені Законом України «Про
Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних».
4. Розпорядник Реєстру забезпечує обслуговування спеціального, загального програмного забезпечення та бази даних центрального (резервного) сервера Реєстру, контроль за
діями та запобігання спробам несанкціонованого доступу користувача Реєстру до відомостей, які не належать до їх компетенції.
5. Орган адміністрування виконує завдання з ведення військового обліку військовозобов’язаних (призовників) з доступом до відомостей Реєстру без права внесення, корегування та видалення відомостей про військовозобов’язаних (призовників) за військово-адміністративним та адміністративно-територіальним поділом території України.
6. Орган ведення Реєстру збирає відомості, перелік яких передбачений пунктом 1 розділу
II цього Порядку, вносить їх до облікових карток військовозобов’язаних (призовників) та при
необхідності вносить до них зміни.
7. Дані Реєстру використовуються для реалізації завдань військового обліку
військовозобов’язаних (призовників).
8. Завданнями військового обліку є:
утворення військового резерву людських ресурсів для забезпечення здійснення заходів
щодо переведення Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до
законів, на організацію і штати воєнного часу, а також для доукомплектування їх особовим
складом у мирний час та в особливий період;
проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників і військовозобов’язаних для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки
держави;
документальне оформлення військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних;
бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
здійснення контролю за виконанням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил
військового обліку.
9. Всі дії по веденню Реєстру здійснюються із застосуванням електронного цифрового
підпису з посиленим сертифікатом відкритого ключа, який видається кожній посадовій особі, яка відповідає за ведення (здійснення контролю за веденням) Реєстру.
II. Порядок внесення відомостей до Реєстру
1. Відомості реєстру є інформація про персональні та службові дані військовозобов’язаного
(призовника).
2. До персональних даних військовозобов’язаного (призовника) належать:
прізвище;
власне ім’я (усі власні імена);
по батькові (за наявності);
дата народження;
місце народження;
стать;
місце проживання та місце перебування;
відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження);
реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за
кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);
відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою
чи безвісно відсутньою;
відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);
відомості про зайнятість (місце роботи, посада);
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
відцифрований образ обличчя особи;
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відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;
відомості про освіту та спеціальність.
3. До службових даних військовозобов’язаного (призовника) належать відомості про
виконання ним військового обов’язку та військово-облікові ознаки.
4. До відомостей про виконання військовозобов’язаним (призовником) військового
обов’язку відносяться дані про:
проходження військової служби;
участь в бойових діях, міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки;
виконання військового обов’язку в запасі.
5. Військово-обліковими ознаками військовозобов’язаного (призовника) є:
військове звання;
військово-облікова спеціальність;
рівень військової освіти;
категорія запасу;
склад обліку військовозобов’язаного;
група обліку;
розряд обліку;
профіль;
державні нагороди;
знання іноземної мови;
спортивні розряди;
сімейний стан та склад сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові дружини, ім’я та дата народження дитини (дітей));
ступінь придатності до військової служби за станом здоров’я;
антропометричні дані;
група крові та резус фактор;
наявність чи відсутність судимості;
відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил
військового обліку.
6. Збирання відомостей здійснюється органами ведення Реєстру на підставі відомостей,
що подаються органу ведення Реєстру особисто військовозобов’язаними (призовниками),
центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад, військовими комісаріатами,
військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
7. У разі якщо відомості про особу вносяться до Реєстру вперше, автоматично формується
окремий номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка здійснила запис (у електронній формі).
8. Видалення відомостей про особу проводиться після проходження 105 років з дати її
народження, з відповідним записом та особистим підписом у журналі знищення відомостей, та з дозволу посадової особи Розпорядника Реєстру, яка відповідає за захист інформації.
9. Виправлення недостовірних відомостей Реєстру, а також виключення (включення) до
Реєстру військовозобов’язаних (призовників) здійснюється за результатами розгляду мотивованої заяви військовозобов’язаного (призовника) із зазначенням підстав, передбачених
законодавством, яка подається до органів ведення Реєстру.
10. Знищення відомостей про військовозобов’язаного (призовника) в разі виявлення
повторного запису про нього, здійснюються з відповідним записом та особистим підписом
у журналі знищення відомостей.
11. Інформація в Реєстрі зберігається у вигляді електронних облікових карток
військовозобов’язаних (призовників) з можливістю формування необхідних відомостей.
12. Отримання військовозобов’язаним (призовником) інформації про своє включення (не
включення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, здійснюється після пись-
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мового запиту (в якому вказується прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце
перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит) до органу ведення Реєстру.
Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження,
якщо інше не передбачено законом.
III. Суб’єкти Реєстру
1. Суб’єктами Реєстру є розпорядник Реєстру, органи адміністрування Реєстру та органи
ведення Реєстру.
2. Розпорядник Реєстру з метою виконання завдань і функцій Реєстру визначає відповідних посадових осіб (адміністратор центрального серверу Реєстру, адміністратор розпорядника Реєстру).
3. Адміністратор центрального серверу Реєстру відповідно до покладених на нього
обов’язків здійснює:
надання органам ведення Реєстру права доступу до бази даних Реєстру та встановлює
порядок такого доступу (у межах повноважень за військово-адміністративним та адміністративно-територіальним поділом);
внесення, редагування відомостей щодо довідників, класифікаторів, які використовують
оператори Реєстру, з дозволу керівника відповідного структурного підрозділу розпорядника
Реєстру, який відповідає за захист інформації, про що робиться запис у журналі ведення
довідників та класифікаторів;
забезпечення організаційного і технологічного функціонування Реєстру;
забезпечення резервування бази даних Реєстру;
забезпечення контролю за цілісністю бази даних Реєстру,
надання програмних та інших засобів доступу до Реєстру;
видалення запису з Реєстру.
4. Адміністратор розпорядника Реєстру відповідно до покладених на нього обов’язків
здійснює:
забезпечення контролю за повнотою і коректністю відомостей Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;
формування статистичних відомостей Реєстру.
5. Орган адміністрування Реєстру для виконання функцій адміністрування призначає
адміністраторів Реєстру.
6. Адміністратор Реєстру відповідно до покладених на нього обов’язків:
здійснює аналіз наявних даних Реєстру для планування заходів з мобілізації та розподілу
мобілізаційного ресурсу;
забезпечує взаємодію операторів Реєстру щодо ведення Реєстру;
контролює повноту та відповідність інформації, наданої органами державної влади;
здійснює формування статистичних відомостей Реєстру за своїм військово-адміністративним та адміністративно-територіальним поділом;
контролює виконання рішень розпорядника Реєстру.
7. Орган ведення Реєстру для виконання функцій ведення Реєстру у районних (міських)
військових комісаріатах призначає операторів Реєстру.
8. Оператор Реєстру відповідно до покладених на нього обов’язків здійснює:
внесення відомостей до електронних форм облікових карток військовозобов’язаних
(призовників) відповідно до керівних документів, які регламентують його діяльність у сфері
ведення військового обліку, для взяття (зняття) на військовий облік або при відновленні на
військовому обліку з перевіркою відповідності персональних та службових даних
військовозобов’язаних (призовників) існуючим обліковим даним;
внесення змін до персональних та службових даних військовозобов’язаних (призовників)
на підставі відомостей органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій;
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перегляд статистичних відомостей Реєстру свого районного (міського) військового комісаріату;
знищення повторного запису з Реєстру.
IV. Контроль за роботою Реєстру
1. Органи адміністрування Реєстру усіх рівнів забезпечують в органах ведення Реєстру
контроль за своєчасним, повним та достовірним внесенням інформації до Реєстру шляхом
проведення систематичних перевірок об’єктивного внесення операторами органів ведення
до Реєстру відомостей про військовозобов’язаних (призовників).
2. Інформація про дії оператора Реєстру фіксується автоматично на центральному сервері та доступна для контролю адміністратору розпорядника Реєстру.
3. У разі встановлення фактів невідповідності внесеної до Реєстру інформації або її неповноти вживаються заходи:
встановлення посадової особи, дії чи бездіяльність якої призвели до внесення невідповідної або неповної інформації;
виправлення внесеної невідповідної або неповної інформації;
проведення службового розслідування за фактом внесення невідповідної або неповної
інформації до Реєстру згідно з рішенням відповідної посадової особи.
4. Відомчий контроль за станом захисту інформації в Реєстрі здійснюється відповідним
органом розпорядника Реєстру не рідше ніж один раз на рік. Результати відомчого контролю
за станом захисту інформації в Реєстрі надсилаються до Адміністрації Держспецзв’яку.
Державний контроль за станом захисту інформації в Реєстрі здійснюється Держспецзв’язком не рідше ніж один раз на чотири роки.
V. Захист даних Реєстру
1. Організація та проведення робіт із захисту інформації в Реєстрі здійснюються розпорядником Реєстру.
Захист інформації в Реєстрі забезпечується впровадженням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю та дотриманням вимог її експлуатації.
Розпорядник Реєстру організує забезпечення засобами захисту Реєстр, а також контроль
за виконанням вимог законодавства.
2. Використання персональних даних Реєстру, пов’язаних з персональними даними
військовозобов’язаних (призовників), повинно здійснюватися лише відповідно до службових обов’язків посадових осіб, відповідальних за ведення Реєстру.
Посадові особи, відповідальні за ведення Реєстру, зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у
зв’язку з виконанням службових обов’язків, крім випадків, передбачених законом. Таке
зобов’язання чинне після припинення ними службової діяльності, пов’язаної з використанням персональних даних військовозобов’язаних (призовників), крім випадків, установлених
законом.
Тимчасово виконуючий обов’язки
начальника Головного управління
персоналу – заступника начальника
Генерального штабу Збройних Сил України
генерал-майор
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Типові помилки у назвах посад
Час невпинно йде вперед, усе довкола зазнає змін і диктує нові умови існування.
Серед іншого потроху змінюється й нормативна база української економіки, аби
врешті стати проєвпропейською. Так, з 2018 року починається розроблення
нової редакції Класифікатора професій, максимально наближеної до відповідного міжнародного стандарту. Очікується, що він буде більш насичений, деталізований сучасними даними щодо посад та професій, а також міститиме англомовний переклад професійних назв робіт тощо. Але, як свідчить практика,
рівень знань кадровиків правил користування Класифікатором професій бажає
бути вищим. Тож варто приділити більше уваги чинному Класифікатору, аби
потім швидше опанувати його нову версію.

Правила написання професій
(посад)

Окрім того, як знайти час і вже сьогодні пошвидше опанувати класифікаційні підходи, необхідно також навести порядок у штатному розписі, трудових договорах, трудових книжках
працівників. Та насамперед звернемося до елементарного — правильного написання професій (посад) працівників.
Тому перш ніж будемо розглядати помилки,
які найчастіше трапляються у кадрових документах, звернемо увагу на нормативно-правові акти,
на яких варто зосередитися. Серед них, Закон
України «Про зайнятість населення» від 5 липня
2012 р. № 5067-VI (далі — Закон № 5067), Закон
України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р.
№ 1556-VII, Національний класифікатор України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України
від 28 липня 2010 р. № 327, (далі — КП) із урахуванням матеріалів Змін 1 – 5 до КП), Зміна № 6
ДК 003:2010 КП, затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
26 жовтня 2017 р. № 1542), Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України
від 29 липня 1993 р. № 58) (далі — Інструкція
№ 58).
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В оголошенні про вакансію одного з київських
підприємств було зазначено: «Підприємство «N»
запрошує на роботу робітника за спеціальністю
«маляр-штукатур-цеглевик-столяр». Далі було
зазначено мізерний розмір заробітної плати для
такого робітника. Але ж справа не в ній, а в очевидній неосвідченості працівників відділу кадрів
підприємства щодо підходів КП. Якщо узагальнити досвід фіксації помилок такого роду, то
отримаємо певну картину (див. Таблицю 1).
Слід визнати, що інколи «гендерні» проблеми
у КП виникають та не вирішуються роками «завдяки» бездіяльності або бюрократичній веремії
профільних міністерств та відомств. Так, приміром Міністерство охорони здоров’я України до
цього часу не ініціювало внесення до КП професійних назв робіт для чоловіків, що працюють у
складі середнього та молодшого медичного персоналу, виконуючи завдання та обов’язки, що
притаманні посадам: «Сестри медичної» (та її
спеціалізаціям), «Молодшої медичної сестри з
догляду за хворими» тощо.
Крім того, доречно нагадати кадровикам про
певні моменти а саме:
— відповідно до п. 3 ст. 11 Закону № 5067забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише
чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка
може виконуватися винятково особами певної
33

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Узагальнений опис помилок кадровиків при записах у трудові книжки

Таблиця 1

Вид помилок

Коментар
Не мають ніякого стосунку до нормативної бази, містять суто «розмовні» терміни професійної діяльності,
Побутові назви
що подекуди застосовуються як найменування професії (посади) при внесенні до трудових книжок як-от:
професій (посад)
«Ветлікар», «Пилорамщик», «Комбайнер», професії з «русизмами» (в записах українською мовою) тощо.
Містять гендерну професійну ознаку, що також порушує методологію професійної класифікації, наприклад,
«Технічка», «Телятниця», «Робоча». Слід зауважити, що згідно з нормами КП усі професійні назви робіт
визначаються тільки у чоловічому роді. Такий підхід несе суто технічний характер, який традиційно
застосовується класифікаторами професій усіх країн пострадянського простору і не тільки. Винятком є лише
«Жіночі» назви кілька професій, яким притаманне використання тільки жіночого роду. Це професійні назви робіт: «швачка»,
професій
«нянька», «покоївка», «сестра-господиня», «економка», «друкарка». Таку редакцію назв професій було
офіційно визначено Інститутом української мови НАН України й застосовано у КП. Надавання ж гендерної
ознаки іншим наявним у КП професійним назвам робіт (наприклад, у вигляді «Завідувачка лабораторії»,
«Секретарка керівника (організації, підприємства, установи)», «Паспортистка») є неправильним й не тільки в
штатних розписах, трудових договорах, трудових книжках та інших офіційних документах, а й у рекламі.
Це назви професій, виписані через дефіс. Бажання окремих роботодавців та кадровиків зафіксувати у
Подвійні назви
трудовій книжці працівника суміщення посад у завданнях та обов’язках конкретного працівника (коли він,
професій (посад) фактично виконує, наприклад, роботи продавця та вантажника) призводить до появи таких професійних
назв робіт як-от: «Тесляр-бетоняр», «Продавець-вантажник», «Касир-бухгалтер» та подібних.

статі, висувати вимоги, що надають перевагу
одній із статей, а також вимагати від осіб, які
працевлаштовуються, надання відомостей про
особисте життя;
— «основні положення» до КП не містять ніяких рекомендацій щодо створення подвійних
(таких, що виписуються через дефіс) професійних назв робіт (посад), окрім тих, що вже внесені до КП. Також зазначимо, що у сторони роботодавця завжди є можливість (за згодою
працівника) включити до посадової інструкції
за основною посадою — додаткові завдання і
обов’язки. Наприклад, «оператор комп’ютерного
набору» виконує роботу з комп’ютерного набору текстів протягом 6 годин, а 2 години, що залишилися — роботу архіваріуса. У цьому випадку професійна назва роботи для виконавця
визначається як: «Оператор комп’ютерного набору», а до його посадової інструкції включається
додатково обов’язки архіваріуса. Такий підхід
може позбавити роботодавця певних юридичних зобов’язань, як у випадку оформлення суміщення у трудовій книжці;
— «Стажист» та «Учень» — не є посадами. Згідно із положеннями Додатку В (обов’язкового)
«Похідні слова до професій (професійних назв робіт)» у практиці кадрової роботи застосовуються
похідні слова, серед них: «Стажист» — це похідне
слово застосовується до професійних назв робіт
34

розділів КП 2 «Професіонали» та 3 «Фахівці» на
час проходження стажування зі збереженням
коду базової професійної назви роботи, «Учень» —
це похідне слово застосовується до професійних
назв робіт робітників середньої кваліфікації на
час проходження первинної професійної підготовки особами, яких прийнято на роботу;
— згідно з п. 1.1. Інструкції № 58 трудові
книжки оформлюються на студентів вищих та
учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися
на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні,
які проходять стажування на підприємстві, в
установі, організації усіх форм власності.

Помилки у назвах посад

Далі роглянемо типові помилки кадровиків
щодо правильного використання професійних
назв робіт за розділами КП.
 Помилки у назвах посад керівників.
Іноді кадровики скаржаться на те, що керівники підприємств та їхніх ключових підрозділів
полюбляють наполягати на внесенні гучних
назв посад у штатні розписи, незважаючи на
жодні правила і норми. Певним чином цю тенденцію відображено у Таблиці 2.
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Таблиця 2
Вид економічної
Неправильний запис
діяльності
у трудовій книжці
Сільске господарство, Керівник господарства
мисливство та лісове
господарство
Директор з людських
Промисловість
ресурсів
Національний менеджер по
роботі з кліентами
Торгівля

Транспорт

Керуючий гаражем
автомобілів
Зав. коморою запасних
частин

Назви посад (професій)
згідно із КП
Голова колективного господарства

1210.1

Директор з кадрових питань та побуту

1232

Менеджер (управитель) з організації консультаційних
послуг
або
Менеджер (управитель) у сфері надання інформації
Начальник гаража

1479
1473
1226.2

Завідувач складу

1226.2

Отже, «національний менеджер» та «керуючий гаражем» у штаті приватної фірми, окрім
того, що можуть викликати посмішку, ще й не
відповідають правилам КП. Дещо інша тенденція прослідковується у формуванні назв професій та посад наступної категорії у КП.
 Помилки у назвах професій та посад професіоналів.
Розділ «Професіонали» у КП включає, як правило, освідчених професіоналів (без лапок), багато хто з яких є випускником профільних магістратур університетів. То ж, якось прикро
звучать «розмовні» назви стосовно еліти професійної структури, але трапляється й таке, як зазначено у Таблиці 3.
 Помилки у назвах професій та посад фахівців.
Починаючи з розділу КП «Фахівці» можна
прослідкувати тенденцію щодо спроб деяких
кадровиків поєднати у трудових книжках
своїх співробітників «непоєднане» — професійні назви робіт, що передбачають різний
рівень кваліфікації та відповідальності (Таблиця 4).
Якщо «водія-експедитора» кожен з нас бачить
щодня, наприклад, біля продовольчих магазинів,
куди вони привозять, розвантажують, звіряють
та підписують накладні, то «секретаря-бухгалтера» на стабільно працюючому підприємстві
уявити досить важко.
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Код КП

 Помилки у назвах професій та посад технічних службовців.
Аналізуючи дані щодо хибних записів у трудових книжках працівників, найбільш популярними, так би мовити, об’єктами для «експериментів» зі складання подвійних назв (виписаних
через дефіс) є бухгалтери, незважаючи на будьякі вимоги КП (Таблиця 5).
Щодо «інженера з охорони праці і організації
безпеки руху», то як свідчить практика нещасних випадків, на підприємстві, де працівникові
реально доручать охопити ці вельми важливі
(хоча й далеко не завжди споріднені) напрями
роботи, порядку не буде ні з охороною праці, ні
з безпекою руху.
Помилки у назвах професій працівників сфери обслуговування та робітників сільського господарства.
Загальновідомо, що у сегменті малого бізнесу
сфери торгівлі продавці виконують функції вантажників. Проте, ніж виносити цю частину їхньої роботи у професійну назву, краще передбачити відповідні функції у посадовій інструкції
продавця (Таблиця 6).
Щодо помилкових назв професій у аграрній
сфері, то вона (як можна переконатися нижче) упевнено займає друге місце у рейтингу
«кадрових ляпів». Перше місце — за промисловістю.
 Помилки у назвах професій робітників
різних видів економічної діяльності.
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Таблиця 3
Вид економічної
діяльності

Неправильний запис
у трудовій книжці

Сільске господарство, Агроном-насіннєвод
мисливство та лісове Ветлікар
господарство

Код КП

Агроном з насінництва

2213.2

Лікар ветеринарної медицини

2223.2

Інженер-електрик

Інженер-енергетик

2143.2

Інженер-еколог

Інженер з охорони природних екосистем
або
Інженер з охорони навколишнього середовища
або
Еколог

2213.2

Спеціаліст з охорони праці

Інженер з охорони праці

2149.2

Інженер-кошторисник

Інженер з проектно-кошторисної роботи

2142.2

Інженер з охорони праці і
організації безпеки руху

Інженер з охорони праці

2149.2

Економіст-менеджер

Економіст
або
Економіст з матеріально-технічного забезпечення
або
Економіст із збуту (і ще 14 професійних назв робіт із
застосуванням терміну «економіст» та 42 одиниці професійних
назв робіт із застосуванням терміну «менеджер»)

2441.2

Промисловість

Будівництво

Назви посад (професій)
згідно із КП

Транспорт

2149.2
2211.2

2441.2
2419.2

Таблиця 4
Вид економічної
діяльності
Промисловість

Транспорт

Неправильний запис
у трудовій книжці

Назви посад (професій)
згідно із КП

Код КП

Секретар-бухгалтер

Бухгалтер

3433

Наладчик-механік

Механік-налагоджувальник

3115

Інженер з охорони праці і
організації безпеки руху

Інженер з безпеки руху

3152

Механік транспорту

Механік з ремонтутранспорту

3115

Водій-експедитор

Експедитор транспортний

3422

Таблиця 5
Вид економічної
діяльності

Неправильний запис
у трудовій книжці

Сільске господарство, Обліковець тракторної
мисливство та лісове бригади
господарство
Промисловість

Транспорт

36

Назви посад (професій)
згідно із КП

Код КП

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
або
Рахівник

4121

Секретар-бухгалтер

Секретар

4115

Касир-бухгалтер

Касир

4211

Інженер з охорони праці і
організації безпеки руху

Інженер з безпеки руху

3152

Механік транспорту

Механік з ремонту транспорту

3115

Водій-експедитор

Експедитор транспортний

3422

4121
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Таблиця 6
Вид економічної
діяльності
Торгівля

Неправильний запис
у трудовій книжці
Продавець кафетерію
Продавець-вантажник
Сторож-охоронець

Скотар
Телятниця
Технік штучного
Сільске господарство запліднення тварин
Оператор інкубатора
Кормач

Назви посад (професій)
згідно із КП
Буфетник
Продавець продовольчих товарів
Охоронник (не плутати з «Охоронцем» — це назва іншої
професії, «телохранитель» (рос.))
Тваринник

5123
5220
5169

Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці

6121

Оператор птахофабрик та механізованих ферм
Готувач кормів (тваринництво)

6122
6121

Промисловість — це тисячі професій і посад, тому й не дивно, що, використовуючи
спортивну термінологію у «абсолютному заліку» саме її працівники кадрових підрозділів є
лідерами з порушень вимог Інструкції № 58
(Таблиця 7).
Що ж, легше зорієнтуватися у КП кадровикам з торгівлі або освіти, бо їхній галузевий
професійний «набір» не такий вже й завеликий. А кадровикам промислових підприємств
(компаній) радимо частіше заглядати у КП, організовувати та брати участь у відповідних семінарах та регулярно читати видання, які публікують матеріали на тему професійної класифікації.

Внесення записів
до трудових книжок

У випадку виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, виправлення виконуються власником підприємства
або уповноваженим ним органом, де було внесено відповідний запис у розділі «Відомості про
роботу» (графа 3). За будь-яких обставин рекомендуємо в обов’язковому порядку видавати
на підприємствах, в установах і організаціях
кадрові накази (розпорядження), які приводять у відповідність професійні назви робіт, затверджені штатним розписом підприємства, із
професійною назвою робіт із КП. Важливо також здійснювати подібні зміни й в інших кадрових документах. Якщо до трудової книжки
працівника був внесений запис професійної
назви роботи, не передбаченої КП, або у пра№ 24 (156), 15 грудня 2017

Код КП

6121

цівника змінилася професійна назва із введенням змін та доповнень до КП (або із виданням нової редакції КП), то необхідно таку
назву роботи виправити (привести у відповідність) шляхом видання відповідного кадрового наказу по підприємству (див. Зразок). До
трудових книжок працівників на підставі виданого наказу вносяться записи, за якими професійні назви робіт перейменовуються на нові,
що містяться у КП (Змінах та доповненнях до
нього).
При перейменуванні професійної назви роботи до трудової книжки відповідного працівника
необхідно внести запис на кшталт: «Професійну
назву роботи: «Слюсар з ремонту автомобілів»
перейменовано на професійну назву робіт: «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»
для приведення у відповідність із Національним
класифікатором України ДК 003:2010». Заяви
про «перехід» з однієї професійної назви роботи
на іншу отримувати від працівника не потрібно,
оскільки за таких обставин це не переведення,
а перейменування назви роботи (без зміни трудової функції).

Відповідальність
за порушення правил

За порушення вимог законодавства при
оформленні трудової книжки та інших вимог,
що визначають юридичні відносини між підприємством та працівником, передбачаються як
адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Так, порушення встановлених термінів
виплати пенсій, стипендій, заробітної плати,
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Таблиця 7
Вид економічної
діяльності

Неправильний запис
у трудовій книжці
Слюсар з ремонту
сільгосптехніки

Торгівля

Будівництво

Транспорт

38

Код КП

Слюсар з ремонту сільськогосподарських
машин та устаткування

7233

Коваль ручного кування

7221

Тракторист-машиніст сільскогосподарського
виробництва

8331

Робоча

Робітник плодоовочевого сховища

9211

Слюсар газового господарства

Слюсар з експлуатації та ремонту газового
устаткування

7233

Слюсар автогаража

Слюсар з ремонту автомобілів

7231

Наладчик-електрик

Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування

7241

Робочий на деревообробних
верстатах

Верстатник деревообробних верстатів

7423

Газоелектрозварювальник

Електрогазозварник

7212

Пилорамщик

Оператор установок та ліній оброблення
пиломатеріалів

8141

Компресорщик

Машиніст компресорних установок

8163

Оператор литтєвих машин
по литтю пластмасових виробів

Ливарник пластмас

8232

Формовщик цегли

Формувальник вогнетривких виробів

8139

Роздатчик нафтопродуктів

Роздавальник нафтопродуктів

8163

Технічка

Прибиральник виробничих приміщень

9132

Продавець-вантажник

Вантажник

9333

Обліковець-комірник

Обліковець міри та виробів
або
Комірник

8269

Сторож-охоронець

Сторож

9152

Кровельник

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із
штучних матеріалів

7131

Тесляр-бетоняр

Тесляр
або
Бетоняр

7124

Штукатур-маляр

Штукатур
або
Маляр

7133
7141

Екскаваторник-тракторист

Машиніст екскаватора
або
Тракторист

8111

Слюсар автогаража

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

7231

Водій-експедитор

Водій автотранспортних засобів

8322

Сільске господарство, Коваль
мисливство та лісове
Комбайнер
господарство

Промисловість

Назви посад (професій)
згідно із КП

9411

7123

8331
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Зразок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОРЕМОНТНИК»
НАКАЗ
01.11.2017 р.

м. Конотоп

№ 76-п

Щодо приведення у відповідність
професійної назви роботи до вимог
Національного класифікатора України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
Для приведення у відповідність професійної назви роботи, затвердженої штатним розкладом підприємства, із професійною назвою роботи Національного класифікатора України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій», з урахуванням Зміни № 6 ДК 003:2010 Класифікатор
професій, затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
26.10.2017 р. № 1542, що набула чинності з 01.11.2017 р.,
НАКАЗУЮ:
Перейменувати з 1 листопада 2017 р. професійну назву роботи «Слюсар з ремонту автомобілів» на професійну назву робіт «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».
Зміст даного наказу довести до відома працівника Лисюка О. І. під підпис.
Директор
З наказом ознайомлений:
01.11.2017 р.

Кожушко
Лисюк

виплата їх не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю (зокрема, невідповідність найменувань робіт, професій або посад КП) тягнуть за собою згідно із
ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні
правопорушення накладення штрафу на посадових осіб підприємств незалежно від форми
власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Крім того, ч. 1 ст. 173 Кримінального кодексу
України передбачено, що грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства
незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними
особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусу до виконання роботи, не обумовленої угодою, карається штрафом до
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів дохо№ 24 (156), 15 грудня 2017

В. Б. Кожушко
О. І. Лисюк

дів громадян або позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до п’яти років, або арештом на строк
до шести місяців, або обмеженням волі на строк
до двох років.
Отже, керівникам підприємств, а також усім
працівникам кадрових служб, які на підприємстві оформляють кадрові документи, необхідно
постійно слідкувати за змінами, що періодично
відбуваються у КП, щоб надалі не допускати порушень трудового законодавства і юридично
грамотно застосовувати наявні професійні назви робіт, а за необхідності — вчасно їх коригувати.

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства
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Підбираємо персонал:
методи і типові помилки*
У попередньому номері ми розглянули найпоширеніші традиційні та деякі «нетрадиційні» методи підбору персоналу. Наразі ж докладніше зупинимося на
такому етапі як оцінка кандидатів на вакансії при підборі персоналу (адже способів його проведення набагато більше, ніж методів пошуку, що дає можливість
сформувати систему відбору персоналу, яка буде відповідати потребам кожного
конкретного підприємства), а також ознайомимося з типовими помилками, яких
досить часто припускаються кадровики та менеджери з персоналу при організації системи пошуку і відбору нових працівників.

Збір даних про претендентів

Отже, як же вибрати кращого з усіх претендентів, які відгукнулися на оголошення про вакансії? По-перше, слід зазначити, що поняття
«кращий» буде на різних підприємствах істотно
відрізнятися. Одному підприємству необхідний
співробітник, який точно відповідає заявленим
вимогам, аби від нього вже з першого дня роботи можна було отримувати повноцінний результат (хоча знайти такого повністю «ідеального»
кандидата навряд чи вдасться і адаптувати нового працівника до умов роботи на підприємстві все ж таки доведеться). Інший роботодавець готовий миритися з відсутністю деяких
навичок і «доучувати» нового фахівця, але вимагає, щоб той обов’язково володів певним набором знань і швидко «вписався» в корпоративну культуру. А для деяких підприємств на першому місці — особисті якості кандидата, а досвід
майже не має значення.
Тому універсальних рецептів як обрати «кращого» не має та й не може бути. Але володіти
всім набором методів оцінки кандидатів необхідно, щоб зробити саме той вибір, який буде якомога краще відповідати запитам підприємства.
 Первинний відсів. Ця процедура, як правило, відбувається до особистого спілкування з
кандидатами — вже на етапі отримання резю-

ме. Здається, зараз тільки ледачий не знає, як
правильно скласти резюме, і для менеджерів з
персоналу не важко виконати первинну оцінку.
Але іноді саме уніфікація цих прийомів призводить до того, що фахівці, які займаються підбором персоналу, перестають уважно вчитуватися
в резюме і не помічають по-справжньому цікавих кандидатів, звертаючи увагу лише на формальну сторону подачі інформації. Треба визнати, що даний етап заслуговує більш ретельного
підходу, ніж пошук «ключових слів» в резюме
претендентів — необхідно вчитися «читати між
рядків» й тоді ймовірність упустити цінного
співробітника буде мінімальною.
 Інтерв’ю (співбесіда). На цьому етапі з
кандидатом проводять невимушену розмову,
з’ясовуючи, наскільки він адекватний, який рівень його професійної етики, чи готовий він посправжньому працювати і на який рівень зарплати він претендує.
При підборі персоналу використовуються різноманітні види інтерв’ю, зокрема:
— Біографічне інтерв’ю. Його завданням є
з’ясування минулого досвіду кандидата з метою
прогнозування його можливостей і здібностей.
У процесі біографічного інтерв’ю уточнюються
різні аспекти професійної діяльності кандидата,
які не розкриті в резюме.

________________________
*Закінчення. Початок у № 23 (155).
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— Ситуативне інтерв’ю. Кандидату пропонується вирішити кілька практичних ситуацій
(гіпотетичних або реальних проблем). Цей метод дозволяє виявити загальні та аналітичні здібності кандидата, проаналізувавши підходи, які
він використовував при вирішенні нестандартних проблем, й оцінити його вміння виходити з
важких ситуацій.
— Структуроване інтерв’ю. Його метою є
виявлення професійних і особистісних якостей кандидата по заздалегідь розробленому
структурованому списку питань. Цей вид
інтерв’ю найбільш поширений, оскільки може
поєднувати в собі елементи й всіх інших видів
інтерв’ю.
— Інтерв’ю за компетенціями. Метою
цього виду інтерв’ю є визначення рівня відповідності кандидата ключовим компетенціям,
необхідним для роботи саме на даному підприємстві й на конкретній посаді. Для визначення рівня компетенції, а також можливостей розвитку кандидата, також необхідно
детально ознайомитися з його минулим досвідом роботи.
— Коротке телефонне інтерв’ю. Це найпоширеніший вид інтерв’ю, що слід проводити після вивчення письмових резюме від претендентів. До речі, багато кадровиків та менеджерів з
персоналу нехтують даними методом оцінки
кандидатів, перекладаючи ці обов’язки на асистентів, секретарів тощо. Але у ході короткого
телефонного інтерв’ю можна уточнити і доповнити відомості, представлені в резюме, а також
зрозуміти, чи готовий претендент працювати
саме на вашому підприємстві, обговорити з ним
режим роботи та заробітну плату, можливість
виконання додаткових завдань тощо — тому не
варто ані відмовлятися від цього методу, ані доручати його проведення працівникам, які не є
компетентними у сфері підбору персоналу. Тим
паче, цей вид інтерв’ю підходить практично для
будь-яких вакансій й не забирає багато часу і
сил.
— Стрес-інтерв’ю. Це опитування, при якому інтерв’юер навмисно створює обстановку нервозності і бентежить кандидата з метою визначення його стресостійкісті. Необхідність
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використання цього методу може бути виправданим при підборі працівників на такі вакансії
як касири, операціоністи в банках, пожежники,
співробітники поліції та спецслужб, працівники служб невідкладної допомоги. Для виявлення стресостійкості кандидата для нього створюють стресові умови і спостерігають за його
реакцією.
 Перевірка навичок та вмінь. На цьому
етапі перевіряють професійні якості здобувача,
пропонуючи йому невелике завдання, яке допоможе виявити його рівень. Зрозуміло, що для
всіх фахівців завдання різні — програмісту
можна запропонувати виправити помилки в
коді, бухгалтерові — підготувати перелік звітів
за поточний місяць, вихователю — скласти
розпорядок дня для дітей тощо. Головне, щоб
результати можна було порівняти з показниками інших кандидатів. Також у деяких випадках
можна проводити й групові перевірки навичок
і умінь — наприклад, швидкість набору тексту
для секретаря, рівень володіння іноземною мовою (приміром, за допомогою синхронного перекладу) для перекладача тощо. Цей спосіб
об’єктивний практично на 100%, але основна
умова — навичка повинна бути обов’язковою
для відповідної вакансії й легко визначатися
(за інших обставин цей метод не можна використовувати).
 Тестування. Тестові завдання не є обов’язковим етапом оцінки кандидатів, але вони
можуть допомогти визначити особисті якості
претендента на вакантну посаду та його потенціал до виконання конкретних завдань.
У той же час, слід враховувати, що можливості
тесту обмежені (він не дозволяє зробити точний прогноз на майбутнє), а тому має сенс
користуватися тестуванням тільки як додатковим інструментом у процесі прийняття рішення, ні в якому разі не відводячи йому визначальну роль. Найбільш поширеними є такі
види тестувань:
— Психологічні тести. За допомогою психологічного тестування можна отримати неупереджене уявлення про властивості особистості
кандидата. Зазвичай, такі тести спрямовані
на виявлення певних якостей, важливих для
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конкретної роботи — це може бути здатність до
навчання й до колективної праці, прагнення до
розвитку, рішучість, стресостійкість та багато
іншого. Найкраще провести кілька психологічних тестів, щоб отримати найбільш достовірні
висновки.
— Психогеометричний тест. Один з різновидів психологічного тестування, який
останнім часом виділився в окрему групу. У
цьому тестуванні кандидатові пропонується
розташувати геометричні фігури в порядку їх
переваги та значущості. Дається на вибір п’ять
фігур: трикутник, квадрат, коло, зигзаг, прямокутник. По фігурі, розміщеній на першому
місці, й можна спробувати визначити основні
домінуючі особливості характеру та поведінки
особи, яка проходила тестування. Розшифровка результатів: трикутник — прагнення до
влади, лідерські якості, честолюбство, установка на перемогу, висока працездатність,
прагматизм; квадрат — пунктуальність, організованість, практичність, економність, акуратність, суворе дотримання правил, професійна ерудиція; коло — розвинена інтуїція,
схильність до меланхолії, контактність, спокій, висока потреба в спілкуванні, доброзичливість, орієнтація на думку оточуючих, нерішучість, турбота про інших, співчутливість; зигзаг — креативність, жага знань та змін, мрійливість, непрактичність, дотепність, імпульсивність,
спрямованість у майбутнє, позитивне ставлення до всього нового, одержимість своїми ідеями; прямокутник — непослідовність, мінливість, невизначеність, збудженість, непунктуальність, допитливість, непередбачуваність
вчинків, низька самооцінка, невпевненість у
собі.
— Особистісні тести. Вони можуть бути як
комплексними, так і вузько спрямованими,
коли тестується лише два-три чинники — приміром, комунікабельність, лідерські якості,
прагнення успіху тощо. Такі тести мають допоміжний характер під час підбору кандидатів на
посади, які явно потребують наявності певних
рис характеру — приміром, надзвичайно важливе значення має комунікабельність та психологічна сумісність у колективі, де ведеться робо42

та (досить часто і понаднормова) над одним
масштабним проектом, коли всі мають працювати у тісному контакті й перебувати тривалий
час постійно разом.
— Інтелектуальні тести. Як випливає з назви цього різновиду, в даному тестуванні визначається рівень інтелекту випробуваного. Існують загальні тести на інтелект (найбільш
відомий приклад — визначення рівня IQ) і спеціалізовані, за допомогою яких виявляються розумові здібності людини в конкретній сфері.
Крім інтелекту, за допомогою даних тестів можна випробувати також увагу і пам’ять кандидата. Є великі за обсягом тести (включають 40 –
60 запитань, до яких пропонується обрати один
з кількох варіантів відповідей, а є скорочені, які
складаються з кількох конкретних логічних завдань (в них відсутні можливі варіанти відповідей). Зрозуміло, що якщо кандидат вирішує правильно всі завдання, то це говорить про високий
рівень логічного мислення, якщо десь три чверті з них — хороший рівень, половину — середній рівень, менше половини — низький. Якщо ж
кандидат взагалі відмовляється навіть спробувати виконати завдання — він панічно боїться
труднощів.
Будь-які тести для оцінки кандидатів повинні бути професійними і відповідати своєму
призначенню, а також мати високу ступінь
об’єктивності й вимірювати лише те, для чого
вони призначені. Крім того, існують етичні
норми, яких необхідно дотримуватися при виборі даного методу оцінки — кандидат повинен пройти тестування добровільно й людину
не можна піддавати обстеженню (психологічному чи інтелектуальному) проти його волі
(звісно, за винятком особливих випадків, регламентованих законодавством, але до них
процес підбору персоналу не має жодного відношення).
 Перевірка рекомендацій. Рекомендація —
це можливість отримати інформацію про кандидата і визначити, чи має він необхідні для майбутньої роботи особистісні та професійні якості.
Найчастіше надати письмові рекомендації (рекомендаційні листи) просять кадрові агентства,
тоді як безпосередніх роботодавців, зазвичай,
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цікавить не документ, а контакти тих, хто може
усно надати рекомендації. Однак, іноді люди починають шукати нову роботу, ще не попередивши про це своє теперішнє керівництво, й тому
досить часто вказують телефони та імена своїх
колег, з якими підтримують дружні відносини, а
не своїх безпосередніх керівників, які можуть
адекватно оцінити їх ділові якості. Корисною ж
рекомендація буде лише у певних випадках, зокрема:
— розбіжність між записами у трудовій книжці, текстом резюме і розповіддю кандидата;
— занадто велика кількість дипломів і регалій у претендента на посаду;
— різкі та негативні відгуки кандидата про
декілька своїх попередніх місць роботи, керівників або колег;
— підозра, що у людини є вкрай шкідливі
звички (наприклад, залежність від алкоголю чи
наркотиків).

Оцінка кандидатів

Щоб реально оцінити кандидата, після збору
даних слід зосередитесь на істотних для вакансії
вимогах та визначитися, наскільки добре він
підходить для цієї роботи.
Також оцінити результати кандидатів слід за
кількома критеріями:
 Підсумки перевірки навичок та вмінь.
Вони є найбільш об’єктивними з критеріїв оцінки, оскільки тут наявне просте порівняння —
один-два кандидати продемонстрували швидке
та якісне виконання завдання, інші — або витратили занадто багато часу на виконання та/
або впоралися з роботою не дуже вдало. Тому
вибір є цілком очевидним.
 Результати тестування. Тут теж немає особливих складнощів: досить подивитися, які
якості (психологічні, інтелектуальні) виявили
тести. Приміром, якщо один претендент комунікабельний, оптимістичний і наполегливий, а
інший замкнутий та безвідповідальний, то відразу зрозуміло, хто з них краще підійде підприємству.
 Суб’єктивна оцінка інтерв’юера. Цей показник є надзвичайно важливим, але, водночас,
і не об’єктивним, а тому й ненадійним. Однак,
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думку людини, яка спілкувалася з кандидатом
особисто, бачила, як той розмовляє, відчувала
брехню чи щирість й зуміла скласти загальне
враження, слід враховувати — адже є речі, які не
виявлять ніякі тести, тому інтерв’юером повинен бути досвідчений фахівець, який розбирається в людях і добре уявляє собі суть роботи на
посаді, для якої обирається кандидат.
 Отримані рекомендації. Останнім часом на багатьох підприємствах вже не дуже
довіряють представленим рекомендаціям і в
цьому є сенс — оскільки як позитивні, так і
негативні рекомендації у переважній кількості не відповідають дійсності. Причини
цього можуть бути різноманітні — наприклад, людина не впоралась з покладеними на
неї завданнями, до того ж конфліктна і, щоб
безболісно з нею розійтися, керівник обіцяє
їй надати позитивну рекомендацію. А в багатьох компаніях це просто правило хорошого
тону — складати похвальні рекомендаційні
листи при звільненні. Буває, що і роботодавець пропонує звільняти співробітників за
компромісом: останній пише характеристику
самостійно, позбавляючи першого від необхідності складати текст, а керівник, у свою
чергу, підписує цей документ, як кажуть, «не
вчитуючись». Також нерідко зустрічаються й
протилежні випадки — надання негативних
рекомендацій насправді цінному кандидатові. Справа у тому, що коли йдеться про висококваліфікованого фахівцях у вузькому сегменті ринку, колишні керівники серйозно
побоюються потенційного переходу своїх
співробітників до конкурентів, оскільки це
може змінити розклад сил і частки займаного
ринку, внаслідок чого, дізнавшись, на якому
підприємстві розглядають кандидата, колишні роботодавці навмисно на нього наговорювати, аби не дати можливості конкурентові
здобути хорошого фахівця, а разом з ним певні переваги.
У цілому ж, оцінивши кандидата за усіма критеріями, остаточний висновок слід складати таким чином, щоб можна було переконатися в наступному:
— кандидат має необхідну кваліфікацію;
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— кандидат відповідає вимогам, що пред’являються до людини, яка має обіймати конкретну посаду (вирішувати проблеми, домагатися
певних результатів тощо);
— особисті цілі кандидата відповідають наданим йому можливостям, а його характер і
професійні навички вписуються в корпоративну культуру підприємства.
Окрім того, під час остаточного вибору радимо не забувати про те, що недостатня кваліфікація кандидата не завжди є перепоною для його
працевлаштування, адже, якщо в нього є здібності та прагнення вчитися, то, можливо, його
навчання обійдеться набагато дешевше порівняно з фінансовими витратами підприємства,
понесеними у зв’язку з відсутністю необхідного
співробітника, та часом на пошук кращого працівника.

Типові помилки

Вміння підбирати співробітників — основа
роботи менеджера з персоналу. Для того щоб
стати дійсно грамотним фахівцем у цій галузі,
необхідно володіти методами пошуку, співбесіди, оцінки кандидатів. Але навіть і опанувавши
всі ці етапи підбору нових співробітників, досить багато кадровиків та менеджерів з персоналу стикаються з низкою проблем, що виникають
внаслідок нехтування, здавалося б на перший
погляд, не дуже важливими деталями, але саме
це й призводить до більшості типових помилок
при організації системи пошуку і відбору нових
працівників, зокрема:
 Відсутність планування персоналу. Часто
пошук і відбір персоналу заздалегідь не плануються і здійснюються лише в той момент, коли
керівник стикається з необхідністю терміново
знайти фахівця. Ще гірше, якщо це вакансія, відкрита на підприємстві вперше — скоріш за все,
на підприємстві, де немає планування персоналу, відсутня системність в організації підбору
персоналу, немає чітких регламентів і профілів
посад. Як наслідок, існує велика ймовірність
прийняття на роботу недостатньо кваліфікованих фахівців, що, своєю чергою, призводить до
високої плинності кадрів й необхідності постійно підбирати нових співробітників. Деякий час
44

вакансія є незакритою і робота на певній ділянці або стоїть, або виконується неякісно за сумісництвом іншими співробітниками.
 Некоректний опис вакансії. Це є дуже поширеною помилкою — в оголошенні про вакансію не відображаються її особливості й основні
вимоги. Причиною цього може бути складання
оголошення механічно (за шаблоном), коли менеджер з персоналу не замислюється про те,
щоб створити повний і ефективний опис вакансії, а просто копіює, що вже було колись створено для інших цілей. Інший варіант помилки
під час складання оголошення про вакансію —
недостатньо точне відображення реальності,
коли вакансія або «прикрашається», або ж, навпаки, «не договорюються» деякі нюанси. Оголошення про вакансію має дві мети: залучити тих
людей, які найкраще підходять підприємству й
відсіяти тих, хто не підходить. Якщо робити оголошення шаблонним або неправдивим, потім
доведеться розбиратися з прямими наслідками
таких дій: на співбесіду приходитимуть люди,
які апріорі не підійдуть на вакантну посаду.
У результаті цього втрачається робочий час та
ресурси. Тому складати оголошення про вакансію потрібно, ґрунтуючись на певних критеріях, чітко продумуючи, що та як написати, аби
в першу чергу залучити людей, які цікавлять
підприємство, та надавати лише правдиву інформацію.
 Низький рівень пропонованої зарплати.
Деякі підприємства пропонує заздалегідь низьку заробітну плату, на яку не погодиться гідний
фахівець, а тому на вакансію відгукнуться лише
ті кандидати, які «не дотягують» до середнього
рівня зарплати у певній галузі внаслідок недостатнього професійного досвіду і знань. Цілком
зрозуміло, що якщо на вашому підприємстві
умови гірші, ніж у конкурентів, то і рівень претендентів, буде нижчим, бо таку пропозицію
розглядатимуть лише ті, кого на інші підприємства просто не взяли. Тому, перш ніж почати шукати фахівця, необхідно провести моніторинг
заробітних плат. Керівник повинен розуміти:
якщо підприємству потрібен висококваліфікований спеціаліст, то необхідно пропонувати
конкурентний рівень оплати праці.
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 Надмірна довіра до кандидата. Коли прийняти рішення складно, людині притаманно цікавитися думкою інших. Але чию ж думку можна запитати, приміром, на співбесіді? Звичайно
ж, самого кандидата — саме тому одне з найбільш поширених на інтерв’ю питань так і звучить: «Які ваші сильні та слабкі сторони?». Але
покладатися на самооцінку кандидата під час
співбесіди, виходячи з переконання, що кандидату брехати про себе не має ніякого сенсу
(адже обман рано чи пізно розкриється) взагалі
не варто. На співбесіді люди часом кажуть неправду не з бажання збрехати, а просто тому, що
самі помиляються в оцінці своїх здібностей і досягнень. Не факт, що кандидат, який грамотно
розхвалив себе на співбесіді, в реальності є супервідповідальним працівником. Чи навпаки:
кандидат може сказати, наприклад, що його
найбільший гріх — лінь. Але це не підтверджує
того, що він справді ледар — більш імовірно, що
це просто самокритичний працівник, а це ознака хорошого виконавця. Тому візьміть собі за
правило робити остаточні висновки про людину
тільки тоді, коли побачите процес та результати
її роботи.
 Максимізація вимог до вакансії. Суть цієї
помилки зводиться до того, що вимоги, які
пред’являються до потенційного кандидата,
максимізуються. Дана помилка відображає позицію: «Нам потрібні тільки кращі!». Наприклад, кандидату необхідні в роботі знання англійської мови. Кандидати проходять тести за
цим критерієм й ретельно за ним же відсіюються.
А англійська тим часом буде потрібна кандидату
лише для роботи з декількома каталогами продукції, тобто реальна потреба в мові на рівні
шкільної програми.
Максимізація вимог призводить, по-перше,
до різкого звуження поля пошуку кандидатів
(адже відповідають найсуворішим вимогам завжди значно менше), а, по-друге, якщо такий
«ідеальний» кандидат все ж таки і знайдеться, то
він пред’являтиме і максимальні вимоги до роботодавця — а це означає і додаткові витрати на
зарплату, соцпакет, якісь спеціальні умови праці
та інше (і все, зазвичай, лише для того, аби через деякий час такий цінний кадр звільнився
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внаслідок неможливості самореалізації на вашому підприємстві).
Тому, працюючи над вакансією, намагайтеся
підбирати не найкращих кандидатів, а тих, хто
найбільше вам підходить.
 Відбір фінального кандидата лише за
професійними компетенціями. Керівники
підрозділів іноді стикаються з ситуацією, коли
високопрофесійний працівник з великим досвідом в якийсь момент перестає відповідати
їхнім очікуванням. А виявляється це в несумісності з керівником, колегами або підприємством в цілому. Тобто виникає конфлікт стилів
управління персоналом і підпорядкування. Це
призводить до непорозумінь, невдоволень, розчарувань й новий працівник дуже скоро перестане працювати в повну силу, а, врешті-решт,
може і звільнитися. Тому ще до початку пошуку
кандидата необхідно максимально точно сформулювати, якими особистими і діловими якостями, крім професійних компетенцій, повинен
володіти новий співробітник (прописати в профілі посади). Щоб успішно працювати на конкретному підприємстві, співробітник повинен
розділяти цінності корпоративної культури й
ідеологію керівництва, а особистісні якості
працівника повинні бути співзвучними з особливостями колективу.
Мета кожного роботодавця — це раціональне використання професійно-кадрового потенціалу підприємства, який виключає дублювання функцій, забезпечує потребу виробництва у
фахівцях та їх оптимальну завантаженість протягом робочого часу. А щоб ці умови дотримувалися, кадровик чи менеджер з персоналу має
проводити підбір працівників на вільні вакансії
після ретельного аналізу та оцінки всіх наявних
на підприємстві трудових ресурсів, що дозволить виявити реальну потребу у конкретних
працівниках. І подальший правильний вибір
допоможе збільшити продуктивність праці на
підприємстві й, як наслідок, його прибуток —
саме тому професійні та відповідальні співробітники це гарантія успіху для діяльності підприємства.
Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом
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Поставте своє запитання нашим фахівцям (надішліть його на
адресу редакції: газета «Консультант Кадровика», а/с 186, вул. Є. Сверстюка, 11, корп. А, м. Київ, 02002 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Якщо інвалід звільняється з підприємства, чи необхідно одразу на наступний
день приймати на роботу іншого інваліда, щоб було дотримано норматив для
працевлаштування, чи допускається певний розрив у часі?
Так, невеликий розрив у часі є цілком допустимим.
Згідно зі ст. 19 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні» від
21 березня 1991 р. № 875-XII (далі — Закон
№ 875) для підприємств, установ, організацій, у
т. ч. підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, та фізичних осіб, які використовують найману працю (далі — підприємства),
установлено норматив робочих місць для
працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо
працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного
робочого місця.
У ст. 20 Закону № 875 вказано, що підприємства, на яких середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим ст. 19 Закону № 875,
щороку сплачують відповідним відділенням
Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної
плати на відповідному підприємстві за кожне
робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом.
З метою реалізації статей 19 і 20 Закону
№ 875 Кабінет Міністрів України постановою від
31 січня 2007 р. № 70 затвердив, зокрема, Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і
працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування.
Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма № 10-ПІ (річна)), терміни його подання до відділень Фонду соціального захисту
інвалідів за місцем реєстрації підприємств та
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Інструкція щодо заповнення цього звіту затверджені наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 10 лютого 2007 р. № 42.
Згідно з п. 3.1. зазначеної Інструкції, середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік визначається відповідно
до п. 3.2. Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 р.
№ 286 (далі — Інструкція № 286), — тобто обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників
за всі місяці роботи підприємства, що минули за період з початку року до звітного місяця
включно, та ділення одержаної суми на кількість місяців у цьому періоді (зрозуміло, що за
рік ця цифра становитиме 12 місяців). Наразі
проведемо розрахунок за вказаною схемою.
Приклад
Згідно з нормативом на підприємстві
має бути працевлаштована одна особаінвалід. Припустимо, що з 1 січня по 27 жовтня (включно) 2017 р. на підприємстві працював один інвалід, а з 13 листопада до закінчення року — інший. Тобто, протягом
16 календарних днів на підприємстві не
працював жоден інвалід.
Обчисливши середньооблікову чисельність працівників-інвалідів відповідно до
вимог Інструкції (щомісячно), отримаємо
такі результати:
січень — 1 особа;
лютий — 1 особа;
березень — 1 особа;
квітень — 1 особа;
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травень — 1 особа;
червень — 1 особа;
липень — 1 особа;
серпень — 1 особа;
вересень — 1 особа;
жовтень — 1 особа;
листопад — 0,5 особи;
грудень — 1 особа.
Таким чином, середньооблікова кількість працівників-інвалідів становитиме:
(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,5+1)
осіб / 12 міс. = 0,9583 осіб.
У п. 1.9. Інструкції № 286 визначено, що
показники кількості працівників у формах
державних статистичних спостережень відображаються в цілих одиницях. У п. 3 Додатка до Інструкції № 286 «Приклад розрахунку кількості працівників в еквіваленті
повної зайнятості» зазначено, що округлення результатів обчислень для відображення
у формах державних статистичних спостережень з праці здійснюється за правилом
парної цифри. Округлюються цифри поступово справа наліво: якщо остання значуща

цифра менша або дорівнює «4», вона відкидається; якщо більше або дорівнює «6»,
то найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю. Якщо остання значуща цифра — «5», найближча ліворуч від неї
цифра збільшується на одиницю, якщо
вона непарна, а парна залишається без
змін.
Отже, керуючись зазначеними положеннями, ми заокруглюємо отриманий результат підрахунку середньооблікової кількості
працівників-інвалідів і отримуємо одиницю. Тобто, у звіті за формою № 10-ПІ в рядку «02» буде зазначено, що середньооблікова кількість штатних працівників, яким
відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність, — 1 особа.
Таким чином, на підставі наведених розрахунків можемо зробити висновок, що для виконання нормативу з працевлаштування інвалідів
допускається нетривала перерва між датою
звільнення одного працівника-інваліда і датою
прийняття на роботу іншого.

Чи повинно підприємство виплачувати грошову компенсацію за невикористану
щорічну відпустку працівникові, якого звільняє за прогул?
Так, повинно.
Згідно зі ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504), грошова компенсація за невикористану щорічну відпустку (а також додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або
повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи) виплачується при звільненні працівника за будь-якою підставою.
Законодавством не встановлено обмежень
щодо виплати компенсації за невикористану
відпустку при звільненні з ініціативи роботодав№ 24 (156), 15 грудня 2017

ця (навіть і з підстав, які пов’язані з дисциплінарною відповідальністю).
А от використати відпустку перед звільненням
працівник у даному випадку не може, оскільки у ст. 3 Закону № 504 містяться такі обмеження. Так, у разі звільнення, за бажанням
працівника, йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням,
за винятком випадків звільнення за порушення трудової дисципліни (тобто таким винятком є, серед іншого, і звільнення внаслідок
прогулу).
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Працівник-сумісник, який через тиждень звільняється, хоче, аби ми внесли запис
про період його роботи на нашому підприємстві до трудової книжки, але його
основний роботодавець відмовляється її видати працівникові на руки —
чи можемо ми написати запит на видачу трудової книжки?
Ні, не можете.
Точніше, так званий «запит на видачу трудової книжки» Ви, звісно, можете написати, але
він не матиме правового значення й жодним
чином не зобов’яже роботодавця за основним
місцем роботи видати працівникові трудову
книжку — оскільки трудова книжка зберігається
за місцем основної роботи протягом усього періоду роботи та видається лише в разі звільнення, її видача працівнику в період роботи
неможлива (зокрема, саме через це законодавством і не передбачено надання трудової
книжки під час влаштування на роботу за сумісництвом).
Відповідно до п. 1.1. 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), на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за
місцем основної роботи. Тому і внесення запису про роботу за сумісництвом провадиться

за бажанням працівника саме за місцем основної роботи — адже там зберігається трудова
книжка працівника й роботодавець не лише не
зобов’язаний, а й не має права її видавати працівникові до звільнення з основного місця роботи.
Для того ж, аби роботодавець за місцем
основної роботи зміг внести запис про роботу
за сумісництвом (згідно з п. 2.14. Інструкції
№ 58 він здійснюється за бажанням працівника шляхом внесення відомостей окремим порядком), Вам необхідно надати працівникові
документи, які підтверджували б факт його роботи за сумісництвом — це можуть бути завірені належним чином копії наказів про прийняття на роботу та звільнення з неї (чи витяги
з відповідних зведених наказів з особового
складу) та/або довідка про роботу за сумісництвом (див. Зразок). А ніяких запитів про видачу трудової книжки оформлювати не потрібно — запис про роботу працівника за
сумісництвом на Вашому підприємстві без
будь-яких ускладнень внесе роботодавець за
місцем його основної роботи.
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВНИК»
ДОВІДКА
18.12.2017 р.

м. Київ

Видана Марченку Петру Івановичу про те, що він на підставі наказу від 15 березня 2017 р.
№ 42-п був прийнятий на роботу за сумісництвом техніком-будівельником І категорії до
ТОВ «Будівельник» з 16 березня 2017 р. і був звільнений з цієї посади 15 грудня 2017 р. за
власним бажанням, ст. 38 КЗпП України, на підставі наказу від 12 грудня 2017 р. № 98-п.
Директор
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Матеріали, опубліковані в газеті «Консультант Кадровика» у 2017 році
Що день прийдешній нам готує?
№№ 2 – 6, 8 – 12, 14 – 18, 20 – 23
Трудові правовідносини
Загальний порядок прийняття на
роботу
Олександр Гончар, № 1 (133)
Обґрунтування відмови у прийнятті
на роботу
Любов Гущіна, № 1 (133)
Нова мінімальна зарплата та «проблеми» з її виплатою
Дмитро Кучерак, № 2 (134)
Перенесення робочих днів
у 2017 році: правила та строки
оформлення
Анжеліка Домбругова, № 3 (135)
Лікарняні та декретні у 2017 році:
особливості обчислення
Дмитро Кучерак, № 4 (136)
Укладення договорів
цивільно-правового характеру
Ігор Татарінов, № 5 (137)
Страйк на підприємстві:
законність та порядок проведення
Віктор Міллер, № 6 (138)
Аудит кадрової документації:
для чого він потрібен
і як його провести?
Олександр Гончар, № 7 (139)
Комерційна таємниця: про що варто знати кадровикам
Олександр Клименко, № 8 (140)
Державна таємниця:
про що варто знати кадровикам
Олександр Клименко, № 9 (141) –
№ 10 (142)
Усе про випробувальний термін
при прийнятті на роботу
Ігор Татарінов, № 9 (141) – № 10
(142)
Професійні таємниці: про що варто
знати кадровикам
Олександр Клименко, № 11 (143)
Банківська, страхова та інші
таємниці: про що варто знати
кадровикам
Олександр Клименко, № 12 (144)
Підстави та загальний порядок
звільнення працівників
Олександр Гончар, № 13 (145)
Погоджуємо звільнення з профспілковим органом
Ігор Татарінов, № 13 (145)
Ліквідація підприємства: що це
і як вона «зачіпає» кадровиків?
Володимир Навроцький, № 13 (145)

Усе про тимчасову зайнятість
Ігор Татарінов, № 14 (146)
Переведення/переміщення
та оплата праці
Дмитро Кучерак, № 15 (147)
Виконання обов’язків
на час відпустки керівника
Ігор Татарінов, № 16 (148)
Матеріальна допомога на оздоровлення працівника
Ігор Татарінов, № 17 (149)
Додаткові відпустки
у зв’язку з навчанням
Анжеліка Домбругова, № 18 (150)
Документи: основні види,
форми, класифікація
Олександр Гончар, № 19 (151)
Страховий стаж:
обчислення та зміни
Дмитро Кучерак, № 20 (152)
Особливості прийняття на роботу
керівника та головного бухгалтера
підприємства
Олександр Клименко, № 21 (153)
Деякі нюанси звільнення з роботи
керівника підприємства
Олександр Клименко, № 22 (154)
Звільнення за систематичне
невиконання обов’язків: особливості та порядок дій
Олександр Клименко, № 23 (155)
Приймаємо на роботу іноземця:
вимоги законодавства
та порядок дій кадровика
Віктор Міллер, № 24 (156)
Кадрове діловодство
Новоприйнятий працівник
не виходить на роботу:
що робити кадровику?
Марія Кохановська, № 1 (133)
Заяви у роботі кадровика:
види та правила складання
Олександр Клименко, № 2 (134)
Довідки у роботі кадровика:
види та порядок складання
Олександр Клименко, № 3 (135)
Службові листи в роботі кадровика
Олександр Клименко, № 4 (136)
Копії та витяги з документів:
оформлюємо правильно
Олександр Клименко, № 5 (137)
Номенклатура справ
відділу кадрів
Олександр Клименко, № 6 (138)
Аудит трудових книжок
Любов Гущіна, № 7 (139)
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Аудит кадрової звітності та військового обліку
Володимир Навроцький, № 7 (139)
Відпустка при переведенні:
надання та оплата
Дмитро Кучерак, № 8 (140)
Сезонні працівники: особливості
оформлення та роботи
Вікторія Галкіна, № 9 (141) –
№ 10 (142)
Як виміряти рівень організації
праці на підприємстві
Олександр Носіков, № 11 (143)
Відпустки: відповіді
на типові запитання
Дмитро Кучерак, № 12 (144)
Звільняємо працівника за прогул:
поетапні дії кадровика
Олександр Клименко, № 13 (145)
Звільнення працівників, пов’язаних
зі збереженням матеріальних
цінностей
Віктор Міллер, № 13 (145)
Оформлення службових
відряджень
Олександр Клименко, № 14 (146)
Чи необхідна атестація робочих
місць за умовами праці?
Олександр Носіков, № 14 (146)
Лікарняні виплати:
відповіді на типові запитання
Олександр Клименко, № 15 (147)
Порушення роботодавця
у порядку винесення догани
Вікторія Галкіна, № 15 (147)
Комісія із соціального страхування:
відповіді на типові запитання
Олександр Клименко, № 16 (148)
Медичні огляди працівників: якими
бувають, хто і коли їх проходить?
Олександр Клименко, № 17 (149)
Атестація працівників: хто залишається у виграші?
Олександр Носіков, № 17 (149)
Скорочення чисельності або
штату працівників: порядок дій
Олександр Клименко, № 18 (150)
Навчання працівників: види,
відмінності та оформлення
Дмитро Кучерак, № 18 (150)
Особові картки: як правильно
їх заповнювати
Володимир Навроцький, № 19
(151)
Особові справи: порядок
оформлення та ведення
Любов Гущіна, № 19 (151)

Книги та журнали обліку:
особливості ведення
Анжеліка Домбругова, № 19 (151)
Зберігання документів
та передавання їх до архіву
Олександр Клименко, № 19 (151)
Звільнення за аморальний
проступок: порядок дій
Олександр Клименко, № 20 (152)
Оптимізація чисельності працівників: операція «без скальпеля»
Олександр Носіков, № 20 (152)
Відпустки за минулі роки:
використання та оплата
Ірина Красовська, № 21 (153)
Додаткова відпустка за роботу
на комп’ютері
Ігор Татарінов, № 22 (154)
Штатний розпис: складення,
затвердження, внесення змін
Ірина Красовська, № 23 (155)
Звільнення в порядку переведення:
підстави та документація
Олександр Клименко, № 24 (156)
До нас їде ревізор!
Перевірки роботодавців:
хто, що і як перевіряє
Ольга Станкевич, № 9 (141) –
№ 10 (142)
Соціальний захист
Громадяни, які мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню
Володимир Навроцький, № 1 (133)
Соціальний аудит: що це та навіщо
Марія Кохановська, № 7 (139)
Звільнення працівників, для яких
передбачені соціальні гарантії
Марія Кохановська, № 13 (145)
Першочергове працевлаштування:
категорії громадян, квоти,
відповідальність
Сергій Кравцов, № 21 (153)
Професійна класифікація
Відповідність посаді під час
прийняття на роботу:
що слід враховувати?
Віктор Міллер, № 1 (133)
Укрупнені професії: і швець,
і жнець, і на дуді грець
Олександр Носіков, № 2 (134)
Правила застосування посад
з однаковими назвами
Олександр Носіков, № 3 (135)
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Працівники приватної
охоронної служби
Сергій Кравцов, № 4 (136)
Пошук потрібної назви посади у
Класифікаторі професій
Віктор Міллер, № 5 (137)
Робота на висоті:
хто може її виконувати
Сергій Кравцов, № 6 (138)
Як обрати посаду та визначити
обов’язки для аудитора
Віктор Міллер, № 7 (139)
Помічник керівника: статус, функції, суміжні посади
Олександр Носіков, № 8 (140)
«Менеджерські посади»: хто їх
може обіймати
Віктор Міллер, № 9 (141) –
№ 10 (142)
«Відповідна спеціальність» у кваліфікаційних вимогах до працівників
Сергій Кравцов, № 11 (143)
Соціальні працівники та їхні послуги для сфери бізнесу
Олександр Носіков, № 12 (144)
Збирання і переробка врожаю: які
працівники для цього потрібні?
Віктор Міллер, № 16 (148)
Навігатор по галузевим випускам
Довідника кваліфікаційних характеристик
Сергій Кравцов, № 17 (149)
Відділи та працівники для
організації загального
і кадрового діловодства
Віктор Міллер, № 19 (151)
Зміна № 6 до Класифікатора
професій: щодо захисників
правопорядку і здоров’я,
«технарів» і держслужбовців
Олександр Носіков, № 22 (154)
Атестація щодо вільного володіння
державною мовою: зміни до
порядку
Віктор Міллер, № 23 (155)
Типові помилки у назвах посад
Олександр Носіков, № 24 (156)
Охорона праці
Питання охорони праці
при прийнятті на роботу
Олексій Кузьменков, № 1 (133)
Аудит документації у сфері
охорони праці
Олексій Кузьменков, № 7 (139)
Управління персоналом
Підбір персоналу:
основні підходи та етапи
Олександр Клименко, № 1 (133)
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Врегулювання конфліктних
ситуацій
Андрій Бутусевич, № 2 (134)
Розробка «дієвих»
посадових інструкцій
Андрій Бутусевич, № 3 (135)
Директор з управління персоналом: вимоги та функції
Андрій Бутусевич, № 4 (136)
Спільна робота родичів
на одному підприємстві
Андрій Бутусевич, № 5 (137)
Підвищення продуктивності
персоналу
Андрій Бутусевич, № 6 (138)
Кадровий аудит у системі
управління якістю згідно
зі стандартами серії ISO 9000
Олександр Клименко, № 7 (139)
Психологічні чинники управління
Андрій Бутусевич, № 8 (140)
Управління кар’єрою працівників
Андрій Бутусевич, № 9 (141) –
№ 10 (142)
Від рядового співробітника
до керівника: кар’єрний шлях
Сергій Бондар, № 11 (143)
Керування продажами: чого
вимагати від менеджерів із збуту
Андрій Бутусевич, № 12 (144)
Робота відділу збуту:
контроль та мотивація
Андрій Бутусевич, № 14, (146)
Темперамент ваших співробітників
і психологія управління
Андрій Бутусевич, № 15 (147)
Як вийти на роботу після відпустки
Андрій Бутусевич, № 16 (148)
Студент на підприємстві: переваги
новачків та їх адаптація
Андрій Бутусевич, № 18 (150)
Як утримати працівників
під час фінансової кризи
Андрій Бутусевич, № 20 (152)
Як зробити наради продуктивними
Андрій Бутусевич, № 21 (153)
Наставництво: необхідний
інструмент в період професійної
адаптації
Сергій Бондар, № 22 (154)
Підбираємо персонал:
методи і типові помилки
Андрій Бутусевич, № 23 (155) –
№ 24 (156)
Зворотний зв’язок
№№ 2 – 6, 8 – 18, 20 – 24
Правила ділового мовлення
№№ 4, 6, 8 – 12, 14, 16 – 18, 20 – 23

Обідня перерва
№№ 3, 5 – 6, 8 – 12, 14 – 16
Календар кадровика
№№ 1 – 6, 8 – 12, 14 – 18, 20 – 24
Нормативно-правові акти
№ 2 (134)
Закон України «Про Державний
бюджет України на 2017 рік»
від 21 грудня 2016 р. № 1801-VIII
(витяг)
Розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про перенесення робочих
днів у 2017 році» від 16 листопада
2016 р. № 850-р
Лист Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок
норми тривалості робочого часу
на 2017 рік» від 5 серпня 2016 р.
№ 11535/0/14-16/13
Наказ Державної служби статистики України «Про затвердження
форм державного статистичного
спостереження № 1-ПВ (місячна)
та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із
праці» від 10 червня 2016 р. № 90
№ 3 (135)
Кодекс законів про працю України
(витяг щодо мінімальної заробітної
плати, систем оплати праці та відповідальності за порушення законодавства про працю)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Порядку організації та ведення
військового обліку призовників
і військовозобов’язаних»
від 7 грудня 2016 р. № 921 (витяг)
№ 4 (136)
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до
наказу Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року
№ 316» від 5 грудня 2016 р. № 1476
(нова редакція форми та порядку
подання звіту № 3-ПН)
Наказ Державної служби статистики
України «Про затвердження форми
державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату
за професіями окремих працівників» від 25 серпня 2016 р. № 152
№ 5 (137)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Питання оплати праці

працівників державних органів» від
18 січня 2017 р. № 15 (витяг)
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін
до наказу Міністерства праці та
соціальної політики України від 25
березня 2002 року № 169» від 28
грудня 2016 р. № 1622 (нова редакція Порядку видачі довідки про
чисельність працюючих осіб з інвалідністю та оновлені форми заяви,
списку працюючих осіб з інвалідністю, довідки про чисельність
працюючих осіб з інвалідністю)
Лист Міністерства соціальної політики України «Про реєстрацію
Галузевої угоди» від 15 грудня
2016 р. № 21003/0/2-16/27 (щодо
невідповідності низки професійних
назв робіт в освіті Класифікатору
професій)
№ 6 (138)
Указ Президента України «Про
звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки
проведення чергових призовів та
чергові призови громадян України
на строкову військову службу
у 2017 році» від 24 лютого 2017 р.
№ 44/2017
Наказ Міністерства освіти і науки
України «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» від 14 січня 2016 р. № 13
(витяг) (нова редакція від 6 лютого
2017 року)
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження
Положення про державну службу
зайнятості» від 15 грудня 2016 р.
№ 1543
№ 8 (140)
Постанова Фонду соціального
страхування України «Про затвердження Порядку надання матеріального забезпечення деяким
категоріям застрахованих осіб»
від 24 січня 2017 р. № 8
Постанова Пенсійного фонду
України «Про форми довідок про
заробітну плату для призначення
пенсії державним службовцям»
від 17 січня 2017 р. № 1-3
Лист Державної служби України з
питань праці «Щодо служби охорони праці на підприємстві» від 5
січня 2017 р. № 46/4.1/4.4-ЗВ-17
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№ 9 (141) – № 10 (142)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Деякі питання реалізації
статті 259 Кодексу законів про
працю України та статті 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»
від 26 квітня 2017 р. № 295
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну
службу, щодо вільного володіння
державною мовою»
від 26 квітня 2017 р. № 301
№ 11 (143)
Закон України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних» від 16 березня 2017 р.
№ 1951-VIII
Конвенція Міжнародної організації
праці «Про мінімальні норми соціального забезпечення»
від 28 червня 1952 р. № 102
(витяг, набула чинності для України
6 червня 2017 р.)
№ 12 (144)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження
професійних стандартів»
від 31 травня 2017 р. № 373
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду
(контролю)»
від 24 травня 2017 р. № 350
№ 14 (146)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції»
від 21 червня 2017 р. № 432
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України «Про внесення
змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона
здоров’я»
від 2 березня 2017 р. № 198
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження
форми та опису службового посвідчення інспектора праці»
від 24 травня 2017 р. № 866

№ 15 (147)
Наказ Міністерства фінансів
України «Про затвердження Порядку інформування роботодавців
платника податку про наявність
порушень застосування податкової
соціальної пільги, позбавлення
платника податку або відновлення
його права на податкову соціальну
пільгу та форми повідомлення про
наявність порушень»
від 19 травня 2017 р. № 514
Наказ Національного агентства
України з питань державної служби
«Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування у
навчальних закладах за державним
замовленням Національного агентства України з питань державної
служби»
від 19 квітня 2017 р. № 86
№ 16 (148)
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження
Правил охорони праці в архівних
установах»
від 18 квітня 2017 р. № 634
Наказ Державної служби України з
питань праці «Про затвердження
Порядку повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень
інспектора праці про відвідування
роботодавця»
від 22 червня 2017 р. № 76
№ 17 (149)
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України «Про затвердження Методики планування заходів з евакуації»
від 10 липня 2017 р. № 579
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження
Порядку розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик»
від 31 травня 2017 р. № 918
№ 18 (150)
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до
Порядку проведення конкурсу на
зайняття посад державної служби»
від 18 серпня 2017 р. № 648
№ 20 (152)
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін
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до Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
від 30 березня 2017 р. № 526
Роз’яснення головам міських рад
міст обласного значення,
об’єднаних територіальних громад
щодо повноважень з питань
контролю за додержанням законодавства про працю Державної
служби України з питань праці
від 19 вересня 2017 р.
№ 21 (153)
Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо усунення бар’єрів для
залучення іноземних інвестицій»
від 23 травня 2017 р. № 2058-VIII
№ 22 (154)
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо
запровадження наставництва»
від 11 жовтня 2017 р. № 1611
Постанова Фонду соціального
страхування України «Про затвердження Положення про спеціальну
комісію Фонду соціального страхування України з питань вирішення
спорів»
від 12 вересня 2017 р. № 45
№ 23 (155)
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 житловокомунального 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

неробочих днів» від 16 листопада
2017 р. № 2211-VIII
Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення,
формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою»
від 8 листопада 2017 р. № 840
Роз’яснення Національного агентства України з питань державної
служби «Щодо порядку застосування до державних службовців
дисциплінарних стягнень»
від 15 вересня 2017 р. № 31-р/з
Роз’яснення Національного агентства України з питань державної
служби «Щодо використання результатів тестування на наявність
аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати
з інформацією»
від 24 жовтня 2017 р. № 36-р/з
Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку
ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних»
від 8 серпня 2017 р. № 418

Тематичні номери

№ 1 (133) Прийняття на роботу
№ 7 (139) Кадровий аудит
№ 13 (145) Звільнення з роботи
№ 19 (151) Кадрове діловодство

№ 24 (156)
Закон України «Про внесення змін
до статті 73 Кодексу законів про
працю України щодо святкових і
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Важливі дати грудня

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 — 1 (25 — Різдво
Христове за Григоріанським календарем)
Кількість вихідних днів — 10
Кількість днів, робота в які не проводиться — 11
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 160 годин

Січень-2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1

2

3

4

5

6

7

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

13
20
27

14
21
28

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 2 (1 — Новий
рік, 7 — Різдво Христове за Юліанським календарем)
Кількість вихідних днів — 8
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) — релігійне свято та неробочий день, закріплений цього року на законодавчому рівні. Зверніть увагу, що відповідний Закон України «Про внесення змін до статті 73
Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів» від 16
листопада 2017 р. № 2211-VIII набув чинності 2 грудня 2017 р., тому 25 грудня (католицьке Різдво) вже у поточному році є офіційним святковим і неробочим днем, внаслідок чого змінилася й розрахункова норма робочого часу
за грудень та за 2017 рік в цілому.
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