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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
У трудовій книжці працівника попередній роботодавець пропустив цілий розворот й ми, спочатку не звернувши на це
уваги, внесли свій запис саме на цьому
пропущеному розвороті — що робити за
таких обставин?
Як провести відрахування із заробітної
плати працівника, якщо переплата виникла внаслідок лічильних помилок у попередньому місяці?
Чи обов’язково у 2017 році змінювати у
штатному розписі посадові оклади працівників, аби вони були не менше рівня мінімальної зарплати?
У працівника в аспірантурі вимагають
трудову книжку, аби внести до неї запис
про навчання — чи повинні ми її видавати
або ж можемо внести такий запис самостійно?
Судом було прийнято рішення про поновлення працівника на роботі й наразі
постало питання: чи повинні ми йому надавати щорічну відпустку за час вимушеного
прогулу, а також за невикористані дні відпустки за час роботи на підприємстві до
звільнення?
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Запропоновано затвердити порядок
інспекційних перевірок з питань праці
Держпраці розроблено проект постанови Кабінету
Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34
Закону України» Про місцеве самоврядування в Україні»,
яким пропонується затвердити, зокрема, Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.
Відповідно до п. 12 згаданого Порядку, інспектори праці
за наявності службового посвідчення матимуть право
безперешкодно, без попереднього повідомлення та в
будь-яку годину доби здійснювати інспекційні відвідування, у тому числі:
— самостійно безперешкодно, без попереднього повідомлення приходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, у яких використовується наймана праця;
— ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами
та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю та зайнятість населення, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекцій-

ного відвідування, невиїзного інспектування, з метою
перевірки їхньої відповідності нормам законодавства про
працю та зайнятість населення й отримувати їх копії або
витяги;
— наодинці або у присутності свідків ставити керівнику юридичної особи чи фізичній особі, яка використовує
найману працю, та/або їх працівникам запитання щодо
законодавства про працю та зайнятість населення, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
— залучати працівників правоохоронних органів;
— на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
— фіксувати проведення інспекційного відвідування з
питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
— отримувати від органів державної влади інформацію,
необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

Пенсійний фонд передаватиме в Держпраці
інформацію про «підозрілих» роботодавців
Правління Пенсійного фонду України підготувало
проект постанови «Про Порядок обміну інформацією
про відомості, що містять ознаки використання праці
неоформлених працівників та порушень законодавства
про працю».
Так, інформація, що надаватиметься від Пенсійного
фонду України до Держпраці, включатиме дані про:
— застрахованих осіб, які працюють за сумісництвом у
5-ти й більше страхувальників;
— застрахованих осіб, які виконують роботи (надають
послуги) за цивільно-правовими договорами в одного страхувальника понад рік;
— страхувальників, у яких кількість застрахованих осіб,
які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, більша, ніж чисельність штатних працівників у звітному місяці та/або їх кількість значно збільшено
порівняно з попереднім звітним місяцем;
— страхувальників, які у звітному місяці збільшили на 20
і більше відсотків кількість застрахованих осіб з ознакою
«неповний робочий час»;
— страхувальників, які нараховують заробітну плату
нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;
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— страхувальників, у яких у звітному місяці відображено початок трудових відносин із працівником, але які
не подали повідомлення про прийняття працівника на
роботу;
— страхувальників, які у звітному місяці надали відомості про застрахованих осіб, котрі перебували у відпустці та
яким нарахування заробітної плати не здійснювалось;
— страхувальників, у яких протягом року показники
кількості застрахованих осіб і загальної суми нарахованої
заробітної плати не змінювалися;
— страхувальників, у яких у звітному місяці відбулося
зменшення штатної чисельності працівників порівняно з
попереднім звітним місяцем.
Окрім того, запропоновано до 1 липня 2017 року забезпечити створення на веб-порталі Пенсійного фонду
України можливість прийняття повідомлення застрахованої особи про необхідність легалізації трудових відносин
та його автоматичного передання Держпраці — а це означає, що будь-яка людина, яка працює, наприклад, без
оформлення трудових відносин або ж отримує частину
заробітної плати офіційно, а частину — «в конверті»,
з легкістю зможе поскаржитися на свого роботодавця в
режимі он-лайн.
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ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ЛИСТ
від 17 листопада 2016 р. № 2.4-16-2018

Щодо порядку, умов видачі та продовження листків непрацездатності
Відповідно до ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) підставою для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому
порядку листок непрацездатності (далі — ЛН). Порядок і умови видачі, продовження та обліку
ЛН, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я,
за погодженням з Фондом.
Порядок, умови видачі та продовження ЛН визначено Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455),
порядок заповнення ЛН — Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України за погодженням Міністерства
праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532).
Згідно з Інструкцією № 532 лицьовий бік бланка ЛН заповнюється лікуючим лікарем або
молодшим медичним працівником з медичною освітою.
Пунктом 4.5. Інструкції № 532 чітко визначений порядок здійснення виправлень у тексті (у
разі помилок), а саме: підтвердження записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого
лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». На бланку ЛН
дозволяється не більше двох виправлень.
Пунктом 1.9. Інструкції № 455 визначено, що ЛН в амбулаторно-поліклінічних закладах
видається лікуючим лікарем переважно за місцем проживання чи роботи. У разі вибору особою лікуючого лікаря і лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання чи
роботи документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються за наявності
заяви-клопотання особи, погодженої з головним лікарем обраного лікувально-профілактичного закладу або його заступником, засвідченої підписом та круглою печаткою лікувальнопрофілактичного закладу.
Особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і
роботи (під час відрядження, санаторно-курортного лікування, відпустки тощо), ЛН видається
за місцем їх тимчасового перебування з дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного закладу на число днів непрацездатності.
При стаціонарному лікуванні поза постійним місцем проживання, у тому числі й з інших
адміністративних районів міста, ЛН видається з дозволу головного лікаря, засвідчується його
підписом і печаткою лікувально-профілактичного закладу на число днів, необхідних для лікування (пункти 1.10. та 1.11. Інструкції № 455).
Пунктом 3.8. Інструкції № 532 передбачено, що особам, у яких тимчасова непрацездатність
настала поза постійним місцем проживання і роботи, ЛН видається за підписом головного
лікаря, що засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров’я. Запис здійснюється у
графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю» із обов’язковим записом у медичних
картах амбулаторного чи стаціонарного хворого.
Відповідно до пункту 2.2. Інструкції № 455 при втраті працездатності внаслідок захворювання або травми лікуючий лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах може видавати ЛН
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особисто терміном до 5 календарних днів з наступним продовженням його, залежно від
тяжкості захворювання, до 10 календарних днів.
Якщо непрацездатність триває понад 10 календарних днів, продовження ЛН до 30 днів
проводиться лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення, а надалі — лікарсько-консультативною комісією (далі — ЛКК), яка призначається керівником лікувально-профілактичного закладу, після комісійного огляду хворого, з періодичністю не рідше ніж 1 раз на
10 днів, але не більше терміну, встановленого для направлення до МСЕК.
Пунктом 3.12. Інструкції № 532 при заповненні ЛН передбачено здійснення запису термінів
лікування відповідно до п. 2.2. Інструкції № 455 з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ
лікаря, завідувача відділення або голови ЛКК, що засвідчується їх підписами.
У пункті 3.15. Інструкції № 455 зазначено вичерпний перелік випадків, коли ЛН для догляду не видається, зокрема це стосується відпустки без збереження заробітної плати. Окрім
цього, у ст. 23 Закону № 1105 зазначено підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності — п. 6 ч. 1 вказаної статті — за період перебування застрахованої
особи у відпустці без збереження заробітної плати.
Відповідно до ст. 30 Закону № 1105 рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального
страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу
якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих
осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника)
або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб).
Комісія (уповноважений) із соціального страхування (далі — Комісія) виконує свої функції згідно із Положенням про комісію (уповноваженого) із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 р. № 25 (далі — Положення
№ 25). Комісія перевіряє правильність видачі та заповнення документів, які є підставою для
надання матеріального забезпечення та соціальних послуг, приймає рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та пологах, на поховання)
і передає його роботодавцю для проведення виплат, здійснення розрахунків тощо, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково) відповідно до пункту
3.1.1. Положення № 25.
Слід наголосити, що саме Комісія зобов’язана вживати заходів щодо своєчасного надання
на підприємстві застрахованим особам матеріального забезпечення. Зокрема, з метою захисту права застрахованої особи на своєчасне отримання матеріального забезпечення, яке
порушується у зв’язку із неналежним оформленням бланка ЛН, комісія повинна сприяти
працівнику у виправленні зазначених помилок.
Так, ЛН, що заповнені з порушенням встановленого законодавством порядку, мають бути
повернені в заклади охорони здоров’я за місцем їх видачі для оформлення належним чином.
Лише після цього Комісія приймає ґрунтовне рішення щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності. Комісія повинна постійно проводити на підприємстві роз’яснювальну
роботу та надавати консультації з питань надання матеріального забезпечення та соціальних
послуг за рахунок коштів Фонду.
Окрім цього, слід зазначити, що п. 8.3. Інструкції № 455 передбачено, що лікарі несуть
відповідальність згідно із законодавством України за порушення порядку видачі та заповнення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян.

Заступник директора
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Перенесення робочих днів
у 2017 році: правила
та строки оформлення
Більшість роботодавців щороку надають своїм працівникам можливість відпочити
декілька днів поспіль шляхом перенесення робочого дня на один з вихідних за рекомендаціями Уряду. Проте досить часто забувають, що у разі прийняття такого рішення наказ про перенесення робочих днів слід видати завчасно, ще й попередньо узгодивши його з профспілковим комітетом. Отож, наразі ознайомимося зі строками
видання та зразками відповідних документів, а також з’ясуємо деякі практичні нюанси, які виникають у разі, коли на перенесені робочі дні припадають дні відпусток чи
перебування на лікарняному окремих працівників підприємства.

Правові підстави
Кожного року, до початку настання нового,
Уряд надає рекомендації щодо перенесення робочих днів. Для поточного року їх перенесення
затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у
2017 році» від 16 листопада 2016 р. № 850-р (повний текст цього документа ви можете знайти
у вкладці з нормативно-правовими актами у
№ 2 (134) газети «Консультант Кадровика»).
Згідно з рекомендаціями Уряду, для створення сприятливих умов у зв’язку зі святкуванням
9 травня — Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (Дня Перемоги) та 24 серпня — Дня Незалежності України, а також забезпечення раціонального використання робочого
часу керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду
України, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної
казначейської служби та банківських установ) у
2017 році рекомендовано перенести робочі дні з
понеділка 8 травня — на суботу 13 травня та з
п’ятниці 25 серпня — на суботу 19 серпня.
Зверніть увагу, що, по-перше, вищезгадане
розпорядження має винятково рекомендаційних характер й питання переносити робочі дні
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згідно з цими рекомендаціями чи ні роботодавець вирішує самостійно, а по-друге — рекомендації Уряду щодо перенесення робочих днів
стосуються тільки підприємств із п’ятиденним
робочим тижнем (на підприємства з безперервним графіком роботи та шестиденним робочим
тижнем вони не поширюються).
Відповідно до ч. 5 ст. 67 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП), у разі прийняття рішення щодо застосування рекомендацій
Уряду про перенесення робочих днів, роботодавець повинен не пізніше ніж за два місяці
видати наказ про перенесення робочих днів,
погоджений із виборним органом первинної
профспілкової організації. Така вимога обумовлена тим, що перенесення робочого дня є
зміною режиму роботи та призводить до зміни
істотних умов праці, а тому підприємство зобов’язане дотриматися двомісячного строку попередження (ч. 3 ст. 32 КЗпП).
Оскільки у поточному році перенесення робочих днів відбуватиметься в травні та серпні, то
для дотримання вимоги щодо видання наказу
«не пізніше ніж за два місяці» ще є час, але все ж
таки варто з цим не баритися — вчасне видання
наказу дозволить і кадровикам не хвилюватися
з приводу того, аби відслідкувати двомісячний
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термін видання наказу та ознайомити з ним
працівників підприємства, і співробітникам надасть змогу завчасно спланувати свій відпочинок.

Документальне оформлення
Як вже було зазначено, у разі, якщо роботодавець прийме рішення щодо застосування рекомендацій Уряду про перенесення робочих днів,
він повинен не пізніше ніж за два місяці видати
наказ про перенесення робочих днів, погоджений із виборним органом первинної профспілкової організації. А це означає, що у випадку,

якщо на підприємстві є профспілковий комітет,
то спочатку керівник підприємства має звернутися до його голови з поданням щодо погодження перенесення робочих днів (Зразок 1), отримати копію (витяг) відповідного протоколу
засідання профкому зі згодою на перенесення
робочих днів (Зразок 2) і лише потім (але не пізніше ніж за два місяці до фактичного перенесення) видати наказ про перенесення робочих днів
(Зразок 3) та ознайомити з ним всіх працівників
підприємства (незалежно від форми працевлаштування — основний працівник чи сумісник).
Зразок 1
Голові профспілкового комітету
ТОВ «Троянда»
Сергієнко Олексію Івановичу

Вих. № 31 від 15.02.2017 р.
Подання
З метою створення сприятливих умов для святкування у 2017 році 9 травня — Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (Дня Перемоги) та 24 серпня — Дня Незалежності
України, а також раціонального використання робочого часу, з урахуванням рекомендацій
Уряду (розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2017
році» від 16 листопада 2016 р. № 850-р та відповідно до ст. 67 КЗпП прошу надати згоду на
перенесення робочих днів у 2017 році з 8 травня (понеділка) — на суботу, 13 травня (суботу)
та з 25 серпня (п’ятниці) — на 19 серпня (суботу).
Директор

Давиденко

К. О. Давиденко

Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРОЯНДА»
ПРОТОКОЛ
17.02.2017 р. № 5
м. Київ
Засідання профспілкового комітету
Голова: Сергієнко О. І., директор з персоналу ТОВ «Троянда».
Секретар: Фоменко Н. А., інспектор з кадрів.
Присутні: Щука К. С., головний інженер; Петренко Н. І., заступник головного бухгалтера;
Губенко Л. О. — менеджер з персоналу.
Порядок денний: Про погодження перенесення робочих днів у 2017 році.
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Зразок 2. Закінчення
СЛУХАЛИ:
Голову профспілкового комітету Сергієнка О. І. з інформацією щодо порядку денного,
який доповів, що директор ТОВ «Троянда» Давиденко К. О. звернувся до профспілкового
комітету з поданням про перенесення робочих днів у 2017 році з 8 травня (понеділка) — на
13 травня (суботу) та з 25 серпня (п’ятниці) — на 19 серпня (суботу).
ВИСТУПИЛИ:
Щука К. С., член профспілкового комітету, запропонував надати згоду на перенесення
робочих днів з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих
умов для святкування у 2017 році 9 травня — Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні (Дня Перемоги) та 24 серпня — Дня Незалежності України відповідно до ст. 67 КЗпП і
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2017 році» від
16 листопада 2016 р. № 850-р.
Петренко Н. І. та Губенко Л. О., члени профспілкового комітету, підтримали пропозицію
Щуки К. С..
УХВАЛИЛИ:
Надати згоду на перенесення робочих днів у 2017 р. відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2017 році» від 16 листопада 2016 р.
№ 850-р:
— понеділка, 8 травня — на суботу, 13 травня;
— п’ятниці, 25 серпня — на суботу, 19 серпня.
Голова
Секретар

Сергієнко
Фоменко

Практика застосування
Зверніть увагу, що прийняте роботодавцем
рішення про перенесення робочих днів змінює
графік роботи підприємства у відповідних місяцях, а тому усі дії щодо надання відпусток та виходу на роботу мають здійснюватися згідно зі
зміненим у зв’язку з перенесенням робочих днів
графіком роботи підприємства.
Так, якщо наказом роботодавця у 2017 році
день 8 травня буде встановлено вихідним, а
13 травня — робочим, то працівники, які 8 травня
перебували у відпустках або на лікарняному,
повинні працювати відповідно до встановленого графіка робочого часу, тобто день 13 травня
для них є робочим, так само як і для всіх інших
працівників підприємства. І у табелі обліку використання робочого часу, на підставі наказу
про перенесення робочих днів, день 8 травня
має позначатися як вихідний, а 13 травня — як
робочий. Якщо ж працівник буде без поважної
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О. І. Сергієнко
Н. А. Фоменко

причини відсутній на роботі в робочий день,
встановлений згідно зі зміненим графіком, то це
може кваліфікуватися як прогул.
Але, водночас, і навпаки — якщо «відпрацювати» перенесений робочий день потрібно завчасно (як, наприклад, у разі перенесення у 2017 році
робочого дня з п’ятниці 25 серпня на суботу
19 серпня), а працівник під час цього робочого
дня перебуватиме у відпустці чи на лікарняному,
то у «зароблений» іншими працівниками вихідний йому на роботу виходити не потрібно,
оскільки змінений у зв’язку з перенесенням робочих днів графік роботи підприємства поширюється на всіх працівників.

Приклад
Приміром, на підприємстві буде видано
наказ про перенесення робочого дня з
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Зразок 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРОЯНДА»
НАКАЗ
20.02.2017 р.

м. Київ

№ 58-од

Про перенесення
робочих днів
З метою створення сприятливих умов для святкування у 2017 році 9 травня — Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (Дня Перемоги) та 24 серпня — Дня Незалежності
України, а також раціонального використання робочого часу, з урахуванням рекомендацій
Уряду (розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2017
році» від 16 листопада 2016 р. № 850-р, ст. 67 КЗпП і за погодженням із профспілковим комітетом підприємства (протокол від 17 лютого 2017 р. № 5),
НАКАЗУЮ:
1. Перенести у 2017 році робочі дні з:
— понеділка, 8 травня — на суботу, 13 травня;
— п’ятниці, 25 серпня — на суботу, 19 серпня.
2. Начальнику відділу кадрів Проскуренко І. Г. та головному бухгалтеру Калинській В. С.
проконтролювати здійснення табелювання, надання відпусток, проведення оплати праці та
виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності працівникам згідно зі зміненим графіком.
3. Начальнику відділу кадрів Проскуренко І. Г. ознайомити з цим наказом всіх працівників
ТОВ «Троянда».
Директор
З наказом ознайомлені:
20.02.2017 р.
20.02.2017 р.

п’ятниці 25 серпня 2017 р. на суботу 19 серпня 2017 р., а один з працівників перебуватиме у відпустці з 31 липня по 23 серпня
включно. Незважаючи на те, що 19 серпня
він не працював, 25 серпня для нього також
стане вихідним, як і для всіх інших працівників підприємства. Водночас, якщо інший
працівник збирається йти у відпустку, наприклад, з 22 серпня по 14 вересня 2017 р.,
то 19 серпня він повинен буде вийти на роботу, оскільки цей день буде робочим відповідно до графіка роботи підприємства.
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Давиденко

К. О. Давиденко

Проскуренко
Калинська

І. Г. Проскуренко
В. С. Калинська

Також зважайте на те, що згідно зі ст. 53 КЗпП
напередодні святкових і неробочих днів (звісно,
маються на увазі лише дні, наведені у ст. 73
КЗпП) тривалість роботи працівників (крім
працівників, яким вже встановлено скорочену
тривалість робочого часу відповідно до ст. 51
КЗпП), скорочується на одну годину. А тому в
разі перенесення робочого дня, який передує
святковому (неробочому) дню, на інший вихідний день, для збереження балансу робочого
часу за рік, тривалість роботи в цей перенесений робочий день має відповідати тривалості
передсвяткового робочого дня, тобто бути скороченою на одну годину.
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Приклад
На підприємстві видано наказ про перенесення робочого дня з понеділка 8 травня
2017 р. на суботу 13 травня 2017 р.. Але понеділок 8 травня 2017 р. передує святковому дню 9 травня (День перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні), а це означає, що 8 травня 2017 р. тривалість роботи мала б бути скорочена на одну годину.
Таким чином, при ухваленні рішення про
перенесення у 2017 році робочого дня з понеділка 8 травня на суботу 13 травня, тривалість робочого дня в суботу 13 травня
також має бути скорочена на одну годину.

Заповнення табеля обліку
використання робочого часу
У табелі обліку використання робочого часу
(його форма затверджена наказом Державного
комітету статистики України від 5 грудня 2008 р.
№ 489), обліковується використання робочого
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часу працівниками, у тому числі й у вихідні, святкові та неробочі дні. Оскільки в таблиці з умовними позначеннями кодів типової форми немає
позначень вихідних, святкових та неробочих
днів, можна зробити висновок, що ці дні рекомендовано взагалі не табелювати, тобто залишати в табелі вільні клітинки. Але для зручності, та
зважаючи на те, що форма, наведена у вищезгаданому наказі, має рекомендаційний характер, її
можна доповнити позначками «ВХ» і «СВ», які
означатимуть, відповідно, вихідні та святкові
(неробочі) дні (ці або інші умовні позначення
слід прописати у внутрішньому нормативному
акті — положенні про облік використання робочого часу на підприємстві).
А якщо підприємство перенесе у 2017 році
робочі дні відповідно до рекомендацій Уряду, то
8 травня і 25 серпня вважатимуться вихідними
днями, а 13 травня і 19 серпня — робочими. За
таких умов і у разі використання вищенаведених позначень, табель обліку використання робочого часу має бути заповнений відповідно до
Зразка 4.
Зразок 4

Заповнення табеля обліку використання робочого часу при п’ятиденному робочому тижні у
зв’язку з перенесенням у 2017 році робочого дня з понеділка, 8 травня, на суботу, 13 травня
1 2 3 4 5 6 7 8 9
СВ СВ Р Р Р ВХ ВХ ВХ СВ
16 17 18 19 20 21 22 23 24
Р Р Р Р ВХ ВХ Р Р Р

Травень 2017 р.
10 11 12 13 14 15 Х
Р Р Р Р(7) ВХ Р Х
25 26 27 28 29 30 31
Р Р ВХ ВХ Р Р Р

Відпрацьовано
за місяць
Днів
20

Годин
159

Заповнення табеля обліку використання робочого часу при п’ятиденному робочому тижні у
зв’язку з перенесенням у 2017 році робочого дня з п’ятниці, 25 серпня, на суботу, 19 серпня
Серпень 2017 р.
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15 Х
Р Р Р Р ВХ ВХ Р
Р
Р Р Р ВХ ВХ Р Р Х
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Р Р Р Р ВХ Р Р Р(7) СВ ВХ ВХ ВХ Р Р Р Р

Відпрацьовано
за місяць
Днів
22

Годин
175

Умовні позначення:
ВХ — вихідні;
СВ — святкові та неробочі дні;
Р — робочі дні;
Р(7) — дні напередодні святкових (неробочих), у які тривалість роботи відповідно до
ст. 53 КЗпП скорочується на годину. Отже, у наведених випадках скорочуються на одну годину робочий день 13 травня (у зв’язку з перенесенням на цей день робочого дня з передсвяткового 8 травня) та 23 серпня як передсвятковий день.
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АКТУАЛЬНО

Оплата листка
непрацездатності
У разі, якщо працівник перебуває на лікарняному, а на цей період припадають дні, які підлягають перенесенню, то йому оплачуються всі
дні тимчасової непрацездатності. Підставою для
оплати днів тимчасової непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, порядок заповнення якого визначає Інструкція про порядок заповнення листка
непрацездатності, затверджена спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 р. № 532/274/136-ос/1406.
Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV перші п’ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві, оплачуються за рахунок коштів роботодавця, а починаючи з шостого дня хвороби, виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування України.
Під час обчислення середньої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим соціальним
страхуванням необхідно зважати на те, що сума
страхових виплат застрахованій особі й оплати
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
за рахунок коштів роботодавця обчислюється
шляхом множення суми денної виплати, розмір
якої встановлюється у відсотках середньоденної
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його
наявність передбачена законодавством, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.
Оскільки вже близько півтора року (з 4 липня
2015 р.) тимчасова непрацездатність обчислюється в календарних днях, то якщо працівник
захворів, а на цей період припадають дні, які стали вихідними в результаті перенесення, на оплату листка непрацездатності цей факт не вплине,
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адже він в будь-якому випадку буде оплачений
саме у календарних днях.
Також зверніть увагу, що у разі тимчасової непрацездатності працівника у дні, що перенесені
наказом підприємства (наприклад, 8 травня
2017 р.), вийти на роботу працівник повинен
13 травня 2017 р. згідно з графіком роботи підприємства.

Приклад
Якщо припустити, що на певному підприємстві у 2017 році робочий день з понеділка, 8 травня, буде перенесено на суботу,
13 травня, а один з працівників підприємства перебуватиме на лікарняному з 3 по
10 травня включно, то він все одно 13 травня має вийти на роботу, оскільки цей день
буде робочим для нього як і для інших працівників підприємства.

Наприкінці ще раз підкреслимо, що надана
Урядом пропозиція щодо перенесення робочих
днів завжди є лише рекомендацією, яка може бути
як використана роботодавцями, так і ні — керівники підприємств вправі вирішувати це питання
на власний розсуд (але як правило використання
таких рекомендацій є таки доцільним — дійсно,
не має сенсу примушувати працівників виходити
на роботу, приміром, після вихідних у понеділок
8 травня, якщо наступний день, 9 травня, є святковим). Окрім цього, роботодавці не позбавлені
права переносити робочі та вихідні дні самостійно — цілком можливо, приміром, прийняття певним роботодавцем рішення про перенесення у
поточному році й 3, 4 та 5 травня на 29 квітня,
20 та 27 травня чи будь-які інші вихідні дні. Важливо лише завчасно видати відповідний наказ і за
два місяці до запланованого перенесення попередити про це своїх працівників.

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист, головний редактор
газети «Консультант Кадровика»
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Довідки у роботі кадровика:
види та порядок складання
До одного з підвидів організаційно-розпорядчої документації, а саме до інформаційноаналітичної, належать різноманітні довідки, з якими кадровикам досить часто доводиться мати справу у своїй роботі, зокрема оформлювати їх самим або отримувати від
працівників у зв’язку з різними обставинами. Дізнайтеся, які ж це можуть бути обставини, які саме довідки готуються у різних випадках та як їх правильно складати й
оформлювати.

Що таке довідка?
У чинних нормативно-правових актах відсутнє узагальнене чітке визначення такого виду документа як довідка, а тому в окремих із них можуть наводитися дещо різні формулювання.
Наприклад, згідно з Порядком оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної
митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затвердженим наказом Міністерства
фінансів України від 20 серпня 2015 р. № 727
(далі — Порядок № 727), довідка документальної перевірки — це службовий документ, який
підтверджує факт проведення документальної
перевірки, відображає її результати і є носієм
доказової інформації про невстановлення фактів порушень вимог законодавства з питань державної митної справи, податкового, валютного
та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Цікаво, що у Порядку № 727 міститься також
і визначення іншого виду подібного інформаційно-аналітичного документа, а саме акта документальної перевірки, яке на перший погляд
майже не відрізняється від визначення довідки.
Але вищезгадана довідка складається у випадку
«невстановлення факту порушень», а акт — у
випадку «виявлення порушення».
Разом з тим, проаналізувавши різні нормативні документи, а також відповідні методичні
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матеріали та словники, можна навести таке коротке визначення довідки як відповідного виду
документа: довідка — це оформлений, за необхідності, у встановленому порядку документ, що містить опис і підтвердження тих чи
інших фактів або подій (чи в якому подаються певні цифрові або інші відомості).
Оскільки довідки, як зазначалося вище, належать до інформаційно-аналітичних документів,
у них відсутні якісь обов’язкові для виконання
правила та норми (як в організаційних документах) або якісь управлінські рішення (як у розпорядчих документах). Натомість іноді на підставі
саме довідок можуть прийматися певні управлінські рішення, у тому числі й видаватися відповідні накази або розпорядження.

Види довідок
Залежно від свого призначення довідки поділяють на зовнішні та внутрішні. У свою чергу
зовнішні довідки можуть бути:
 службового характеру, в яких переважно
відображаються питання основної, а також іноді іншої діяльності підприємства (або іншої
юридичної особи), наприклад, результати або
хід:
— певних робіт, досліджень, випробувань, заходів;
— проведення перевірок, ревізій, атестацій,
оцінювань;
— впровадження нових технологій, підходів,
методів, прийомів, нормативів;
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— залучення інвестицій, додаткових ресурсів,
персоналу тощо;
 особистого (біографічного) характеру, в
яких переважно міститься опис чи підтвердження різних фактів і подій, що пов’язані з певною
особою, наприклад, працівником підприємства.
Внутрішні довідки, як правило, мають лише
службовий характер.
Прикладом довідки службового характеру
може бути згадана вище у Порядку № 727 довідка документальної перевірки, а довідки особистого характеру — приміром, довідка, передбачена Порядком оформлення і видачі довідки
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 1 жовтня 2014 р.
№ 509, і яка «є документом, який підтверджує
факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи».
Але найчастіше кадровикам доводиться
мати справу з таким видом довідок, як довідка про роботу та заробітну плату — адже вона
безпосередньо передбачена основним нормативно-правовим актом у сфері трудового законодавства, а саме Кодексом законів про працю
України (далі — КЗпП).

Роботодавець зобов’язаний видати працівникові
на його вимогу довідку про його роботу на даному
підприємстві, в установі, організації із зазначенням
спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і
розміру заробітної плати (ст. 49 КЗпП).

Зауважимо, що у КЗпП не міститься норми
щодо встановлення форми (усної або письмової), в якій має бути викладена вимога працівника про видачу йому зазначеної довідки,
а також щодо строку видачі довідки. Тому для
уникнення можливих спорів про строк видачі
довідки працівникові бажано оформити відповідну вимогу письмово, наприклад, у формі відповідної заяви. Строк же видачі довідки на практиці визначається відповідно до ст. 20 Закону
України «Про звернення громадян» від 2 жовтня
1996 р. № 393/96-ВР, згідно з якою звернення
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(у даному разі — працівника до роботодавця)
розглядаються і вирішуються у термін:
 не більше одного місяця від дня їх надходження — звернення, які потребують додаткового вивчення;
 невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти
днів від дня їх отримання — звернення, які не
потребують додаткового вивчення.
Якщо в місячний термін вирішити порушені у
зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу чи підприємства або його заступник встановлюють необхідний термін для
його розгляду, про що повідомляється особі, яка
подала звернення. При цьому загальний термін
вирішення питань, порушених у зверненні, не
може перевищувати сорока п’яти днів. Також на
обґрунтовану письмову вимогу громадянина
термін розгляду може бути скорочено, а звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.
Від редакції.
Зверніть увагу, що питання строків надання працівникам довідок про роботу та заробітну плату досить
часто регулюється і внутрішніми розпорядчими документами підприємства. Зрозуміло, що в них не можуть
бути встановлені більші строки, аніж передбачені законодавством, але цілком можливо, що вони будуть
меншими. І тому у випадку, якщо, наприклад, у внутрішньому документі підприємства передбачається, що
довідка про роботу та заробітну плату працівника має
бути видана на його вимогу не пізніше, аніж через 10
днів від дня отримання відповідної вимоги, то слід дотримуватися саме цього терміну. А у разі, якщо мова
йде про видачу довідки про заробітну плату працівника
на вимогу державних органів, необхідно виходити зі
встановлених саме для таких випадків термінів (зазвичай, вони вказуються в конкретному запиті).
Також зауважимо, що в КЗпП не зазначені й
ті конкретні випадки, коли працівник може
вимагати відповідну довідку, а також ті цілі,
для яких йому вона може бути потрібна (наприклад, для отримання якоїсь соціальної допомоги від недержавного благодійного фонду,
для посольства чи консульства іноземної краї-
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ни з метою оформлення візи, для отримання в
банку іпотечного кредиту тощо). Крім того, не
зазначається і форма, згідно з якою має оформлюватися довідка. Так, у випадку оформлення
візи форма довідки може різнитися залежно
від того, яке конкретне посольство її вимагає —
наприклад, довідка може містити відомості
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лише про середню заробітну плату працівника
за певний період або також й розбивку заробітної плати за окремими місяцями, може вимагатися й надання відомостей про загальну
заробітну плату працівника за певний період,
про його відпустку на час поїздки тощо (Зразок 1).
Зразок 1

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Виробник»
Код ЄДРПОУ 66666666
Україна, м. Львів, вул. Широка, б. 37, офіс № 21,
Тел/факс (032) 3333333
e-mail: vyrobnyk@vyrobnyk.com
Р/р 444444444444 в банку «Х»,
МФО 555555
Вих. № 25 від 16.01.2017 р.
ДОВІДКА
про місце роботи та заробітну плату
Видана ПЕТРОВУ Віктору Володимировичу, 1990 року народження, в тому, що він дійсно
працює у ТОВ «Виробник» з 01.10.2015 р. на посаді економіста ІІ категорії згідно з наказом
від 29.09.2015 р. № 37-п і його середньомісячна заробітна плата за останні 6 місяців складає
п’ять тисяч гривень (5 000 грн).
Місяць

Заробітна плата, грн.
4 200
5 800
5 750
4 250
5 100
4 900
30 000

липень, 2016
серпень, 2016
вересень, 2016
жовтень, 2016
листопад, 2016
грудень, 2016
Всього

На період з 20.01.2017 р. по 02.02.2017 р. Петрову В. В. буде надана щорічна оплачувана
відпустка із збереженням його робочого місця та вказаної середньомісячної заробітної плати.
Довідка видана для пред’явлення до Генерального консульства Чеської Республіки у
м. Львів.
Директор
Головний бухгалтер

Серед інших видів довідок, з якими подекуди мають справу кадровики, можна також згадати довідки про нарахування та переведення
компенсації за невикористану відпустку в разі
звільнення працівника у зв’язку з переведенням
на інше підприємство (Зразок 2), про поточне
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місце роботи і займану посаду, про періоди роботи працівника на певному підприємстві у минулому, про перебування особи у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, про утримання із заробітної плати
тощо.
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Зразок 2
ТОВ «Виробник»
Код ЄДРПОУ 66666666
м. Львів, вул. Широка, б. 37, офіс № 21,
Тел/факс (032) 3333333
e-mail: vyrobnyk@vyrobnyk.com
Р/р 444444444444 в банку «Х»,
МФО 555555
Вих. № 26 від 17.01. 2017 р.
ДОВІДКА
про нарахування та переведення компенсації за невикористану відпустку
ІГНАТЕНКО Василь Петрович працював у ТОВ «Виробник» на посаді маркетолога і був
звільнений з роботи 17.01.2017 р. у порядку переведення до ТОВ «Ватра» (наказ від
13.01.2017 р. № 48-п).
Ігнатенку В. П. нарахована компенсація за 16 днів невикористаної щорічної основної відпустки за період роботи з 16.05.2016 р. по 17.01.2017 р. у сумі 2 704 грн 22 коп.. Податок з
доходів фізичних осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок нараховані, утримані та
перераховані до бюджету в повному обсязі. Сума до виплати після утримань становить 2 176 грн
90 коп..
Компенсація за невикористану відпустку в сумі 2 176 грн 90 коп. перерахована ТОВ «Виробник»
на поточний рахунок № 777777777777 в банку «Y» МФО 888888 (платіжне доручення від
17.01.2017 р. № 51) згідно із заявою Ігнатенка В. П..
Довідка видана для пред’явлення до бухгалтерії ТОВ «Ватра».
Директор
Головний бухгалтер

Оформлення довідок
Довідки, порядок складання та оформлення
яких не врегульовано спеціальними правовими
актами, оформлюються відповідно до нормативних документів сфери діловодства, зокрема,
Типової інструкції з діловодства у центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою КМУ
від 30 листопада 2011 р. № 1242, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах
і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р.
№ 1000/5, ДСТУ 4163-2003 тощо.
Так, відповідно до зазначених нормативноправових актів, а також локальних актів окре-
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мих підприємств, внутрішні довідки можуть
складатися різними працівниками підприємства: керівниками структурних підрозділів,
певними посадовими особами або комісіями з
відповідних питань, до складу яких входить
декілька осіб. Наприклад, внутрішні довідки
можуть бути підготовленими у відповідь на запит (розпорядження) певних керівників підприємства та подані у встановлені строки.
У випадку необхідності надання інформації з
різних питань, вона може бути або відображена
в одній довідці (якщо ці питання певною мірою
пов’язані), або у кількох окремих довідках (якщо
питання не пов’язані між собою).
Внутрішні довідки можуть оформлюватися як
на бланку структурного підрозділу (за наявності), так і на стандартних аркушах паперу формату А4 з відтворенням відповідних реквізитів.
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Зовнішні довідки службового характеру
подаються до інших підприємств, установ, організацій (найчастіше — вищестоящих чи контролюючих), а особового (біографічного) характеру — видаються відповідним особам на
руки або іноді можуть пересилатися поштою.
У подальшому ці довідки подаються зазначеними особами до відповідних підприємств, установ чи організацій: пенсійного фонду, податкових органів, органів соціального захисту, банків,
посольств, судових органів тощо.
Оформлюються зовнішні довідки переважно
на загальному бланку підприємства або чистих
аркушах паперу формату А4 чи А5. У випадку
оформлення зовнішньої довідки на чистих аркушах паперу у верхньому лівому куті довідки
проставляється відбиток кутового штампу підприємства з його найменуванням та кодом
ЄДРПОУ, а також відповідним місцем для подальшого написання вручну дати та вихідного
реєстраційного індексу.
Крім того, для типових довідок можуть використовуватися й спеціальні трафаретні бланки, в
яких заздалегідь надрукована постійна частина
тексту, а для внесення змінних даних залишене
відповідне місце (див. Додаток 1). Форма таких
довідок може бути як довільною (якщо не йдеться
про конкретного адресата та/або конкретні категорії працівників), так і встановлена спеціальними документами, якщо така довідка складається
з певною метою або для окремих категорій працівників, та має певного адресата, наприклад, довідка про складові заробітної плати, що подається
державними службовцями для призначення пенсії до органів пенсійного фонду (див. Додаток 2).
Далі наведемо реквізити для довідок, форма
яких не встановлена спеціальними нормативноправовими актами (для позначення зовнішніх
довідок використовуватимемо буквений індекс
«З», для внутрішніх — «В»), а також вимоги
щодо оформлення деяких з них:
— З — ідентифікаційний номер юридичної
особи за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (ЄДРПОУ);
— З — код форми документа за Державним
класифікатором управлінської документації
(ДКУД), якщо довідку внесено до класифікатора;
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— З — найменування органу вищого рівня
(за наявності);
— ЗВ — найменування юридичної особи;
— З — довідкові дані про юридичну особу
(поштова адреса, номери телефонів, факсів, розрахункового рахунку в банківській установі
тощо);
— В — найменування структурного підрозділу;
— ЗВ — назва виду документа («ДОВІДКА»);
— ЗВ — дата документа (проставляють у день
підписання довідки);
— ЗВ — реєстраційний індекс документа
(проставляють у день підписання довідки. Внутрішні довідки реєструються за журналом (іншою формою) реєстрації внутрішніх документів, зовнішні — за окремим журналом вихідних
документів);
— ЗВ — місце складення документа (у разі
якщо воно не входить до найменування юридичної особи, наприклад, у штампі юридичної
особи);
— З — адресат (вказують місце подання довідки);
— ЗВ — заголовок до тексту документа (за
необхідності, має стисло і точно відображати
зміст тексту довідки; також може містити відомості про дату та час, коли були зафіксовані
факти чи події, про які йдеться у довідці);
— ЗВ — текст документа (може складатися з
однієї констатуючої частини, яка за необхідності може поділятися на пункти та містити таблиці, або двох — вступної та констатуючої.);
— ЗВ — підпис(и) (внутрішні довідки підписує відповідна посадова особа, переважно керівник структурного підрозділу, зовнішні — керівник юридичної особи. Якщо у зовнішній довідці
містяться відомості фінансового характеру, то
вона повинна мати два підписи: керівника юридичної особи та керівника фінансової служби,
наприклад, головного бухгалтера);
— З — відбиток основної печатки юридичної
особи (за наявності для довідок особового (біографічного) характеру, а також службового характеру, що стосуються фінансових питань);
— ЗВ — відомості про виконавця документа
(вказують за потреби прізвище виконавця разом з відповідним телефоном, наприклад, якщо
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виконавцем є не відповідний керівник, а підлеглий йому працівник структурного підрозділу,
підприємства).
Наприкінці також зазначимо, що, як правило,
зовнішні довідки може видавати лише те підприємство або орган, у якому є офіційні матеріали, що містять необхідні для довідки відомості.
За невидачу або несвоєчасну видачу довідок
або їх неправильне оформлення відповідні посадові особи можуть понести певну відповідальність, наприклад, адміністративну. Так, згідно зі
ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення терміну надання
посадовими особами підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності та
фізичними особами – підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності
на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи – підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну
плату тощо), визначеного Законом України «Про
звернення громадян», або надання зазначених

документів, що містять недостовірні дані,
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій
незалежно від форми власності та громадян —
суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення зазначеного порушення, за яке особу вже було піддано
адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх
замінює і виховує дитину віком до 14 років або
дитину-інваліда, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності
та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

РЕКЛАМА

З наступного номера ви зможете дізнатися про правила оформлення службових листів,
які час від часу доводиться складати кадровикам, а також ознайомитися з їхніми прикладами
та сталими формулюваннями, які в них використовуються
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Додаток 1
Кутовий штамп підприємства

ДОВІДКА
про період роботи
________________ № _______
(дата)

____________________________
__________________________

Адресат

(місце видачі довідки)

__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

«__» ________________ 20__ р. був(ла) призначений(на) на посаду (прийнятий(та) на роботу за професією) __________________________________________________________________
(назва посади, професії)

в _________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства)

наказом від «__» ________________ 20__ р. № ______ і «__» ________________ 20__ р.
звільнений(а) наказом від «__» ________________ 20__ р. № _______.
Додаткові відомості: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Довідка видана станом на «__» ________________ 20__ р.

___________________________

_______________

(керівник)

(підпис)

________________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.
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Додаток 2
ДОВІДКА
про складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за ранг, або кваліфікаційні
класи, або класний чин, або спеціальні звання, або дипломатичний ранг, надбавка
(винагорода) за вислугу років), що подається для призначення пенсії відповідно
до Закону України «Про державну службу»
Видана _________________________________________________________________ про те, що
(прізвище, ім’я, по батькові)

він (вона) справді працює (працював(ла)) в ___________________________________________
(найменування державного органу)

на посаді ______________________________________________, заробітна плата за станом на
_____________________ становить:
грн
Посадовий оклад
Надбавка за ранг (___ ранг), або кваліфікаційний клас (___ клас), або класний
чин (___чин), або спеціальні звання (___ звання), або дипломатичний ранг
(___ ранг)
Надбавка за вислугу років (___%) (за стаж державної служби _________ років)
Винагорода за вислугу років (___%)
Усього:
На всі виплати, включені у довідку, нараховано страхові внески на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування, а з 1 січня 2011 року — єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Сума заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а з 1 січня 2011 року — єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, становить __________________________________________.
Довідка видана на підставі _________________ (особових рахунків, платіжних відомостей
або інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату).
Довідка про розмір інших виплат, зокрема матеріальної допомоги на оздоровлення та для
вирішення соціально-побутових питань, що подається для призначення пенсії відповідно
до Закону України «Про державну службу», та з яких сплачено страхові внески, а з 1 січня
2011 року — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, додається*.

____________

* Форма довідки затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 14 лютого 2011 року N 5-1
«Про виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва по справі № 2а-4753/09/2670», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 року за № 210/18948.

Керівник

___________________

____________________________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М. П.
Головний бухгалтер ___________________
(підпис)
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Найсуттєвіше:
Звісно, в цілому з положеннями цього Кодексу давно
ознайомлені всі кадровики,
проте його нещодавно змінені норми щодо мінімальної заробітної плати, систем
оплати праці та відповідальності за порушення законодавства про працю варто розглянути детально — адже в
новій, кардинально зміненій
редакції, вони діють лише з
початку поточного року.
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Кодекс законів про працю України
(Витяг)
Стаття 95. Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної плати
Мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати
праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.
Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах.
Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно до
статей 9 і 10 Закону України «Про оплату праці» та не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій
території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.
Заробітна плата підлягає індексації у встановленому законодавством порядку.
Стаття 96. Системи оплати праці
Системами оплати праці є тарифна та інші системи, що формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників.
Тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових
окладів і професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики).
Тарифна система оплати праці використовується при розподілі робіт залежно від їх
складності, а працівників — залежно від кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона
є основою для формування та диференціації розмірів заробітної плати.
Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).
Схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій,
що фінансуються з бюджету, формується на основі:
мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабінетом Міністрів
України;
міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.
Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому
за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам провадиться власником або органом, уповноваженим власником,
згідно з професійними стандартами (кваліфікаційними характеристиками) за погодженням
із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).
Вимоги до кваліфікаційних та спеціальних знань працівників, їх завдання, обов’язки та
спеціалізація визначаються професійними стандартами або кваліфікаційними характеристиками професій працівників.
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Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів визначається Кабінетом Міністрів України.
Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик визначається центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці та соціальної політики.
Колективним договором, а якщо договір не укладався — наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу, виданим після погодження з виборним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником), а в разі відсутності первинної профспілкової організації — з вільно обраними та уповноваженими представниками (представником) працівників, можуть встановлюватися інші системи
оплати праці.
Стаття 265. Відповідальність за порушення законодавства про працю
Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у
вигляді штрафу в разі:
фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення
працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений
на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків — у тридцятикратному розмірі мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого
скоєно порушення;
порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі — у трикратному розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого
скоєно порушення;
недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання
обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», — у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника,
щодо якого скоєно порушення;
недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент
виявлення порушення;
вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення
порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, — у стократному розмірі мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на момент виявлення порушення;
порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – сьомим цієї частини, — у розмірі мінімальної заробітної плати.
Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями і не належать
до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.
Штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Штрафи, зазначені в абзаці другому частини другої цієї статті, можуть бути накладені центральним органом
виконавчої влади, зазначеним у частині четвертій цієї статті, без здійснення заходу державного нагляду (контролю)
на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення
трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі
фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації.
Виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, покладається на органи державної виконавчої
служби.
Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.
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Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних
Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок організації та ведення військового обліку призовників і
військовозобов’язаних, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з
переліком, що додається.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади протягом місяця з дня
набрання чинності цією постановою привести власні акти у відповідність із цією постановою.
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Інд. 29
Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників і
військовозобов’язаних, згідно з яким зобов’язані вести
військовий облік всі підприємства, установи, організації та
навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування та
форми власності.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 921
ПОРЯДОК
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних
(Витяг)
1. Цей Порядок визначає механізм організації та ведення військового обліку призовників
і військовозобов’язаних (далі — військовий облік) центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад (далі — державні органи), військовими комісаріатами, військовими
частинами, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності (далі — підприємства, установи та організації).
2. Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає
у цілеспрямованій діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій
щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення
контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами
державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового
обліку.
3. Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування
Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим
складом у мирний час та особливий період.
4. Завдання військового обліку:
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;
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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.
5. З метою ведення військового обліку в державі утворюється система військового обліку призовників і військовозобов’язаних (далі — система військового обліку).
Системою військового обліку є визначена законодавством сукупність узгоджених за
метою та завданнями державних органів, підприємств, установ та організацій, які ведуть
військовий облік та забезпечують її функціонування із застосуванням засобів автоматизації процесів та використанням необхідних баз даних (реєстрів), визначених законодавством.
Головною вимогою до системи військового обліку є постійне забезпечення повноти та
достовірності даних, що визначають кількісний склад та якісний стан призовників і
військовозобов’язаних.
6. Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міноборони,
МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції, центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення, а також іншими державними
органами.
7. Військово-облікові дані призовників і військовозобов’язаних, за якими ведеться їх
військовий облік, та форма військово-облікових документів визначаються Міноборони.
8. Військовий облік військовозобов’язаних, які перебувають у запасі СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ведеться в порядку, встановленому зазначеними органами за погодженням з Міноборони.
9. Генеральний штаб Збройних Сил:
здійснює загальне керівництво роботою з організації та ведення військового обліку,
контроль за станом такої роботи у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях;
визначає особливості ведення військового обліку, а також порядок його ведення органами військового управління, військовими комісаріатами та військовими частинами.
10. Кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку, визначається з урахуванням таких норм:
1) у військових комісаріатах за наявності на військовому обліку:
до 1500 призовників і військовозобов’язаних — одна особа;
від 1500 до 3000 призовників і військовозобов’язаних — дві особи;
більш як 3000 призовників і військовозобов’язаних на кожні наступні 1500 призовників
і військовозобов’язаних — по одній особі додатково;
2) у державних органах за наявності на військовому обліку:
від 500 до 1000 призовників і військовозобов’язаних — одна особа;
від 1000 до 2000 призовників і військовозобов’язаних — дві особи, а на кожні наступні
1000 призовників і військовозобов’язаних — по одній особі додатково.
3) на підприємствах, в установах та організаціях за наявності на військовому обліку:
від 500 до 2000 призовників і військовозобов’язаних — одна особа;
від 2000 до 4000 призовників і військовозобов’язаних — дві особи;
від 4000 до 7000 призовників і військовозобов’язаних — три особи, а на кожні наступні
3000 призовників і військовозобов’язаних — по одній особі додатково.
Зазначені особи утримуються за рахунок коштів державного та відповідних місцевих
бюджетів, коштів підприємств, установ і організацій.
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11. За наявності на військовому обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях менше 500 призовників і військовозобов’язаних обов’язки щодо
ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або
служби управління персоналом, якій встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків
посадового окладу, крім державних службовців.
12. Загальна кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку в державних
органах, на підприємствах, в установах та організаціях, визначається виходячи з кількості
призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку станом на
1 січня поточного року, із застосуванням норм, визначених у пунктах 10 і 11 цього Порядку.
У разі наявності у виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад, на підприємствах,
в установах та організаціях двох і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, їх
об’єднують в окремий підрозділ — військово-обліковий підрозділ (відділ, сектор, групу тощо).
13. Посадові оклади для осіб військово-облікових підрозділів установлюються на
рівні посадових окладів працівників кадрового підрозділу.
14. Державні органи, підприємства, установи та організації у семиденний строк інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і
звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку.
15. Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники і військовозобов’язані працюють (навчаються).
16. Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:
для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;
для військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення.
17. Взяттю на військовий облік призовників державними органами, підприємствами,
установами та організаціями підлягають громадяни у віці від 18 до 27 років, які:
не приписані до призовних дільниць та не перебувають у запасі Збройних Сил, СБУ,
Служби зовнішньої розвідки;
приписані до призовних дільниць;
прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
набули громадянство України та підлягають приписці до призовних дільниць.
18. Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних державними органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають:
громадяни, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний
та воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил;
особи, звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої
розвідки;
особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її
проходження або достроково відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»;
особи, звільнені із служби з Національної поліції, МВС, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової
служби), Державної кримінально-виконавчої служби, центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову і митну політику;
особи, які набули громадянство України і підлягають взяттю на військовий облік
військовозобов’язаних;
особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або
з-за кордону на нове місце проживання;
військовозобов’язані, виключені з військового обліку СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
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призовники, яких відповідно до статті 18 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» звільнено від призову на строкову військову службу;
особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на військовому обліку призовників;
жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх придатності до
проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом.
19. Не підлягають взяттю на військовий облік призовників державними органами, підприємствами, установами та організаціями громадяни, які:
вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;
взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на військовий
облік військовозобов’язаних;
отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;
припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження
або достроково відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу».
20. Не підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних державними органами, підприємствами, установами та організаціями:
особи, які після проходження строкової військової служби прийняті на військову службу
за контрактом до військових формувань, утворених відповідно до законів, крім Збройних
Сил (далі — інші військові формування), або на службу до Національної поліції, органів,
підрозділів цивільного захисту, до Держспецзв’язку, Державної кримінально-виконавчої
служби;
особи, які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
особи, які вибули до інших країн на постійне місце проживання;
в інших випадках — за рішенням Міноборони.
21. Військовий облік військовозобов’язаних за призначенням поділяється на загальний
і спеціальний.
На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані, заброньовані
за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, який ведеться в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Решта військовозобов’язаних перебуває на загальному військовому обліку.
22. Призовники і військовозобов’язані, а також посадові особи, винні в порушенні вимог
цього Порядку і Правил військового обліку призовників і військовозобов’язаних (далі —
Правила військового обліку), несуть відповідальність згідно із законом.
Державні органи, які забезпечують функціонування системи військового обліку, підприємства, установи та організації, де ведеться військовий облік призовників і військовозобов’язаних, виготовляють друкарським способом правила військового обліку і вивішують
їх на видному місці у відповідних приміщеннях.
…
36. Державні органи, підприємства, установи та організації ведуть персональний облік
призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи (навчання).
37. З метою ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних на державні органи, підприємства, установи та організації покладається виконання таких заходів:
перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання
на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої розвідки;
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надсилання у семиденний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних,
прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального
закладу);
оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і
військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і
забезпечення їх своєчасного прибуття;
забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов’язаних згідно з вимогами, встановленими цим Порядком та іншими документами
первинного обліку відповідно до законодавства;
взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх
облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних;
організація періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звіряння особових карток
працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, в
яких вони перебувають на військовому обліку;
у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до особових
карток призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до
районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних;
складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;
приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних
на період мобілізації та на воєнний час;
своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,
підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час;
постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи;
постійне інформування районних (міських) військових комісаріатів про громадян та
посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;
ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозабов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними
районних (міських) військових комісаріатів.
38. Персональний облік призовників і військовозобов’язаних на підприємствах, в
установах та організаціях ведеться згідно з типовою формою первинного обліку № П-2
«Особова картка працівника» (далі — особова картка), затвердженою спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25 грудня 2009 р. № 495/656, у розділі II якої зазначаються відомості про військовий облік.
Персональний облік призовників і військовозобов’язаних - державних службовців у
центральних і місцевих органах виконавчої влади, інших державних органах ведеться
згідно з формою первинного обліку «Особова картка державного службовця», затвердженою наказом Нацдержслужби від 5 серпня 2016 р. № 156, у пункті 14 якої зазначаються відомості про військовий облік.
39. Розділ «Відомості про військовий облік» особової картки заповнюється відповідно до записів у військово-облікових документах.
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40. У підрозділах розділу «Відомості про військовий облік» особової картки рядового,
сержантського та старшинського складу запасу зазначається:
«група обліку» — остання літера військово-облікової спеціальності (від «А» до «Ч»).
«категорія обліку» — перша чи друга категорія, а також серія та номер військового
квитка або тимчасового посвідчення;
«склад» — склад військовозобов’язаних (рядовий, сержантський або старшинський);
«військове звання» — військове звання, присвоєне військовозобов’язаному під час проходження ним військової служби або перебування у запасі;
«військово-облікова спеціальність» — тризначне кодове (цифрове) позначення військово-облікової спеціальності;
«придатність до військової служби» — рішення військово-лікарських комісій щодо осіб,
визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час;
«найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації» —
найменування районного (міського) військового комісаріату, в якому військовозобов’язаний
перебуває на військовому обліку;
«найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем фактичного проживання» — найменування районного (міського) військового комісаріату, на території відповідальності якого фактично проживає військовозобов’язаний;
«перебування на спеціальному обліку» — номери переліку, пункту і розділу переліку, за
якими оформлено бронювання. Для військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження, — номер команди.
41. У розділі «Відомості про військовий облік» особової картки офіцерів запасу зазначається:
розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу, а також серія та
номер військового квитка або тимчасового посвідчення — у підрозділі «категорія обліку»;
профіль підготовки (командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний) — у підрозділі «склад»;
шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності — у підрозділі
«військово-облікова спеціальність».
Підрозділи «група обліку» та «придатність до військової служби» зазначеного розділу не
заповнюються.
42. У розділі «Відомості про військовий облік» особової картки призовників зазначається:
слово «призовник» — у підрозділі «група обліку»;
номер пункту (абзацу), частини та статті Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу», за якими надається відстрочка від призову на строкову військову службу, і дата, до якої вона надається, — у підрозділі «перебування на спеціальному обліку».
43. В особових картках військовозобов’язаних, які досягли граничного віку перебування
в запасі, після проведення чергового звіряння з відповідними районними (міськими) військовим комісаріатами робиться відмітка «Виключений з військового обліку за віком».
44. Особові картки призовників і військовозобов’язаних зберігаються в алфавітному
порядку в окремій картотеці за такими групами:
перша група — особові картки військовозобов’язаних офіцерського складу;
друга — особові картки військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу;
третя — особові картки військовозобов’язаних – жінок;
четверта група — особові картки призовників.
Особові картки військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, виділяються окремо в кожній групі.
Особові картки осіб, виключених з військового обліку за віком чи станом здоров’я, зберігаються у загальній картотеці.
Організація зберігання особових карток призовників і військовозобов’язаних у державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях здійснюється відповідно до вимог законодавства.
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45. Звіряння облікових даних особових карток призовників і військовозобов’язаних
з їх військово-обліковими документами здійснюється відповідно до графіка, затвердженого керівниками відповідних державних органів, підприємств, установ та організацій.
Під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів
призовників і військовозобов’язаних.
Державні органи, підприємства, установи та організації у п’ятиденний строк з дня
подання відповідних документів вносять до особових карток призовників і
військовозобов’язаних зміни облікових даних, виявлені під час їх звіряння, та надсилають щомісяця до 5 числа до відповідних районних (міських) військових комісаріатів
повідомлення про зміну облікових даних.
Про призовників і військовозобов’язаних, які порушують встановлені правила
військового обліку, державні органи, підприємства, установи та організації повідомляють відповідним районним (міським) військовим комісаріатам для притягнення їх
до відповідальності згідно із законом.
46. Звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних, які працюють (навчаються) на підприємствах, в установах та організаціях, з обліковими даними документів районних (міських) військових комісаріатів здійснюється згідно з
графіком звіряння, який затверджується розпорядженням відповідної районної держадміністрації або міської ради.
Особи, відповідальні за ведення військового обліку державних органів, підприємств, установ та організацій, у визначені графіком звіряння строки відряджаються
до відповідних районних (міських) військових комісаріатів та проводять звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з їх обліковими документами у районних (міських) військових комісаріатах.
Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану
військового обліку та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.
47. У разі отримання розпоряджень районних (міських) військових комісаріатів
щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик на призовні
дільниці (пункти попереднього збору) для їх приписки до призовної дільниці, призову
на військову службу або на збори військовозобов’язаних керівники державних органів, підприємств, установ та організацій зобов’язані:
видати наказ про оповіщення призовників і військовозобов’язаних та довести його
до їх відома у частині, що стосується забезпечення їх прибуття за викликом районного (міського) військового комісаріату у визначені ним строки;
забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників і військовозобов’язаних до районних (міських) військових комісаріатів;
письмово повідомити районним (міським) військовим комісаріатам про осіб, які не
виконали наказ керівника державного органу, підприємства, установи та організації
та не прибули за викликом до районного (міського) військового комісаріату.
48. Призовники і військовозобов’язані, які працюють на морських і річкових суднах, беруться на військовий облік за місцезнаходженням портів приписки таких суден.
Призовники і військовозобов’язані із числа плаваючого складу морського і річкового флоту, які мешкають на судні без реєстрації їх місця проживання, беруться на
військовий облік у портах приписки суден чи населених пунктах за місцем дислокації
кадрових підрозділів, що обслуговують судна.
Для взяття на військовий облік і зняття з військового обліку призовників і
військовозобов’язаних із числа плаваючого складу їх військово-облікові документи
подаються до облікових органів за розпорядженням капітанів суден чи адміністрації
пароплавств, управлінь і баз флоту, флотилій.
У разі коли судна на період зимової навігації перебазовуються до інших портів,
призовники і військовозобов’язані із числа плаваючого складу, які обслуговують
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судна, повинні залишатися на військовому обліку в кадрових підрозділах відповідних
пароплавств, управлінь і баз флоту, флотилій за місцезнаходженням портів приписки
суден.
49. Призовники і військовозобов’язані, які працюють у польових геологічних і топографогеодезичних організаціях, пошукових, знімальних, гідрогеологічних, геофізичних, лісобудівних, землебудівних експедиціях і загонах, на лінійних будівельно-монтажних і спеціалізованих
поїздах, шляхових машинних станціях, у пересувних механізованих і спеціалізованих колонах,
тунельних, мостобудівних і плаваючих загонах та ділянках, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних організаціях, управліннях механізації та підводно-технічних робіт, а також в
інших прирівняних до таких організаціях, робота в яких пов’язана із постійним переміщенням,
які не мають постійного місця проживання в пунктах проведення робіт, беруться на військовий облік кадровими підрозділами за місцезнаходженням таких організацій.
50. Навчальні заклади, які здійснюють підготовку жінок за фахом, спорідненим з відповідними військово-обліковими спеціальностями, визначеними Кабінетом Міністрів України,
за три місяці до випуску подають до районних (міських) військових комісаріатів відповідний
список (додаток 10). Списки долучаються до окремої справи та зберігаються в районному
(міському) військовому комісаріаті протягом 30 років.
…
77. Обласні військові комісаріати у взаємодії з облдержадміністраціями проводять відповідно до затверджених ними планів перевірку державних органів, підприємств, установ та
організацій, що перебувають на відповідній території.
За результатами перевірки складаються акти, які в десятиденний строк після її закінчення надсилаються відповідним керівникам, до оперативних командувань та районних (міських) військових комісаріатів для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством.
Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового
обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних
(міських) військових комісаріатів.
Обласні військові комісаріати відповідно до планів, затверджених оперативними командуваннями, проводять щороку перевірку стану організації та ведення військового обліку не
менш як у 30 відсотках районних (міських) військових комісаріатів. За результатами перевірки складаються акти, які в десятиденний строк після її закінчення надсилаються до штабів оперативних командувань та районних (міських) військових комісаріатів для реагування
та вжиття заходів згідно із законодавством.
78. Районні (міські) військові комісаріати відповідно до затверджених районними держадміністраціями, міськими радами планів проводять перевірку виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад, а також підприємств, установ та організацій, що перебувають на території їх відповідальності та в яких працюють військовозобов’язані, що
заброньовані за ними, а також військовозобов’язані, які мають мобілізаційні розпорядження. Решта виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад, підприємств, установ та
організацій перевіряються один раз на три роки. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних
та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів і журналу обліку перевірок стану військового обліку районного (міського) військового комісаріату,
який після закінчення зберігається сім років.
79. Центральні органи виконавчої влади та інші державні органи відповідно до затверджених ними планів проводять щороку перевірку стану військового обліку на підприємствах,
в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління.
За результатами перевірки складаються акти, які в десятиденний строк після її закінчення
надсилаються відповідним керівникам та районним (міським) військовим комісаріатам для
реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до
журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.
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80. Облдержадміністрації відповідно до затверджених ними планів у взаємодії з
обласними військовими комісаріатами проводять перевірку державних органів, підприємств, установ та організацій, що перебувають на території їх відповідальності.
За результатами перевірки складаються акти, які в десятиденний строк після її
закінчення надсилаються відповідним керівникам, до оперативних командувань та
відповідних районних (міських) військових комісаріатів для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок об’єктів перевірок вносяться до
журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і
військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських)
військових комісаріатів.
81. Районні держадміністрації, міські ради у взаємодії з районними (міськими)
військовими комісаріатами відповідно до планів, затверджених їх розпорядженнями
або рішеннями, проводять перевірку органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій, що перебувають на території їх відповідальності.
Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які здійснюють бронювання військовозобов’язаних та в яких працюють призначені в команди
на воєнний час військовозобов’язані, перевіряються один раз на рік. Решта органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій перевіряється один
раз на три роки. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.
82. Посадовим особам із складу комісії, що проводять перевірку стану військового
обліку, вручаються підписані відповідними керівниками та завірені печатками приписи на право проведення перевірки стану військового обліку та затверджується план
їх роботи.
83. Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій перевіряють
наявність приписів та посвідчень у посадових осіб, які проводять перевірку, та допускають їх до роботи з визначеними документами.
84. Голови комісій, що проводять перевірку, на початку її проведення доводять до
відома керівників державних органів, підприємств, установ та організацій плани роботи, а після завершення оголошують результати перевірки, які вносять до журналів
обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових
комісаріатів.
85. Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій, на яких проведено перевірку, організовують та забезпечують усунення виявлених недоліків. Про
вжиті заходи до усунення недоліків інформують у визначені в акті строки керівника
органу, який проводив перевірку.
Додаток 27
до Порядку
ПИТАННЯ,
які підлягають перевірці з організації та ведення військового обліку та забезпечення функціонування системи військового обліку
(Витяг)
5. Під час перевірки військових частин, підприємств, установ та організацій перевіряється:
правильність призначення осіб, відповідальних за ведення військового обліку;
рівень забезпечення повноти, достовірності та якості обліку всіх призовників і
військовозобов’язаних згідно з вимогами, встановленими Міноборони та Держстатом;
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стан підтримання постійної взаємодії з відповідними районними (міськими) військовими
комісаріатами з питань строків та способів звіряння даних особових карток призовників і
військовозобов’язаних з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів, в
яких вони перебувають на військовому обліку, внесення відповідних змін до них та організації проведення оповіщення призовників і військовозобов’язаних;
стан організації періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних
із записами у посвідченнях про приписку до призовної дільниці, у військових квитках та тимчасових посвідченнях;
своєчасність внесення до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного
стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади призовників і військовозобов’язаних,
та повідомлення районного (міського) військового комісаріату про зміну облікових даних;
своєчасність оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами та організаціями та навчальними закладами на період мобілізації та на
воєнний час;
стан здійснення постійного контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку, проведенням роз’яснювальної роботи серед громадян про виконання обов’язків щодо військового обліку;
повідомлення районного (міського) військового комісаріату про призовників і
військовозобов’язаних, які порушили вимоги законодавства щодо виконання військового
обов’язку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;
ведення журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і
військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових
комісаріатів.
Крім того, перевіряються такі документи: накази керівників про призначення відповідальних осіб за ведення військового обліку та їх посадові інструкції; штатний розпис; накази керівників про прийняття та звільнення з роботи призовників і військовозобов’язаних; керівні
документи; розпорядчі документи щодо організації питань, які підлягають перевірці; картотека карток П2 (П2ДС); документи службового листування з районним (міським) військовим
комісаріатом; планувальні та звітні документи за минулий та поточний роки; документи з
опрацювання пропозицій до переліку посад і професій, що підлягають бронюванню; перелік
посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та
на воєнний час; відомості про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з
переліками посад і професій, та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню; посвідчення про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час,
відомості щодо їх видачі; журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських)
військових комісаріатів; розписки про отримання військово-облікових документів; списки
військовозобов’язаних і призовників, відомості про нарахування та отримання заробітної
плати працівниками та інші документи.
6. Під час перевірки навчальних закладів, крім питань, визначених у пункті 5 цього додатка, додатково перевіряється:
своєчасність видачі призовникам довідок, що підтверджують їх право на відстрочку від
призову на строкову військову службу, для подання їх до районного (міського) військового
комісаріату;
своєчасність повідомлення відповідних районних (міських) військових комісаріатів про
зміну форми навчання, зарахування (відрахування) з навчального закладу;
своєчасність подання до районного (міського) військового комісаріату та повнота складання списку жінок, які мають фах з відповідною військово-обліковою спеціальністю, придатні до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом, для
взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних – жінок.
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Правила застосування посад
з однаковими назвами
У Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП) можна зустріти професійні назви робіт, які виписані абсолютно однаково. Проте, це зовсім не означає, що у кожному конкретному випадку оформлення
трудової книжки працівника та штатного розпису підприємства, установи, організації (далі — підприємство) підійде будь-яка з ідентичних назв. Отож, з’ясуємо, яким
чином обрати потрібну професію серед однакових назв за допомогою уточнюючих
слів (звісно, якщо вони є) чи звернувши увагу на кодування.

Визначення
професійної спеціалізації
У користувачів КП (особливо у недосить досвідчених) можуть виникнути певні труднощі
при визначенні редакції посади, на яку приймається працівник у випадку, коли наявні декілька, на перший погляд, споріднених позицій.
Перш за все, ця ситуація має місце для посад
працівників з розділів 1 – 4 КП, тобто керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців. Мова йде саме про посади, тому що професійна спеціалізація у КП визначена доволі
чітко. Так, поряд із професією інженера у вказаному нормативному документі йде відповідна
галузева диференціація інженерів:
— «Інженер» — (код КП 2149.2);
— «Інженер (металургія)» — (код КП 2147.2);
— «Інженер (хімічні технології)» — (код КП
2146.2);
— «Інженер антенно-щоглових споруд» —
(код КП 2144.2);
— «Інженер електрозв’язку» — (код КП 2144.2)
і т. д..
Отже, за наявності позначених за допомогою
уточнюючих слів — спеціалізацій основної професії (посади), підібрати необхідну професію
для оформлення відділом кадрів, буде нескладно. Таку ж картину маємо й з деякими посадами
керівного та загально адміністративного спря-

мування, наприклад: «Виконавець робіт» (код
КП 1223.2) — «Виконавець робіт (водне господарство)» (код КП 1221.2) — «Виконавець робіт з ремонту та налагодження енергетичного
устаткування» (код КП 1223.2) або «Головний
редактор» (код КП 1229.6) — «Головний редактор газети, журналу» (код КП 1210.1) — «Головний редактор карт і лоцій» — (код КП 1237.1)
або «Аудитор» — (код КП 2411.2) — «Аудитор
систем харчової безпеки» (код КП 2411.2) —
«Аудитор систем якості» (код КП 2411.2) тощо.
Звернемо увагу, що у деяких випадках основна професійна назва роботи та «спеціалізації»
знаходяться у різних розділах КП: «Адміністратор» (код КП 4222) — «Адміністратор (органи
державної влади)» (код КП 1229.3) — «Адміністратор бази даних» (код КП 2131.2). Користувачам КП слід враховувати деякі особливості
при виборі редакції серед професійних назв робіт, які виглядають «однаково».

Однакові професійні назви робіт
працівників керівного складу
Отже, у процесі вибору серед «однакових»
необхідної посади керівника у процесі ведення
кадрового діловодства, перш за все, слід розглянути їхні коди відповідно до КП, які позначають
віднесеність посади до того чи іншого угруповання (для прикладу див. Таблицю 1).
Таблиця 1

Професійна назва професії (посада)
«Директор департаменту»
«Директор департаменту»
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Код КП
1229.1
1229.3

Назва класифікаційного угруповання
Керівні працівники апарату центральних органів державної влади.
Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади.
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Зазначимо, що хоча посаду у вигляді «Директор департаменту» на практиці застосовують на
підприємствах, що ведуть комерційну діяльність, національний професійний стандарт,
яким є КП, допускає таке найменування керівника підрозділу лише для апарату центральних
та місцевих органів державної влади. Для того,
аби необхідна посада (з відповідним кодуванням) з’явилася у КП, національному об’єднанню
підприємців (серед яких Федерація роботодавців України, Конфедерація роботодавців України) слід відповідно до вимог розділу 5 Положення про ведення Державного класифікатора
України ДК 003 «Класифікатор професій» (ДСТУ

3739-98) обґрунтувати належним чином пропозиції. Так, згідно з п. 5.1. зазначеного Положення користувачі, у разі виникнення питань,
пов’язаних з введенням нових робіт (професій),
повинні забезпечити вивчення кола і складності
завдань та обов’язків відповідних працівників і
можливість віднесення виконуваних ними завдань та обов’язків до професійних назв робіт,
передбачених КП, керуючись чинними кваліфікаційними характеристиками професій працівників та іншими нормативними документами.
Так, свого часу до КП додалася посада «Керівника апарату» для національних академій (наук,
мистецтв) з кодом КП 1143.1 (див. Таблицю 2).
Таблиця 2

Професійна назва
професії (посада)
«Керівник апарату»
«Керівник апарату»
«Керівник апарату»

Код КП
1229.1
1229.3
1143.1

Назва класифікаційного угруповання
Керівні працівники апарату центральних органів державної влади.
Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади.
Вищі посадові особи національних академій, що діють на засадах самоврядування.

Таким чином, з огляду на вищезазначене,
можна сформувати деякі правила під час пошуку потрібної посади серед інших, що мають таку
ж редакцію.
Отже, правило 1: звертайте увагу на кодування посад (професій).
Можуть виникнути запитання при застосуванні посади «Завідувача сектору», яка у КП виписана для різних сфер діяльності (див. Таблицю 3).
У КП для чималої кількості посад (професій)
міститься позначка з номером Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), в якому вони розглядаються.
Таким чином, позиція під номером 1 «Завідувач
сектору» в Таблиці 3 міститься у ДКХП, випуск
76 «Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних служ-

бовців», а позиція під номером 2 — у ДКХП, випуск 81 «Культура та мистецтво». Це слугує
важливою підказкою для користувача КП, з якого випливає правило 2: звертайте увагу на наявність позначки, що вказує на відповідний випуск
ДКХП.
Водночас, зауважимо, що вказівка на наявність кваліфікаційної характеристики тієї або
іншої посади (професії) у конкретному випуску
ДКХП не означає, що в інших сферах діяльності
ця позиція не може застосовуватися, принаймні, у споріднених. Що робити у випадку, якщо,
наприклад, посада «Завідувач сектору» має
бути внесена до штатного розпису телерадіокомпанії? З огляду на наявні у КП позиції завідувачів секторів (див. Таблицю 2), можна зробити висновок, що діяльність у сфері масових
Таблиця 3

№
Професійна назва
з/п
професії (посада)
1. «Завідувач сектору»
2. «Завідувач сектору»
3. «Завідувач сектору»
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Код КП

Назва класифікаційного угруповання

1229.1
1229.7
1237.2

Керівні працівники апарату центральних органів державної влади.
Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності.
Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники.
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комунікацій ближча скоріш до культури та мистецтва ніж до державної служби або наукових
досліджень. Тому для «Завідувача сектору» в адміністрації телерадіокомпанії доречно буде застосовувати код КП — 1229.7. Щодо державної
служби, то специфіка професійної класифікації,
кваліфікаційні й законодавчі вимоги, а також
інші специфічні ознаки цієї діяльності роблять
неможливим застосування кодів посад державних службовців для будь-яких інших сфер діяль-

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

ності. До речі, ситуацій, коли при нинішньому
стані КП потрібна кадровику посада закріплена
у «чужому» ДКХП або взагалі не має посилань
на такий нормативний документ можуть виникати доволі часто. Для їх вирішення користувачу КП слід звертати увагу на кодування професійного угруповання та «включати здоровий
глузд» у поєднанні із набутим досвідом.
Розглянемо більш типовий випадок вибору
посад серед «однакових» (див. Таблицю 4).
Таблиця 4

№
з/п
1.

2.

Професійна назва
професії (посада)
«Начальник сектору»

«Начальник сектору»

Код КП

Назва класифікаційного угруповання

1221.2 Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у
сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі.
1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності.

Отже, з Таблиці 4 видно, що виходячи з найменування професійного угруповання, позиція
під номером 1 у КП призначена для керівників
підрозділів окремих визначених галузей. Позиція 2 у цій же таблиці хоча і містить неконкретне визначення сфери діяльності у найменуванні угруповання: «…в інших сферах діяльності», проте має посилання на ДКХП, випуск 66
«Залізничний транспорт і метрополітен» та випуск 5 «Добувна промисловість». Та чи означає
це, що начальники секторів мають право працювати лише у зазначених видах економічної
діяльності? Ні, не означає. Якщо на машинобудівному заводі до штатного розпису треба
внести посаду у вигляді «Начальник сектору
розрахункового», то у такому випадку підійде
код КП 1229.7. (для «інших видів діяльності»), а
наявність посилань на конкретні випуски
ДКХП не має визначального значення. Таким
чином, маємо ще правило 3: якщо в найменуванні професійного угруповання КП містяться слова «…в інших сферах діяльності»
та подібні до них за змістом, то це означає
можливість застосовувати посади з кодом
цього угруповання (коли для даної галузі відсутні посади або угруповання, де вона чітко
зазначена).
Взагалі, для установ, що не належать до сфери державної служби та праці у державних ус-
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Випуск ДКХП
—
66, 5

тановах є неприпустимим (навіть, якщо назва
виглядає цілком «підходящою») застосування
таких кодів угруповань для посади як-от:
— 1229.1 — Керівні працівники апарату центральних органів державної влади;
— 1229.3 — Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади;
— 2419.3 — Професіонали державної служби;
— 3435.1 — Організатори діловодства (державні установи);
— 3449 — Інші державні інспектори та деякі
інші.
Завершуючи розгляд наявності у КП позицій
державних службовців серед груп ідентичних за
назвою посад, наведемо повний перелік цих
груп (Таблиця 5).
Таблиця 5 наочно демонструє, що іноді кадровикам доводиться здійснювати свій вибір
щодо застосування потрібної посади та її кодування серед двох або більше позицій у КП. Тож
з урахуванням необхідності подальшого удосконалення КП, у нагоді стануть вищенаведені
правила.
Завершуючи огляд позицій керівників у КП,
які займають ідентичні за написом посади, наведемо відповідний їхній перелік, у якому відсутні державні службовці (див. Таблицю 6).
З Таблиці 5 видно, що в угрупованнях КП, які
охоплюють практично усі сфери економічної
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Таблиця 5
№
Професійна назва
з/п
професії (посада)
1. «Завідувач групи»
«Завідувач групи»

Код КП

Примітка

1229.1
1229.7

Посада державного службовця.
Кваліфікаційна характеристика посади міститься у ДКХП, випуск 74 «Геологорозвідка та топографо-геодезичні роботи». Поряд із вказаною, посаду можна
застосовувати у сферах діяльності, окрім позначених для угруповань із кодами
КП від 1229.1 до 1229.6.
Посада державного службовця.
Посада міститься у ДКХП, випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для
всіх видів економічної діяльності». Посаду застосовують у будь-якій сфері діяльності («наскрізна» посада).
Посада державного службовця.
У випусках ДКХП не відображено. Посаду можна застосовувати у сферах діяльності, окрім позначених для угруповань із кодами КП від 1229.1 до 1229.6.
Кваліфікаційна характеристика посади міститься у ДКХП, випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи». У той же час, виходячи із
кодування, посада не має обмежень у застосуванні (окрім чітко зазначених
в інших угрупованнях де наявні посади у такій самій редакції) (див. нижче).
Виходячи із кодування, посада застосовується у підрозділах підприємств у промисловості.
Посада державного службовця.
Посада державного службовця.
Виходячи із кодування, посада застосовується, в основному, для керівники
фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інших подібних видів діяльності.
Виходячи із кодування, посада застосовується виключно для керівників підрозділів матеріально-технічного постачання.
Посада державного службовця.
Кваліфікаційні характеристики галузевого спрямування щодо даної посади
містяться у ДКХП, випусках: 62 «Виробництво та розподілення електроенергії» та 66 «Залізничний транспорт і метрополітен». Поряд із вказаною, посаду
можна застосовувати у сферах діяльності, де передбачене функціонування
інспекцій.
Посада державного службовця.
Посада застосовується, в підрозділах підприємств (установ, організацій) з реклами та зв’язків з громадськістю.

2.

«Завідувач канцелярії»
«Завідувач канцелярії»

1229.1
1231

3.

«Керівник групи»
«Керівник групи»

1229.1
1229.7

«Начальник управління»

1210.1

«Начальник управління»

1222.1

«Начальник управління»
«Начальник управління»
«Начальник управління»

1229.1
1229.3
1231

«Начальник управління»

1235

4.

5.

«Начальник інспекції»
«Начальник інспекції»

1229.3
1229.7

6.

«Прес-секретар»
«Прес-секретар»

1229.1
1234

діяльності, наявні професійні назви робіт (посади) із розробленими галузевими кваліфікаційними характеристиками. Зазначимо, що для користувачів КП, які працюють в інших галузях,
вказівка на наявність зазначених кваліфікаційних характеристик носить довідковий характер.
Звідси маємо правило 4: кадровики розробляють посадові інструкції (за необхідності — проекти кваліфікаційних характеристик) виходячи із завдань, обов’язків, трудових функцій, вимог до знань та кваліфікації,
що склалися на конкретному підприємстві
(у галузі) та в яких там є потреба.
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Підтвердженням цього правила є зазначена
вище наявність різних кваліфікаційних характеристик для посади «Начальник інспекції» (код
КП 1229.7) та «Начальник сектору» (код КП
1229.7), «Начальник відділу» (код КП 1235),
«Начальник відділу» (1221.2).

Однакові професійні назви робіт
професіоналів та фахівців
Розгляд решти наявних у КП ідентичних у написанні назв посад свідчить про ті ж самі закономірності їхнього застосування, що діють для
керівних посад (див. Таблицю 7).
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Таблиця 6
№
Професійна назва
з/п
професії (посада)
1. «Завідувач майстерні»
«Завідувач майстерні»
2.

3.

«Менеджер (управитель)»
«Менеджер (управитель)»
«Начальник відділення»
«Начальник відділення»
«Начальник відділу»

4.

«Начальник відділу»
«Начальник відділу»

«Начальник відділу»

«Начальник дільниці»
5.

«Начальник дільниці»

«Начальник дільниці»
6.

«Начальник цеху»
«Начальник цеху»

Код КП

Примітка

1221.2 Посада повинна застосовуватися у сільському, лісовому та водному господарствах, у
риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі.
1222.2 Кваліфікаційна характеристика посади міститься у ДКХП, випуск 81 «Культура та
мистецтво». Разом з тим, виходячи із кодування, вона може застосовуватися для посад керівники виробничих підрозділів у промисловості.
1231 Виходячи із кодування, цю посаду мають займати керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники.
1499 Із таким кодом цю посаду можуть займати керівники у тих видах економічної діяльності, що не віднесені до інших угруповань КП.
1221.2 Посада повинна застосовуватися у сільському, лісовому та водному господарствах, у
риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі.
1222.2 Кваліфікаційна характеристика посади міститься у ДКХП, випуск 87 «Житлове та комунальне господарство населених пунктів». Разом з тим, виходячи з кодування, вона
може застосовуватися для посад керівники виробничих підрозділів у промисловості.
1221.2 Кваліфікаційні характеристики галузевого спрямування щодо даної посади містяться
у ДКХП, випусках: 2 «Сільське господарство та пов’язані з ним послуги» та 3 «Лісове
господарство і пов’язані з ним послуги».
Крім того, з таким кодом посада застосовується у водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі.
1223.2 Посада із цим кодом КП застосовується у будівництві.
1229.7 Кваліфікаційна характеристика посади міститься у ДКХП, випуск 65 «Торгівля та
громадське харчування». Поряд із тим, посаду з таким кодом можна застосовувати
у сферах діяльності, окрім позначених для угруповань із кодами КП від 1229.1 до
1229.6.
1235 Кваліфікаційні характеристики щодо даної посади містяться у ДКХП, випусках: 2
«Сільське господарство та пов’язані з ним послуги» та 3 «Лісове господарство і
пов’язані з ним послуги».
Поряд із тим, посаду можна застосовувати у підрозділах матеріально-технічного забезпечення в інших видах діяльності.
1222.2 Дана «наскрізна» посада може застосовуватися для керівників виробничих підрозділів у промисловості.
1223.2 Посада з цим кодом КП застосовується у будівництві.
Кваліфікаційна характеристика посади міститься у ДКХП, випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи».
1226.2 Посада має чітке галузеве спрямування. Кваліфікаційна характеристика посади міститься у ДКХП, випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен».
1221.2 Посада з цим кодом повинна застосовуватися у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі.
1222.2 Дана «наскрізна» посада може застосовуватися для керівників виробничих підрозділів у промисловості.

Як бачимо, Таблиця 6 демонструє, що ідентичні у написанні назви посад можуть відноситися до різних розділів КП (у даному випадку
до розділу 2 «Професіонали» та розділу 3 «Фахівці»).
Звертаємо увагу, що класи (підрозділи, групи) КП, кодування яких закінчується цифрою
«9», як правило, позначають угруповання, де зібрано посади (професії) працівників, що не
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увійшли до розміщених попереду груп. Наприклад:
— Перелік груп КП класу 147 «Менеджери
(управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам»
закінчує група 1479 «Менеджери (управителі) з
надання інших послуг юридичним особам»;
— Перелік груп КП класу 213 «Професіонали
в галузі обчислень (комп’ютеризації)» закінчує
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Таблиця 7
№
Професійна назва
з/п
професії (посада)
1. «Асистент»

2.

3.

4.

5.

Код КП

Примітка

2310.2

Посада повинна застосовуватися в
університетах та інших вищих навчальних закладів.
Посада повинна застосовуватися для технічних фахівці в галузі управління, що
не увійшли до груп із кодами КП від 3431 до 3436.9 включно (класу 343 «Технічні фахівці в галузі управління»).
Виходячи із кодування, цю посаду мають займати вчителі початкової школи.

«Асистент»

3439

«Вчитель загальноосвітнього навчального закладу»
«Вчитель загальноосвітнього навчального закладу)»
«Диспетчер-інспектор»

2331

«Диспетчер-інспектор»

3152

«Інспектор»

2490

«Інспектор»

3439

«Радник»

2429

«Радник»

2490

2320

Із таким кодом цю посаду можуть займати
викладачі середніх навчальних закладів.

3144

Ця посада відноситься до професійної групи КП «Авіадиспетчери». Кваліфікаційна характеристика міститься у ДКХП, випуск 68 «Авіаційний транспорт».
Ця посада може застосовуватися для посад фахівців — інспекторів з безпеки
руху, охорони праці та якості .
Ця посада для інспекторів, яких не було включено до інших угруповань розділу
2 КП «Професіонали».
Посада повинна застосовуватися для інспекторів, що не увійшли до груп з
кодами КП від 3431 до 3436.9 включно (класу 343 «Технічні фахівці в галузі
управління»).
Посада повинна застосовуватися для радників, що не увійшли до груп із кодами КП від 2421.1 до 2424 (класу 242 «Професіонали в галузі правознавства,
прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності»).
Ця посада для радників, яких не було включено до інших угруповань розділу 2
КП «Професіонали».

рішення кадровиками питань пошуку у КП потрібних посад. Треба лише не забувати деякі
правила користування та певні закономірності
побудови і розподілу посад (професій) за угрупованнями цього національного професійногокласифікаційного стандарту.

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства

РЕКЛАМА

група 2139 «Професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації)»;
— Перелік груп КП класу 343 «Технічні фахівці в галузі управління» закінчує група 3439 «Інші
технічні фахівці в галузі управління» тощо.
У таких «замикаючих» клас групах користувачі КП досить часто знаходять (відносять за
принципами логіки) професії (посади), які вони
безрезультатно шукали в «основних» групах.
Таким чином, наявність ідентичних у написанні назв не повинна суттєво ускладнити ви-
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Розробка «дієвих»
посадових інструкцій
На певному етапі розвитку всі підприємства стикаються з однією з проблем організації ефективного менеджменту — налагодженням взаємовідносин між співробітниками різних структурних підрозділів, визначенням повноважень і посадових
обов’язків кожного працівника. Зважаючи на те, що на сьогодні існує значна
кількість різних професій та посад, питання про розмежування функціональних
обов’язків, які повинні виконувати відповідні працівники, є вкрай актуальним і
наявність на підприємствах такого правового документа, який би регламентував
конкретні обов’язки, завдання, права, відповідальність, організаційно-правовий
статус працівника та забезпечував би йому належні умови для ефективної праці, є
нагальною потребою. І саме посадова інструкція дозволить виключити вільне трактування співробітниками їх функцій і повноважень та допоможе безпосереднім
керівникам уникнути необхідності постійного роз’яснення підлеглим їхніх
зобов’язань. Наразі з’ясуємо, як розробити «дієві» посадові інструкції — тобто не
просто документ, який затверджують лише тому, що він має бути на підприємстві,
а такий, який дійсно використовується на практиці й дозволяє реально заощадити
час при ознайомленні кожного нового працівника з його завданнями та обов’язками
й уникнути непорозумінь між співробітниками різних відділів під час вирішення
різноманітних питань, що постають у процесі діяльності підприємства.

Що таке посадова інструкція?
Посадова інструкція — це внутрішній правовий документ підприємства, що регламентує
призначення і місце працівника на підприємстві, визначає його функціональні обов’язки,
права та відповідальність. Її змістом є не тільки
трудова функція працівника, а й відповідність
кваліфікаційним вимогам, що висуваються до
претендента на ту чи іншу посаду. Це має позитивне значення при вирішенні питання про відмову в прийнятті на роботу та об’єктивної оцінки кандидата на вакантну посаду.
Згідно зі ст. 29 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП), до початку роботи за
трудовим договором роботодавець зобов’язаний роз’яснити працівникові його права і
обов’язки та проінформувати під підпис про
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умови праці, наявність на його робочому місці
ще не усунених небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу
на здоров’я, його права на пільги і компенсації
за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.
Часто для виконання цієї вимоги складають
посадові інструкції просто, як кажуть, для «галочки» (на випадок перевірки інспекторів з праці).
Такі інструкції не допомагають ані підприємству
у вирішенні різних питань, ані працівнику при
прийнятті на роботу чи переведенні на іншу посаду. Раніше так було з посадовими інструкціями ще за радянських часів, написаними формально і перевантаженими посиланнями на
безліч нормативних документів. Тоді всі норми
на підприємствах регламентувалися різними
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міністерськими документами й ринкова конкуренція просто була відсутня — посадові інструкції того часу були типовими для кожної галузі.
Зі зміною економічних умов змінюється і
ставлення до посадових інструкцій. Бізнес стає
успішним лише тоді, коли підприємство ефективно використовує наявні ресурси, в тому
числі й людські. Тому наразі посадова інструкція є найважливішим інструментом організації
ефективної роботи персоналу. Це документ,
який встановлює на підприємстві так би мовити «правила гри» для працівника за кожною
конкретною посадою: чітко прописує його
функціональні обов’язки, підпорядкованість,
відповідальність, права, взаємодію з іншими
співробітниками й структурними підрозділами
підприємства. Розробка грамотної посадової
інструкції вимагає ретельного опису та моделювання трудових процесів. Щоб чітко організувати роботу працівників і полегшити підбір
кандидатів на посади, багато підприємств почали створювати документи, що описують основні характеристики, якими повинен володіти співробітник для успішної роботи на даній
посаді — професіограми, професійні стандарти, професійні портрети, кваліфікаційні карти
і карти компетенції, різноманітні профілі посад тощо. До речі, на жаль, часто посадову інструкцію плутають з профілем посади, а іноді
навіть намагаються підмінити одне поняття
іншим.

Практичне призначення
Особливість посадової інструкції у тому, що
вона не «прив’язується» до характеристик конкретного працівника — в ній визначаються вимоги до посади, незалежно від того, яка саме
людина буде цю посаду займати. Призначення
посадової інструкції — пояснити будь-якому
працівникові, який обійматиме відповідну посаду, що саме від нього вимагає підприємство
(тобто визначення змісту його роботи, кола
його обов’язків, прав і відповідальності). У практиці управління вважається, що посадова інструкція повинна складатися для кожної штатної посади підприємства, носити безособовий
характер і оголошуватися працівникові під під-
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пис при укладанні з ним трудового договору
(контракту).
Чіткість у визначенні кваліфікаційних вимог і трудової функції працівника, закріплених у посадовій інструкції, надає наступні
можливості:
— об’єктивно оцінити ділові якості претендента на посаду під час прийняття його на роботу, в тому числі в процесі проходження конкурсу;
— раціонально розподілити функціональні
обов’язки між працівниками (здійснити поділ
праці в цілому);
— вирішити питання про доцільність переведення працівника на іншу роботу;
— підвищити своєчасність і надійність виконання завдань за рахунок введення кількісних показників періодичності, трудомісткості,
тривалості та календарних термінів їх виконання;
— поліпшити соціально-психологічний клімат у колективі, усунути конфлікти між керівниками і підлеглими;
— чітко визначити функціональні обов’язки
працівника та його взаємини з іншими співробітниками;
— конкретизувати права працівника, зокрема щодо підготовки й прийняття ним управлінських рішень і використання ресурсів;
— підвищити колективну та особисту відповідальність працівників за своєчасне і якісне виконання функціональних обов’язків;
— організувати рівномірне завантаження
працівників за періодами з мінімальними втратами робочого часу і з якомога меншим перевантаженням.
Слід зазначити, що працівник також зацікавлений в чіткому визначенні характеру
його роботи, кола посадових обов’язків, відповідальності, кваліфікаційних вимог, що
пред’являються до посади, яку він обіймає,
оскільки це йому дозволяє:
— об’єктивно оцінити свої можливості й подальшу перспективу трудової діяльності та кар’єрного зросту;
— визначити вид і характер своєї роботи та
кола обов’язків з метою захисту трудових прав й
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недопущення неправомірного покладення на
нього «чужих» трудових функцій;
— оцінити міру юридичної відповідальності
за його дії під час виконання трудових функцій
на займаній ним (або вакантній) посаді.
Крім того, посадові інструкції можна розглядати і як своєрідний засіб захисту прав як працівника, так і роботодавця, оскільки при виникненні трудового спору в деяких випадках
саме посадова інструкція може стати доказом
правомірності поведінки працівника або роботодавця.
Посадова інструкція є документом, чинним
відносно тривалий час. Вона вступає в силу з
моменту затвердження її керівником підприємства і діє до заміни її новим документом.
На сучасних підприємствах посадова інструкція, як правило, готується відділом кадрів
(чи управління персоналом) спільно з керівником відповідного підрозділу: кадровики привносять своє знання процесу створення посадової інструкції, а лінійний керівник визначає
субординацію, підпорядкованість, співвідношення функціональних обов’язків відповідно
до розроблених та затверджених положень про
структурні підрозділи.
Крім того, доцільно узгоджувати посадові інструкції і з юристом чи юрисконсультом підприємства (у цьому випадку узгодження — це,
в першу чергу, проведення юридичної експертизи змісту посадової інструкції, тобто виявлення положень в посадовій інструкції, які
суперечать трудовому законодавству або не мають за основну мету визначення правового становища працівника, який зобов’язаний виконувати трудову функцію, передбачену його
посадовою інструкцією).
Розробляти посадові інструкції і затверджувати їх роботодавцем слід по всіх посадах, які є
в штатному розписі підприємства. Якщо посада
вакантна, то посадову інструкцію бажано затвердити і ввести в дію ще до пошуку відповідного працівника чи, принаймні, до укладення з
ним трудового договору.
Посадові інструкції використовуються на
різних етапах залучення співробітника і його
роботи на підприємстві, зокрема:
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— при підборі персоналу (інформація з посадової інструкції допоможе провести обґрунтований відбір працівників на основі оцінки відповідності кандидатів на вакантні посади вимогам
підприємства);
— під час введення на посаду нового співробітника (в період його адаптації на підприємстві посадова інструкція дозволить швидко ознайомити його з обов’язками і правами на новому місці роботи та ввести його в курс загального процесу діяльності);
— при оцінці складності робіт і формуванні компенсаційних пакетів для працівників
різних категорій (посадові інструкції використовуються при ранжируванні посад й на основі
цих даних будується система матеріального стимулювання);
— для оперативного управління діяльністю працівників підприємства (посадова інструкція — це «керівництво до дії» для самого
працівника: в ній визначено, яких дій від нього
очікують і за якими критеріями оцінюють результати праці, а участь в обговоренні посадової
інструкції надає працівникові можливість впливати на умови, організацію та критерії оцінки
своєї праці);
— для виявлення потреби в навчанні (посадова інструкція надає орієнтири для необхідності підвищення рівня професійної кваліфікації працівника і прийняття рішення про необхідність його перепідготовки).
Залежно від категорії, рівня і правового статусу співробітників, посадові інструкції для них
як локальні нормативні акти можуть мати відмінності в назві і структурі.

Алгоритм розробки
Складання інструкції не є завданням однієї
людини — це комплексна робота співробітників
різного рівня. У цьому процесі можуть брати
участь керівник, працівник, що займає на даний
момент посаду, для якої складається інструкція, інспектор з кадрів, юрист, інженер з охорони праці та інші зацікавлені особи — усі вони
бачать одну й ту ж роботу з різних сторін, тому
важлива думка кожного з них. Звичайно координувати і контролювати процес повинна одна
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людина й практичний досвід свідчить про те, що
краще, якщо це буде працівник відділу кадрів.
Зазначимо, що наразі не існує нормативного
документа, який чітко регламентує розробку
посадових інструкцій, тому слід керуватися
вказівками, наведеними у «Загальних положеннях» випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі —
ДКХП), а також вимогами інших нормативних
документів.
Так, у ДКХП міститься перелік вимог до кваліфікації фахівців різних категорій. Кожна кваліфікаційна характеристика є нормативним документом, який регламентує зміст виконуваних
функцій працівників, що сприяє забезпеченню
оптимальної технології трудової діяльності, раціонального розподілу праці, високій організованості, дисципліни й порядку на кожному робочому місці, а також вдосконалення системи
управління персоналом. У якості нормативної
бази кваліфікаційні характеристики посад призначені для застосування на підприємствах, в
установах і організаціях різних форм власності,
організаційно-правових форм та галузей економіки незалежно від їх відомчої підпорядкованості.
Зокрема, при оформленні будь-яких документів, не тільки посадових інструкцій, слід брати
до уваги положення ДСТУ 4163-2003, в якому
описуються вимоги до оформлення документів.
Також можна використовувати стандарти підприємства з документознавства, якщо вони розроблені.
У будь-якому разі, якщо ви маєте на меті
розробити справді «дієву» посадову інструкцію, необхідно:
1. З’ясувати загальні цілі підприємства.
Бажано це зробити з максимальним наближенням до цифрових показників, оскільки вони є
найбільш конкретними.
2. Визначити виконувані роботи. Джерелом такої інформації можуть слугувати відповідні випуски ДКХП. Щоправда, зважайте на те, що
таким чином можна отримати лише загальне
уявлення про зміст роботи й неможливо розкрити всі функціональні обов’язки і вимоги до даної
посади на конкретному підприємстві.
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3. Провести анонімні опитування серед
працівників підприємства щодо аналізу їх роботи. Є кілька способів це зробити — анкетування, співбесіда, спостереження. Але найкращий ефект дає поєднання цих методів.
Для анкетування використовують опитувальні листи, які роздають співробітникам підприємства з проханням заповнити їх в довільній формі
протягом невеликого проміжку часу (максимум
тижня). Важливо продумати, як буде складена
анкета, які питання необхідно в неї внести (можна використовувати як відкриті, так і закриті питання). Цей метод дозволяє зібрати базові дані,
які в подальшому необхідно уточнювати за допомогою інших методів збору інформації.
Співбесіда може дати дещо спотворені дані,
оскільки деякі працівники досить часто перебільшують одні свої обов’язки, применшують
інші й замовчують треті. Тому найкраще спілкуватися не лише з конкретним працівником щодо
аналізу його роботи, а і з його безпосереднім
керівником, надалі порівнявши, як бачить роботу відділу та кожного співробітника керівник і
що відбувається насправді.
Пряме спостереження використовується лише
в тих випадках, коли робота пов’язана з виконанням однотипних дій і вимагає стандартизації, оптимізації праці (тому зазвичай цей метод
використовується лише для складання робочих,
а не посадових інструкцій).
4. Обробити опитувальні листи, написати «чернетку» посадової інструкції на підставі форми для розробки посадових інструкцій. На підставі зібраних даних, при можливості
й за необхідності бажано оптимізувати процес
праці. Для цього, насамперед, слід виявити трудові функції, які необґрунтовано дублюються у
декількох працівників, а також обов’язки, які,
можливо, намагаються приховати. Таким чином, інструкція може виконати ще одну важливу функцію — оптимізувати робочі процеси на
підприємстві.
5. Проект («чернетку») посадових інструкцій віддати на розгляд та коригування керівнику відповідного відділу.
6. Внести необхідні зміни (звісно у разі, якщо
у керівника відділу були певні зауваження).
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7. Затвердити проект посадової інструкції у керівника відділу.
8. Віддати проект посадової інструкції на
розгляд керівникам структурних підрозділів,
з якими цей відділ взаємодіє в бізнес-процесах.
9. Внести за потреби необхідні зміни та
затвердити проект посадової інструкції у
керівників відповідних структурних підрозділів.
10. Затвердити посадову інструкцію у керівника підприємства, ввести її в дію й використовувати у процесі роботи (періодично
відстежуючи зміни на підприємстві, аби інструкція завжди була актуальною).

Структура та зміст
У правому верхньому кутку першої сторінки
посадової інструкції зазначається слово «Затверджую», вказується посада, ініціали та прізвище керівника підприємства, його підпис і дата
затвердження.
У заголовку посадової інструкції наводиться
повна назва посади, яка має відповідати професійній назві роботи, передбаченій у Класифікаторі професій, та повна назва відповідного структурного підрозділу.
Ще одним обов’язковим атрибутом є підпис
працівника про ознайомлення з інструкцією і
дата такого ознайомлення, що буде свідчити
про виконання вимог вищезгаданої ст. 29 КЗпП.
Зазвичай, посадова особа, яка є відповідальною за кадрові питання на підприємстві (інспектор з кадрів, начальник відділу кадрів
тощо) веде обліковий журнал, в якому кожен із
найманих працівників після ознайомлення з
посадовою інструкцією залишає свій підпис
із зазначенням дати. При цьому працівник повинен ознайомитися з інструкцією не тільки,
коли його приймають на роботу чи переводять
на іншу посаду, а й при покладенні на нього
тимчасового виконання обов’язків іншого працівника.
Звісно, при складанні посадових інструкцій
необхідно дотримуватися єдиного підходу до
оформлення, структури й викладу всіх розділів.
Текст повинен бути написаний чітко, лаконічно, без двозначностей.
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Також справді «дієва» інструкція не повинна
перетворюватися на величезний «талмуд», що
нагадує збірник правил поведінки в тій чи іншій ситуації — занадто великий документ буде
важко читати й досить легко помилитися в його
розумінні та тлумаченні. Тому варто виділити
лише всі важливі моменти роботи, визначити
обов’язки за відповідною посадою, відповідальність тощо й чітко описати їх простими та доступними для сприйняття реченнями. Окрім
того, зрозуміло, що передбачити всі позаштатні
ситуації неможливо, а тому в посадовій інструкції слід чітко вказати, які питання працівник
може вирішувати самостійно, а які — тільки через керівництво.
Подекуди на певних підприємствах розробники посадових інструкцій недооцінюють або,
навпаки, переоцінюють їх значимість, вважаючи, що сама по собі інструкція може замінити
контроль керівником роботи підлеглого. Звісно,
це хибна думка. Щоб посадові інструкції застосовувалися на практиці й працівники дотримувалися відповідних положень, насамперед кожен з таких документів повинен відповідати на
питання: «За що працівник отримує заробітну
плату?». Якщо, прочитавши посадову інструкцію, можна на нього чітко відповісти, то вона
написана вдало і зрозуміло.
Крім опису всіх обов’язків, необхідна ще і правильна мотивація до якісного виконання роботи. За бажанням, особливості мотивації також
можна відобразити в інструкції, виділивши це в
окремий розділ.
Зазвичай, у посадовій інструкції виділяють
наступні розділи:
1. «Загальні положення». У цьому розділі посадової інструкції мають міститься наступні відомості:
— найменування посади відповідно до штатного розпису та основні відомості про неї (код
за Національним класифікатором України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327, назва структурного підрозділу, безпосередня підпорядкованість;
— порядок призначення та звільнення з посади;
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— порядок заміщення цієї посади в період
тимчасової відсутності працівника;
— кваліфікаційні вимоги, що висуваються до
працівника, якщо їх не визначено окремим розділом (рівень освітньої підготовки, рівень кваліфікації, фах, необхідний стаж роботи за фахом);
— перелік законодавчих актів, нормативних
та інших документів, якими працівник керується
у своїй роботі.
2. «Основні завдання та функції». Цей розділ характеризує зміст діяльності працівника й
включає в себе конкретний перелік завдань і видів робіт, закріплених за працівником щодо напряму його діяльності, викладений у лаконічній
формі, починаючи з визначення організаційноюридичних ознак (керує, організовує, розглядає, забезпечує, контролює, спостерігає, виконує, здійснює, бере участь тощо) та визначає
самостійну ділянку роботи для кожного працівника, перелік об’єктів управління або зон обслуговування, закріплених за працівником, а також
встановлює правила, норми й технічні вимоги,
яких слід дотримуватися під час роботи. Насамперед, у цьому розділі формулюються основні
завдання працівника за даною посадою, а далі
йде перерахування конкретних видів робіт, з
яких складаються основні завдання. Наприклад,
основне завдання працівника — контроль за
термінами виконання документів. На різних
підприємствах й при використанні різної технології це завдання може складатися з різних
операцій. Так, при використанні ручної технології це можуть бути наступні операції: отримання
документів, виконання яких слід проконтролювати; заповнення контрольних карток; внесення
в них відміток про хід виконання; ведення строкової картотеки; обслуговування запитів фахівців апарату управління. Те саме завдання при
використанні автоматизованої технології включатиме такі операції, як: внесення до комп’ютерної бази даних про зареєстровані документи;
ведення комп’ютерної бази даних документів з
відміткою «Контроль»; обслуговування запитів
фахівців апарату управління і т. д..
Зміст завдань має викладатися за ступенем їх
важливості й частоти виконання: спочатку наводяться основні, виконання яких займає най-
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більшу частину робочого часу, потім допоміжні,
додаткові та періодичні, що виконуються час від
часу. Завдання працівників мають відповідати
завданням і функціям підрозділу, де вони працюють і не дублювати трудові функції інших
працівників.
3. «Обов’язки». У цьому розділі посадової інструкції записують умови, яких повинен дотримуватися працівник при виконанні своїх функцій, наприклад:
— виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
— забезпечити дотримання встановлених
термінів підготовки документів;
— додержуватися етичних норм спілкування
в колективі;
— зберігати конфіденційну службову інформацію відповідно до встановлених на підприємстві положень тощо.
Якщо розділи посадової інструкції «Основні
завдання та функції» і «Обов’язки» є не дуже великими за обсягом, то їх можна об’єднати в
один, назвавши його «Завдання та обов’язки».
4. «Повинен знати». У цьому розділі має міститися перелік мінімальних вимог до спеціальних
знань, умінь, майстерності працівника відповідно
до реальних умов його діяльності, особливостей
устаткування, інструментів, матеріалів тощо, достатніх для якісного виконання покладених на
нього завдань та обов’язків.
5. «Права». У цьому розділі визначаються повноваження, делеговані працівнику, за допомогою яких забезпечується виконання покладених на нього завдань та обов’язків (наприклад,
вносити пропозиції в межах його компетенції,
отримувати необхідну інформацію від інших
працівників, виконувати обов’язки представництва щодо певних питань, узгоджувати проекти
документів, брати участь у нарадах, звертатися
до керівництва з питань сприяння виконання
покладених завдань та обов’язків тощо).
При написанні цього розділу необхідно чітко
бачити різницю в обсязі прав і повноважень,
якими володіють підлеглі й керівники, що, в результаті, визначає і різний рівень відповідальності керівників та підлеглих за результати роботи певного структурного підрозділу. Зокрема,
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слід зазначити, які саме питання працівник
вправі вирішувати самостійно, та вказати, чи
має він право підписувати, візувати будь-які документи (і якщо має таке право, то які саме).
Також у посадовій інструкції повинно бути відображено надане працівникові право контролю — за наявності такого, необхідно перерахувати коло питань і дій, контролювати виконання
яких має право працівник, здійснюючи свої
функціональні обов’язки або за дорученням керівництва.
5. «Відповідальність». Цей розділ є одним з
найважливіших, оскільки у ньому розкривається
відповідальність працівника за невиконання
або неналежне виконання його обов’язків і
функцій з урахуванням наданих йому прав. Зауважимо, що на практиці цей розділ, зазвичай,
виписується досить «сухо» й майже не конкретизується. Наприклад, в посадових інструкціях,
як правило, передбачається, що працівник несе
відповідальність за:
— невиконання (неналежне та/чи несвоєчасне виконання) покладених на нього та виписаних у посадовій інструкції завдань і функцій, —
в межах, визначених чинним законодавством
України та локальними нормативними актами
підприємства;
— правопорушення, вчинені в процесі діяльності, — в межах, визначених чинним законодавством України;
— завдання матеріальної шкоди — в межах,
визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.
Однак, таку відповідальність працівник нестиме незалежно від того, відображена вона чи
ні у посадовій інструкції (адже чинне законодавство застосовується до всіх). Натомість, маючи
досвід вирішення конфліктних питань з працівниками, рекомендуємо розписувати відповідальність за посадою докладно, зазначаючи насамперед те, чого не має у нормативних актах
(адже саме це дозволить захистити права і працівника, і роботодавця в конфліктних ситуаціях).
Наприклад, окрім загальної вказівки, що працівник несе відповідальність за неналежне та/
чи несвоєчасне виконання покладених на нього
завдань і функцій, слід визначити критерії оцін-
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ки якості та своєчасності виконання завдань,
обов’язків і робіт, а також ступінь персональної
відповідальності працівника за незастосування
належних заходів у межах його обов’язків і повноважень.
6. «Взаємозв’язки (зв’язки) за посадою».
У цьому розділі посадової інструкції визначається коло основних взаємовідносин працівників під час виконання покладених на них завдань та обов’язків із співробітниками свого
або інших структурних підрозділів, а також зі
сторонніми підприємствами, організаціями,
установами, з якими працівник має службові
взаємовідносини, строки отримання та надання взаємної інформації (за наявності), порядок
погодження та затвердження відповідних документів тощо. Зокрема, зазначається від кого
(кому), в які терміни та яку інформацію отримує (надає) працівник, з ким спільно готує та
погоджує проекти документів, кому і в які терміни надсилає виконану роботу або від кого її
отримує, з ким і з яких питань (наприклад, забезпечення матеріальними ресурсами, виконання навантажувально-розвантажувальних
робіт, пожежної безпеки) має взаємовідносини.
Зауважимо, що у цьому розділі важливо виписати порядок регулярних дій співробітника, а
також визначити його дії в разі виникнення позаштатних ситуацій.

Перегляд, внесення змін,
строки зберігання
Загалом, посадові інструкції діють протягом
тривалого часу й наразі не існує нормативного
акта, який містив би обмеження щодо терміну
їх дії. Водночас, ніщо не заважає роботодавцю
визначити періодичність перегляду посадових
інструкцій (наприклад, раз на рік, на три чи
п’ять років тощо) у локальному нормативному
акті — в інструкції з діловодства або в окремому положенні про роботу з посадовими інструкціями.
Також іноді відбуваються події, які неодмінно
призведуть до необхідності внесення значних
змін до посадових інструкцій, а тому бажано одразу після настання таких подій провести перегляд посадових інструкцій, не очікуючи, поки
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виникнуть проблеми, пов’язані з невідповідністю визначених в них умов реальним обставинам. Так, перегляд посадових інструкцій є
обов’язковим у разі:
— зміни структури підприємства;
— зміни штатного розпису;
— перегляду завдань структурних підрозділів
і внесення змін до положень про них;
— розширення (зміни) обов’язків працівників;
— впровадження нових форм і методів праці
та/чи нових технологій, внаслідок чого відбувається перерозподіл функцій між структурними підрозділами та/чи посадових обов’язків між
окремими працівниками.
Зверніть увагу, що зміни та доповнення до
вже затверджених посадових інструкцій, які суттєво впливають на їх зміст, може бути внесено
лише на підставі наказу (розпорядження) роботодавця. До того ж, якщо вони пов’язані зі зміною істотних умов праці, то відповідно до ст. 32
КЗпП працівника необхідно буде попередити
про це не пізніше ніж за два місяці. Як правило,
такий наказ (розпорядження) роботодавця видається на підставі доповідної записки керівника відповідного структурного підрозділу підприємства (наприклад, начальника відділу
кадрів), де мають бути вказані причини виникнення необхідності внесення змін і доповнень
до певної посадової інструкції. У разі ж, коли до
посадової інструкції потрібно внести цілий ряд
суттєвих змін, то доцільніше буде затвердити
посадову інструкцію в новій редакції.
Натомість у випадку необхідності внесення
незначних змін, пов’язаних, наприклад, з необхідністю усунення недоліків на кшталт помилок
в написанні чи неправильному застосуванні
розділових знаків, видавати наказ для внесення
змін до посадових інструкцій не потрібно, так
само як і отримувати на це згоду працівника.
Щодо строків зберігання посадових інструкцій, то вони, згідно з Переліком типових документів, що створюються під час діяльності
органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Міністерства
юстиції України від 12 квітня 2012 р. № 578/5,
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становлять 5 років після їх заміни новими (за
винятком посадових інструкції наукових працівників, а також працівників, що працюють на
важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці — їх строк зберігання становить 75 років).
Наприкінці підкреслимо, що посадові інструкції складаються саме на посаду, а не на
окремого працівника, тому, по-перше, вписування до посадових інструкцій будь-яких приватних даних працівника (наприклад, прізвища, імені та по батькові) є неприпустимим (це,
на жаль, є досить поширеною на практиці помилкою), а по-друге — для двох чи більше працівників, які займають однакові посади й їх
функції не різняться між собою, достатньо буде
наявності однієї посадової інструкції.
Також слід пам’ятати, що під час складання
посадових інструкцій варто використовувати
відповідні кваліфікаційні характеристики професій працівників згідно з ДКХП та локальні
нормативні документи підприємства (статут,
колективний договір, правила внутрішнього
трудового розпорядку тощо). Зверніть увагу, що
виходячи з особливостей штатного розпису,
структурних перетворень тощо, коло завдань та
обов’язків, що містяться у кваліфікаційних характеристиках до посад (професій) працівників,
може бути розширено під час розробки посадових інструкцій трудовими функціями, передбаченими для різних груп професій, але рівними чи
нижчими за складністю та виконання яких не
потребує іншої кваліфікації, або звужено за рахунок їх розподілу між окремими виконавцями.
Якщо посадова інструкція відображатиме не
загальні, а конкретні завдання та обов’язки працівника, його компетенцію та відповідальність,
вона стане дійсно «дієвим» та необхідним документом, який допоможе попередити виникнення конфліктних ситуацій між працівником і роботодавцем, вирішити важливі проблеми щодо
управління та оптимізації трудових процесів, а
також забезпечити ефективну роботу підприємства в цілому.
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, 02660 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.

У трудовій книжці працівника попередній роботодавець пропустив цілий розворот й ми, спочатку не звернувши на це уваги, внесли свій запис саме на цьому
пропущеному розвороті — що робити за таких обставин?
Продублюйте внесений запис на сторінці
після запису попереднього роботодавця.
В 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) не врегульовано
ситуацію, коли у трудовій книжці пропущені сторінки. Однак такі випадки час від часу трапляються на підприємствах, і в разі, якщо роботодавець пропустив розворот у трудовій книжці,
не слід робити будь-які записи на незаповнених сторінках — якщо внесені до трудової книжки записи коректні й, найважливіше, номери
записів йдуть у хронологічному порядку (це дозволяє запобігти можливим порушенням на
кшталт неправомірного дописування періодів
роботи, переведення на іншу посаду тощо), то наявність незаповнених сторінок ніяк не вплине на
зміст трудової книжки, не зробить її недійсною та
не матиме негативних наслідків для працівника.
Щоправда, у Вашому випадку ситуація дещо
ускладнюється тим, що Ви вже внесли запис
саме на пропущеному розвороті й, скоріш за
все, не у хронологічному порядку (оскільки од-

разу не звернули увагу на наявність подальших
записів (а, відповідно, і їх порядкових номерів)
попереднього роботодавця). Порядок дії в такій
ситуації нормативні акти також не встановлюють. За таких обставин видається найдоцільнішим залишити вже внесений запис без змін,
оскільки Ви не зможете ні внести запис про його
недійсність (бо неможливо використати у хронологічному порядку відповідний порядковий
номер запису — адже він вже використаний попереднім роботодавцем після пропущених сторінок), ні зробити будь-які виправлення (згідно
з п. 2.10. Інструкції № 58 у розділі «Відомості
про роботу» трудової книжки закреслення
раніше внесених неточних або неправильних
записів не допускається). Водночас, запис про
прийняття на роботу варто продублювати (але з
правильним порядковим номером) на сторінці
після останнього запису попереднього роботодавця й саме там продовжувати робити потрібні
записи надалі.
І, звісно, якщо працівник буде перейматися
питанням пропущених сторінок й подвійним
внесенням запису, завжди залишається можливість видати йому дублікат трудової книжки за
загальними правилами.

Як провести відрахування із заробітної плати працівника, якщо переплата
виникла внаслідок лічильних помилок у попередньому місяці?

На підставі відповідного наказу роботодавця.
Згідно зі ст. 127 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) відрахування із заробітної плати можуть провадитись лише у випадках,
передбачених законодавством України.
Утримання із заробітної плати працівників для погашення їх заборгованості під-
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приємству, установі, організації, де вони
працюють, можуть провадитись за наказом
(розпорядженням) роботодавця, зокрема,
для:
— повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати;
— повернення сум, надмірно виплачених
внаслідок лічильних помилок;
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— погашення невитраченого і своєчасно не
поверненого авансу, виданого на службове
відрядження або переведення до іншої місцевості, а також на господарські потреби, якщо
працівник не оспорює підстав і розміру відрахування.
У всіх вищезазначених випадках роботодавець має право видати наказ (розпорядження)
про відрахування не пізніше одного місяця з
дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або з
дня виплати неправильно обчисленої суми.

Згідно зі ст. 128 КЗпП при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх утримань
не може перевищувати 20%.
Тобто для того, аби провести відрахування із
заробітної плати у зв’язку з надмірно виплаченими коштами внаслідок лічильних помилок,
на підприємстві має бути видано наказ (розпорядження) керівника (див. Зразок), не забуваючи при цьому про те, що відрахування з однієї зарплати працівника можуть становити не
більше 20%.
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВНИК»
НАКАЗ
10.01.2017 р.

м. Київ

№ 15-п

Про відрахування
із заробітної плати
У зв’язку зі встановленням факту виявлення лічильної помилки, допущеної при нарахуванні заробітної плати, внаслідок чого інженеру Ситнику Віктору Івановичу зайво виплачено
510 грн 60 коп. в рахунок заробітної плати за грудень 2016 р., керуючись ст. 127 Кодексу
законів про працю,
НАКАЗУЮ:
Відрахувати із заробітної плати Ситника В. І. 510 грн 60 коп. (п’ятсот десять гривень шістдесят копійок).
Вказане відрахування провести із заробітної плати Ситника В. І. за січень 2017 р..
Виконання даного наказу покласти на головного бухгалтера Павленко М. П..
Підстави: 1. Доповідна записка Павленка М. П. від 06.01.2017 р..
2. Бухгалтерська довідка № 2 від 06.01.2017 р..
Директор

Кропотко

В. С. Кропотко

З наказом ознайомлені:
10.01.2017 р.
10.01.2017 р.

Ситник
Павленко

В. І. Ситник
М. П. Павленко

Чи обов’язково у 2017 році змінювати у штатному розписі посадові оклади
працівників, аби вони були не менше рівня мінімальної зарплати?
Ні, не обов’язково — головне, аби вони були
не нижче прожиткового мінімуму у штатному
розписі, але за рахунок доплат, надбавок і премій заробітна плата працівників має бути не
менше мінімальної.
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Наразі роботодавець не зобов’язаний встановлювати посадовий оклад у штатному розписі
у розмірі не меншому за мінімальну заробітну
плату. Такий обов’язок у роботодавця дійсно був
до 1 січня 2017 р. — до набрання чинності За-
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коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 р.
№ 1774-VIII, яким було внесено низку змін до
Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП) та Закону України «Про оплату праці» від
24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон
№ 108).
З 1 січня 2017 року мінімальний розмір посадового окладу (тарифної ставки) у штатному розписі не може бути меншим за розмір
прожиткового мінімуму для працездатних осіб
на 1 січня календарного року (ст. 96 КЗпП та
ст. 6 Закону № 108). Таким чином, у поточному році у штатному розписі не можна встановити посадовий оклад у сумі меншій за
1 600 грн.
Водночас, мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою
на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності та господарювання й фізичних осіб, які використовують
працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці. Але тепер до її складу можна включати різні доплати, надбавки та премії
(за винятком тих, що наведені у ст. 31 Закону
№ 108, а саме доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для
здоров’я, доплати за роботу в нічний та надурочний час, доплати за роз’їзний характер робіт,
премії до святкових і ювілейних дат).
Таким чином, розмір посадового окладу у
штатному розписі може бути встановлений мен-

ше рівня мінімальної заробітної плати (тобто на
сьогодні — менше 3 200 грн), але не менше прожиткового мінімум для працездатних осіб (тобто 1 600 грн). При цьому роботодавець має
виплатити працівникові заробітну плату, включивши до неї, зокрема, доплати, надбавки чи
премії, що не входять до переліку, визначеного
вищезгаданою ст. 31 Закону № 108, аби заробітна
плата працівника у сукупності (посадовий оклад
+ доплати, надбавки чи премії) становила не
менше 3 200 грн. Якщо ж нарахована заробітна
плата працівника, який виконав місячну норму праці, буде нижчою ніж законодавчо встановлений розмір мінімальної зарплати, то роботодавець зобов’язаний здійснити доплату
до рівня мінімальної заробітної плати, яка
має виплачуватися щомісячно одночасно з
виплатою зарплати. У разі, якщо працівником
не відпрацьована норма праці, то доплату здійснюють пропорційно. А у випадку, коли у працівника взагалі немає жодного відпрацьованого
робочого дня (години), то доплату до мінімальної заробітної плати не проводять.
Детальніше з питаннями практичного застосування нових норм щодо оплати праці,
зокрема, встановлення й дотримання нових
гарантій щодо дотримання законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати та її виплати, ви можете у статті «Нова
мінімальна зарплата та «проблеми» з її виплатою», опублікованою у № 2 (134) газети «Консультант Кадровика».

У працівника в аспірантурі вимагають трудову книжку, аби внести до неї запис
про навчання (він навчався в аспірантурі з відривом від виробництва, проте не
звільнявся з нашого підприємства — лише встановили, за його заявою, неповний робочий час). Чи повинні ми видавати для цього трудову книжку працівникові або ж можемо внести такий запис самостійно?
Ні, трудову книжку віддавати не повинні,
але внести запис про навчання до неї також
не можете.
У п. 2.16. Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від
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29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58),
дійсно є вказівка, що для студентів, слухачів
курсів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів, які мають трудові книжки, навчальний заклад (наукова установа) вносить записи про час
навчання на денних відділеннях (у тому числі
підготовчих) вищих навчальних закладів (підставою для таких записів є накази навчального
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закладу (наукової установи) про зарахування на
навчання та про відрахування з числа студентів,
учнів, аспірантів, клінічних ординаторів).
Але у вказаному положенні Інструкції № 58
розглядається випадок, коли, вступаючи на навчання до закладу освіти, студент (аспірант,
учень) вже десь працював (бо має трудову книжку), але до початку навчання звільнився з роботи (внаслідок чого йому і видали трудову книжку, яку він подав до навчального закладу).
У Вашому ж випадку слід керуватися п. 2.19.
Інструкції № 58, відповідно до якого записи про
час навчання у вищих навчальних закладах
та про час перебування в аспірантурі вносяться до трудових книжок за місцем роботи
і до занесення відомостей про роботу на даному підприємстві. А це означає, що Ви не
вправі ані віддати працівникові трудову книжку
(оскільки працівник не звільнився з Вашого підприємства), ані самостійно внести запис про
його навчання в аспірантурі, бо вже внесли до

неї принаймні один запис — про прийняття на
роботу (а запис про навчання має бути внесений, як було зазначено, до занесення відомостей
про роботу на даному підприємстві).
За таких обставин внести запис про навчання
працівника в аспірантурі зможе у подальшому
його наступний роботодавець — після Вашого
запису про звільнення працівника з роботи і до
занесення відомостей про прийняття на роботу
на своє підприємство.
До того ж, зауважимо, що з 1 січня 2004 р.
(відколи набрав чинності Закон України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV), до страхового стажу для призначення пенсії не враховують період навчання у вищих навчальних
закладах, тому записи про навчання вже давно
втратили свою практичну цінність. Щоправда,
оскільки Інструкція № 58 у цій частині змін не
зазнала, то до трудової книжки записи про навчання вносяться й досі.

Судом було прийнято рішення про поновлення працівника на роботі й наразі
постало питання: чи повинні ми йому надавати щорічну відпустку за час вимушеного прогулу, а також за невикористані дні відпустки за час роботи на підприємстві до звільнення?
За час вимушеного прогулу повинні надавати відпустку, а за невикористані дні відпустки при звільненні мала бути виплачена
грошова компенсація.
Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про
відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504) щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш
як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, що відлічується з дня укладення трудового договору. Згідно зі ст. 24 Закону № 504
у разі звільнення працівника йому виплачується
грошова компенсація за всі не використані ним
дні щорічної відпустки.
Отже, при звільненні, навіть і визнаному в
подальшому судом незаконним, працівникові мала бути виплачена грошова компенсація
за невикористані дні щорічної відпустки, а
тому після поновлення його на роботі права
на використання цих днів відпустки він не
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має (повернення працівником виплачених йому
коштів за відпустку при звільненні чи зарахування їх в рахунок суми подальших відпусток,
чинним законодавством не передбачено).
Водночас, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 82 Кодексу
законів про працю України та ст. 9 Закону
№ 504 до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час, коли
працівник фактично не працював, але за ним
згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або
частково (в тому числі й час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним
звільненням або переведенням на іншу роботу).
Таким чином, у разі поновлення працівника
судом на роботі він має право використати
щорічну основну відпустку за весь час вимушеного прогулу (її тривалість визначається
пропорційно з дати поновлення на роботі й до
кінця його робочого року).
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

— Теж мені таємниця! Я про це вже давно знаю,
мені мама розповідала. І ще вона розказала, що лелека —
це теж ти.

Усміхнись!

***

Менеджер з персоналу, який знімав на камеру новорічний корпоратив, на наступний день, за обіцянку
негайно знищити оригінали відеозйомки, несподівано
отримав наступні матеріальні блага:
— премію в розмірі своєї зарплати (від заступника
директора, який розповів дружині, що наразі здає терміновий проект);
— путівку до санаторію (від 55-річного голови профкому, який на спір перецілував усіх працівниць підприємства віком до 25 років);
— 1936 гривень (все, що було в кишенях у головного бухгалтера, який на корпоративі дав на камеру
інтерв’ю щодо того, яким чином можна обдурити податківців);
— пляшку французького коньяку (від охоронця та
секретарки, які гадали, що у кабінеті директора під час
свята нікого немає).
Але сам директор оголосив любителю зйомок догану — він на корпоратив приїхав з дружиною, через
годину нудних тостів засумував й поїхав додому та
дуже образився, коли дізнався, як весело без нього
провели час підлеглі.

П’ятирічний хлопчик запитує у тата:
— А ти знаєш, на скільки може запізнитися літак?
— Зазвичай, на пару годин, але буває, що політ
відкладають й на один – два дні у зв’язку з погодними
умовами.
— А я знаю про випадок, коли літак запізнюється
більш ніж на місяць — це той, який ти мені подарував
на Новий рік, але, як ти пояснював, він ще не долетів
до нашої ялинки, яку вже час викидати.

***

Дзвінок в двері напередодні китайського Нового
року Червоного Півня. У кімнату ввалюється розвеселий Півник і три Курочки. Господар із здивуванням:
— Ого, який значний супровід у одного Півня!
Одна з Курочок відповідає:
— А ти спробуй один потягати на собі цього любителя коньячку після десятої адреси!

***

Чоловік жаліється приятелю:
— Інколи мені буває страшно незручно — щось цієї
зими я почав частенько розмовляти уві сні.
— Та хіба варто турбуватися про таку дрібницю?
— Для тебе дрібниця, а от на роботі наді мною всі
сміються.

***

Після зустрічі Нового року в ресторані нетверезий
чолов’яга звертається до жінки:
— Я вибачаюся, але Ви не могли б допомогти мені
замовити таксі, бо щось додому вже хочеться?
— Звісно, я його щойно замовила.
— Яким чином? Звідки Ви дізналися, де я живу?
— Взагалі-то я вже дванадцять років як твоя дружина!

***

Біржа. Зверху вікнами на зал розташований кабінет, в якому знаходяться три брокери. Двоє з них носяться, тримаючи по три телефонні трубки в руках,
кричать: «Доводь до двох! Бери! Скидай десять і здай!
Чотири вниз!...» А третій, мрійно дивлячись у вікно,
каже:
— Сніг падає...
На секунду в кабінеті все завмирає і через мить роздається пронизливий вигук:
— Продавай!!!

***

Наступного дня після зустрічі Нового року батько
говорить сину:
— Синку, ти вже великий і я наразі маю відкрити
тобі одну таємницю — ніякого Діда Мороза немає.
Це був я.

Зимові аксесуари

Прийшовши з прогулянки, хлопчик вирішив самостійно прибрати свої речі у шафу, аби зробити приємне матусі. Він звільнив
одну поличку від зайвих речей і акуратно розклав у ряд рукавички, шапочку, шарфик та светрик. Усі вони різного кольору:
червоного, білого, помаранчевого та блакитного. Відомо, що:
— шарфик знаходиться правіше і рукавичок, і шапочки;
— річ білого кольору лежить десь між червоною і блакитною;
— зліва від помаранчевої речі лежить шапочка;
— светрик і шапочка знаходяться не з краю;
— речі білого та червоного кольору лежать не поруч;
— рукавички — не червоні.
Заповніть табличку й визначте, в якому порядку склав свої речі хлопчик та якого вони кольору.
Порядковий №
Вид одягу
Колір
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Важливі дати лютого

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

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 2
(1 — Новий рік, 7 — Різдво Христове)
Кількість вихідних днів — 9
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 — 1 (6)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159
годин

Лютий-2017
7
14
21
28

1

2

3

4

5

8
15
22

9
16
23

10
17
24

11
18
25

12
19
26

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 28
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 8
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
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і розповсюджувачів видавничої
продукції: серія ДК, № 3918
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Анжеліка Домбругова
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Ольга Андрусенко
Комп’ютерна верстка
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6 — Міжнародний день бармена.
7 — останній день подання до органу державної статистики звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за січень 2017 року
(за новою формою, затвердженою наказом Держстату від
10 червня 2016 р. № 90 (її форму ви можете знайти у вкладці
з нормативно-правовими актами № 2 (134) газети «Консультант Кадровика»)).
9 — Міжнародний день стоматолога.
13 — Всесвітній день радіо.
14 — День Святого Валентина та усіх закоханих.
15 — День вшанування учасників бойових дій на території
інших держав (встановлено Указом Президента України від
11 лютого 2004 р. № 180/2004).
17 — День спонтанного прояву доброти.

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
6
13
20
27

1 — останній день подання до органу державної служби
зайнятості інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за 2016 рік (за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16 травня 2013 р. № 271).
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20 — День Героїв Небесної Сотні (встановлено Указом
Президента України від 11 лютого 2015 р. № 69/2015);
— День соціальної справедливості (встановлено Указом Президента України від 4 листопада 2011 р. № 1021/2011).
21 — Міжнародний день рідної мови (проголошено Генеральною конференцією ЮНЕСКО за пропозицією держав –
членів організації у листопаді 1999 р. на згадку про події на
території сучасної Народної Республіки Бангладеш у 1952 р.,
коли було жорстоко придушено демонстрацію протесту на
захист рідної мови).
28 — останній день подання до органу державної статистики звіту про травматизм на виробництві за формою № 7-тнв
(річна) у 2016 році (за формою, затвердженою наказом
Держстату від 18 серпня 2014 року № 242 (зі змінами й доповненнями, внесеними наказом Держстату від 16 листопада
2015 р. № 331)).
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