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3-х років, хоче перевестися на іншу посаду, що на даний момент стала вакантною — чи потрібно їй обов’язково
виходити на роботу хоча б на один
день та взагалі яким чином це можна
зробити?
Чи потрібно подавати повідомлення
ДФС про прийняття працівника на
роботу за внутрішнім сумісництвом?
Двох працівниць переводимо з одного цеху до іншого — як видати наказ та внести записи до їх трудових
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можна зробити?
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АКТУАЛЬНО У 2017 РОЦІ

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до наказу Міністерства
соціальної політики України від 31 травня 2013 року № 316» від 5 грудня 2016 р. № 1476
(нова редакція форми та порядку подання звіту № 3-ПН)
Наказ Державної служби статистики України «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників» від 25 серпня 2016 р. № 152
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Оновлено форму та порядок подання звіту № 3-ПН
Наказом Міністерства соціальної політики України
від 5 грудня 2016 р. № 1476 викладено в новій редакції
форму звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядок її подання.
Насамперед, необхідно звернути увагу на змінені строки
подання звітності — якщо раніше вони складали 10 робочих
днів з дати відкриття вакансії, то наразі їх суттєво скорочено
й за наявності попиту на робочу силу (вакансії) форму
№ 3 слід подавати не пізніше ніж через 3 робочі дні з
дати відкриття вакансії.
Також змінено й деякі дані, які мають бути наведені у
звітності. Зокрема, у розділі І «Основні дані про вакансії»
графу про розмір заробітної плати розбито на дві —
в одній слід буде зазначати розмір зарплати з урахуванням
основної заробітної плати, премій, надбавок та інших
заохочувальних і компенсаційних виплат, в іншій — виключно розмір основної заробітної плати. Натомість з
форми № 3-ПН виключено пункт, в якому роботодавець

вказував, чи бажає він укомплектувати вакансію за сприяння центру зайнятості.
Актуальність зазначених у формі № 3-ПН вакансій уточнюватиметься базовим центром зайнятості не рідше ніж
двічі на місяць під час особистої зустрічі з роботодавцем,
у телефонному режимі або через засоби електронного
зв’язку.
Також тепер роботодавець визначатиме й вид звітності — первинна або уточнювальна. Первинна звітність
подається з метою інформування про наявність попиту на
робочу силу (вакансії), а уточнювальна — в разі необхідності на заміну первинної та містить уточнення характеристик вакансії: умов праці, розміру заробітної плати, вимог до
претендента тощо (при цьому не можуть бути змінені дані
щодо кількості вакансій та назви професії чи посади).
Оновлену форму № 3-ПН та Порядок її подання ви зможете знайти у вкладці з нормативно-правовими актами поточного номера газети «Консультант Кадровика».

Колективні договори слід переглянути
до березня 2017
Фахівці Держпраці рекомендують укласти колективні договори на наступний період не пізніше березня
2017 року.
Сучасний колективний договір, укладений з урахуванням можливостей підприємства, повинен враховувати та
забезпечувати життєво важливі потреби працівників — збереження робочих місць, гідну заробітну плату та недопущення її заборгованості, безпечні умови праці для збереження здоров’я, розширення соціальних гарантій та
визначення конкретного механізму їх реалізації. Колек-

тивні договори обов’язково мають відповідати нормам трудового законодавства України, а також положенням Генеральної угоди на 2016 – 2017 роки, галузевих угод, територіальної угоди з регулювання соціально-економічних питань.
На даний час, у зв’язку із змінами у трудовому законодавстві, виникла потреба перегляду домовленостей між колективом та адміністрацією — це обумовлено новою методологією обчислення заробітної плати. І такий перегляд за
рекомендаціями Держпраці слід провести до березня поточного року.

Держпраці попереджає про візити
псевдоінспекторів
На офіційному сайті Державної служби України з питань праці http://dsp.gov.ua оприлюднено інформацію
про фіксацію Київській, Дніпропетровській, Львівській
та Полтавській областях непоодиноких випадків відвідування приватних підприємців шахраями, які видають себе за державних інспекторів.
Такі особи запевняють, що вони, нібито, мають право
перевірити питання укладання трудових договорів та оплати праці найманих працівників, й, погрожуючи великими
штрафами, вимагають у підприємців гроші.
Зверніть увагу, що під час інспекційних відвідувань роботодавець має право вимагати у осіб, які прийшли для
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здійснення перевірки, пред’явити службові посвідчення
і направлення на проведення перевірки конкретного роботодавця та переписати дані службових посвідчень.
Якщо вказані особи відмовляються надати документи, необхідно викликати поліцію для з’ясування їх повноважень.
Співробітники Держпраці, у яких немає службових посвідчень та направлення на проведення перевірки, не мають
права здійснювати перевірки. Суб’єкт господарювання має
право не допускати осіб, що прибули з метою перевірки,
якщо вони не пред’явили вказаних документів.
У разі виникнення підозри слід звертатися до підрозділів
Національної поліції або органів Держпраці.
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ЛИСТ
від 4 січня 2017 р. № 54/4.1/4.1-ДП-17

Про надання інформації
Статтею 265 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) в редакції, що діє
з 01.01.2017 р., передбачена відповідальність юридичних та фізичних осіб – підприємців 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.
Зазначені штрафи є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.
Таким чином, у разі виявлення порушення встановлених строків виплати заробітної плати
працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, незалежно від кількості працівників, яких стосується порушення, тривалості порушення та кількості випадків порушень застосовується штраф у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених
законом на момент виявлення порушення.
У разі виявлення порушень мінімальних державних гарантій в оплаті праці розмір штрафу
залежить від кількості працівників, стосовно яких допущено порушення. Якщо порушення стосувалося двох працівників, то розмір штрафу складатиме 20 мінімальних заробітних плат (2 10).
Якщо працівник відмовляється отримувати заробітну плату (не з’являється за її одержанням за умови, що виплата здійснювалася весь час роботи готівкою і працівник про це повідомлений в установленому порядку та не звертався із заявою щодо виплати зарплати через
установу банку або поштовим переказом) за місцем роботи, роботодавець повинен її депонувати у встановленому законодавством порядку. В такому випадку роботодавець виконає
свій обов’язок щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати.
Заступник директора департаменту
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Р О З’ Я С Н Е Н Н Я
Роз’яснення Мінсоцполітики деяких питань оплати праці
на виконання Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
Міністерство соціальної політики щодо застосування Закону України від 06.12.2016 р.
№ 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі — Закон) інформує.
Законом приведено поняття мінімальної заробітної плати у відповідність до європейської
практики та міжнародних норм, зокрема шляхом:
— запровадження нової методології визначення мінімальної заробітної плати (як нижньої
межі оплати праці, що гарантується державою);
— встановлення мінімального посадового окладу у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;
— незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини при побудові
схем посадових окладів, визначенні плати за надання адміністративних послуг, судового
збору, суми податків тощо.
Із 01.01.2017 р. прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, Законом
України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» затверджено у розмірі 1 600 гривень,
мінімальну заробітну плату в місячному розмірі — 3 200 гривень, у погодинному розмірі —
19,34 гривні.
Згідно із Законом при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення
її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та
підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер
робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
У випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у шкідливих умовах праці, зазначені доплати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати (3 200
гривень).
Якщо ж умовами оплати праці передбачено підвищення посадових окладів працівників,
наприклад, за роботу в установах і організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, за роботу в певних типах закладів, за роботу у шкідливих та
важких умовах праці, то зазначене підвищення враховується до мінімальної заробітної плати.
Якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець
зобов’язаний провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно із заробітною платою.
Якщо ж працівник не виконав місячну норму праці, перебував у відпустці, на лікарняному,
працює неповний робочий час тощо, то оплата його праці проводиться пропорційно виконаній нормі праці.
Час простою не з вини працівника оплачується згідно з нормами статті 113 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) без проведення доплати до рівня мінімальної заробітної
плати.
При запровадженні підсумованого обліку робочого часу з обліковим періодом місяць
робота понад нормальну тривалість робочого часу за обліковий період оплачується як надурочна і зазначена виплата здійснюється понад розмір мінімальної заробітної плати.
Якщо робота при підсумованому обліку робочого часу виконується в межах встановленої
працівнику тривалості робочого часу, яка є меншою нормальної тривалості робочого часу,
відповідно до графіку роботи, йому нараховується заробітна плата у розмірі не нижчому від
мінімальної заробітної плати.
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Для підприємств, на яких встановлено підсумований облік робочого часу, з метою зменшення годин надурочної роботи та навантаження на фонд оплати праці рекомендується застосовувати такі облікові періоди як півріччя, рік.
Законом також внесено зміни до законів України, в яких заробітна плата або посадові
оклади визначались на основі мінімальної заробітної плати. Відповідно до цих змін розміри
заробітної плати та посадових окладів будуть визначатись у співвідношенні до прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.
Звертаємо увагу, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 28.12.2016 р.
№ 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
Із 01.01.2017 р. посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з посадового окладу
(тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, визначеного у розмірі прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, який у 2017
році становить 1 600 гривень.
При цьому керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
з метою недопущення «зрівнялівки» в розмірах заробітної плати доручено забезпечити в
межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати працівників, які отримують її на
рівні мінімальної, за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій залежно від складності,
відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.
У зв’язку з цим місцевим державним адміністраціям треба взяти на особистий контроль
питання забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати, особливу увагу звернути на
недопущення «зрівнялівки» в розмірах заробітної плати, скорочення працівників, переведення їх на неповний робочий час.
Підвищення мінімальної заробітної плати не може бути підставою для звільнення. Водночас відповідно до статті 32 КЗпП у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг,
режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій,
зміну розрядів і найменування посад та інших) працівник повинен бути повідомлений не
пізніше ніж за два місяці.
Статтею 56 КЗпП передбачено, що за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках проводиться
пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
Також звертаємо увагу, що змінювати істотні умови праці роботодавець вправі лише за
наявності змін в організації виробництва та праці. Пунктом 10 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» визначено, зокрема, що зміною в організації виробництва і праці визнається раціоналізація
робочих місць, введення нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну або
на індивідуальну форму, впровадження передових методів, технологій тощо.
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Лікарняні та декретні у 2017 році:
особливості обчислення
Останнім часом до редакції надходять запитання щодо оплати часу тимчасової непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах з огляду на двократне збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Це й не дивно, адже фактично нарахована
працівникам сума допомоги у січні та лютому суттєво відрізняється від їх поточної
зарплати та мінімальної зарплати. Найпоширеніші запитання: чи потрібно робити
працівникам якісь доплати; як на страховий стаж та суму лікарняних впливає робота
на умовах неповного робочого дня; як сума допомоги впливає на розмір мінімальної
заробітної плати тощо. Розглянемо у даній статті відповіді на ці запитання.

Доплати та їх види
Зараз у всіх на слуху такі поняття як «доплата»: доплата ЄСВ, доплата до «мінімалки», доплата декретних, доплата лікарняних. Цими поняттями в однаковій мірі цікавляться бухгалтери,
працівники кадрових служб та й усі співробітники. І далі у статті ми неодноразово будемо про
них згадувати і, скажімо так, стаття значною мірою буде стосуватися розгляду питань, за яких
умов ці доплати проводити. Тому трохи забігаючи наперед, внесемо ясність у визначення цих
понять. Розпочнемо з простішого.
Отже, доплата ЄСВ — це сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (далі — ЄСВ), який сплачується
підприємством до Пенсійного фонду України,
якщо база нарахування ЄСВ за місяць є меншою
ніж розмір мінімальної заробітної плати.

Приклад
Якщо працівнику нараховано за місяць
зарплату в сумі 2 000 грн, то підприємство
зобов’язане сплатити ЄСВ за ставкою 22%
від цієї суми в розмірі 440 грн (2 000 22%),
а також додатково 22% ЄСВ в розмірі
264 грн від суми різниці між мінімальною
зарплатою і фактичною зарплатою, бо вона
є нижчою (3 200 – 2 000 = 1 200 22%).
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Доплата не проводиться за працівників-інвалідів, за працівників, які є зовнішніми сумісниками, та за осіб, які виконують роботи (послуги)
за договорами цивільно-правового характеру.
Звичайно, є особливості доплати ЄСВ у випадках, коли працівник відпрацював неповний місяць через відпустки, тимчасову непрацездатність тощо, але загальний принцип доплати
лишається таким.
Це поняття не є новим, така доплата проводиться з 2015 року відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI. Підстави
для доплати ЄСВ у 2017 році порівняно з попередніми роками не змінилися, але чомусь цим питанням по-новому активно цікавляться і бухгалтери, і кадровики.
На жаль, мусимо констатувати, що якщо підприємство проводить доплату ЄСВ, то працівнику за даними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування страховий
стаж за такий місяць буде зараховано не повністю.
І найперше це стосується працівників, які за основним місцем роботи працюють неповний робочий
час та отримують заробітну плату нижчу за мінімальну. Тому радимо в таких випадках підтверджувати страховий стаж довідками ОК-5 чи ОК-7.
Доплата до «мінімалки» (або доплата зарплати до рівня мінімальної зарплати) — це сума до-
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даткової заробітної плати, яка нараховується і виплачується працівникам, у яких фактична
заробітна плата за виконану місячну (годинну)
норму праці з урахуванням доплат, надбавок
і премії (крім доплати за роботу в несприятливих
умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я,
за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний
характер робіт, премії до святкових і ювілейних
дат) є меншою за мінімальну зарплату.

Приклад
Працівнику встановлено оклад 2 000 грн.
Крім того, він отримує доплату за стаж роботи 20% і виробничу премію в розмірі
10% від окладу. Якщо працівник відпрацював місяць повністю, то йому буде нараховано 2 600 грн (2 000оклад + 400доплата +
+ 200премія). Оскільки зарплата менша за
мінімальну, працівнику слід доплатити
600 грн (3 200 – 2 600).

Якщо працівник повністю не відпрацював місячну (годинну) норму праці, нарахування зарплати та доплати проводиться пропорційно (це
питання було детально розглянуто у статті
«Нова мінімальна зарплата та «проблеми» з її
виплатою», розміщеною у № 2 (134) газети
«Консультант Кадровика»).
Такого поняття як «доплата лікарняних» не
може бути, оскільки така доплата не проводиться,
але воно вживається на фоні часто вживаних
«доплати ЄСВ» і «доплати до «мінімалки», напевне, через острах перед фінансовою відповідальністю за недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці.
Поняття «доплата декретних» має право на
існування, проте якщо зрозуміти за яких умов,
то ним можна знехтувати і не вживати, щоб не
заплутатися.
Далі розглянемо порядок нарахування лікарняних і декретних докладніше.

«Доплата лікарняних»
Допомога по тимчасовій непрацездатності
(лікарняні) і допомога по вагітності та пологах
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(декретні) обчислюються шляхом множення середньоденної зарплати на кількість календарних днів, що підлягають оплаті. У свою чергу,
середньоденна зарплата обчислюється шляхом
ділення нарахованої за розрахунковий період
(12 календарних місяців) заробітної плати, на
яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних
днів зайнятості у розрахунковому періоді без
урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин. Такі правила передбачено Законом України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) та
нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення)
для розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266).
З 1 січня 2017 року мінімальна зарплата порівняно з груднем 2016 року зросла вдвічі. І вже
починаючи з січня за виконану місячну (годинну) норму праці працівник має отримувати не
менше 3 200 грн. Для підприємств з низьким
рівнем заробітної плати таке нововведення стало несподіванкою і багатьом підприємствам, у
яких заробітна плата працівників за виконану
місячну (годинну) норму праці нижче мінімальної зарплати, доводиться проводити доплату до
її рівня. Як наслідок може складатися така «диспропорція»: зарплата працівника 3 200 грн чи
більше, а сума лікарняних чи «декретних», які
обчислюються з середньої зарплати — набагато
нижчі. Чому так відбувається, чи можна цьому
запобігти і що робити?
Як зазначалося, до розрахунку лікарняних береться заробітна плата за останні 12 календарних місяців, з якої сплачено ЄСВ. Якщо у 2016
році у працівника фактична заробітна плата
була на рівні мінімальної зарплати або набагато
нижче нинішніх 3 200 грн, то й середньоденна
зарплата буде низькою.
Наприклад, якщо протягом 2016 року працівник отримував лише мінімальну зарплату, то у
січні 2017 році його середньоденна зарплата за
наявності страхового стажу, що дає право на
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оплату лікарняних у розмірі 100%, не буде перевищувати 47,00 грн. І якщо він хворітиме цілий
місяць, то сума лікарняних буде в межах 1 400
грн «+/-».
Відкоригувати заробітну плату за останні 12
календарних місяців в бік збільшення на зразок
того, як ми це робимо, обчислюючи суму відпускних, не можна з двох причин:
— перша: до розрахунку береться лише зарплата, з якої сплачено ЄСВ;
— друга: таке коригування не передбачено ні
Законом № 1105, ні Порядком № 1266.
Як наслідок, сума обчислених лікарняних
(поки ведемо мову про лікарняні — про декретні йтиметься далі) за наявності страхового стажу, що дає право на оплату лікарняних в розмірі
100%, у 2017 році ще довгий час (у січні – березні точно) може бути менше за мінімальну зарплату (а також суттєво відрізнятися від рівня фактичної зарплати працівника).
Чи проводити доплату лікарняних до рівня
мінімальної заробітної плати? Ні, не проводити.
Чи проводити доплату ЄСВ? Так, якщо база
нарахування ЄСВ (лікарняні, зарплата тощо)
буде меншою за мінімальну зарплату; ні — якщо
база нарахування ЄСВ (лікарняні, зарплата
тощо) буде вищою за мінімальну зарплату.
Чи проводити доплату до «мінімалки»? Лікарняні є виплатою за невідпрацьований час,
тому вони до мінімальної заробітної плати не враховуються. Відповідно, якщо працівник через
тимчасову непрацездатність відпрацював неповний місяць і його зарплата (без урахування лікарняних) є нижчою за мінімальну, то пропорційно може проводитися доплата заробітної плати до
«мінімалки», але сума лікарняних не може збільшуватися до рівня мінімальної зарплати.

Обчислення лікарняних
з мінімальної зарплати
Через те, що фактична заробітна плата може
бути меншою за мінімальну, виникає досить
поширена думка, що лікарняні повинні обчислюватися з мінімальної зарплати. Ні, не повинні. Але вони повинні обчислюватися в окремих
випадках у розмірі не вище мінімальної зарплати. І це обмеження стосується насамперед
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працівників, у яких недостатній страховий
стаж.
Відповідно до п. 29 Порядку № 1266 якщо
протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування застрахована особа має страховий
стаж менше 6 місяців, середня заробітна плата
для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності (крім тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, що
пов’язані з нещасним випадком на виробництві
та професійним захворюванням), оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавця визначається, виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої
сплачувався ЄСВ, але в розрахунку на місяць не
вище за розмір мінімальної заробітної плати,
встановлений законом у місяці настання страхового випадку.
Зауважте, що середньоденна зарплата обчислюється «…виходячи з нарахованої заробітної
плати…, але в розрахунку на місяць не вище…»,
що жодним чином не означає, що лікарняні в
таких випадках мають обчислюватися з мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна
плата є обмежуючим фактором. З 1 січня 2017
року мінімальна заробітна плата становить
3 200 грн. Тому для таких працівників сума лікарняних не має бути вищою за 3 200 грн.
Порядок обчислення лікарняних у такій ситуації докладно описаний у Прикладах обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами
загальнообов’язкового державного соціального
страхування, затверджених наказом Міністерства соціальної політики від 21 жовтня 2015 р.
№ 1022 (далі — Приклади № 1022). Для таких
випадків середня заробітна плата обчислюється
в наступній послідовності.
Припустимо, що працівник хворів у січні –
лютому. Розрахунковий період — 12 місяців: січень – грудень 2016 року. Фактична заробітна
плата за розрахунковий період, з якої сплачено
ЄСВ — 19 200 грн. У працівника страховий стаж
менше 6 місяців протягом останніх 12 місяців, а
загальний страховий стаж 2 роки, що передбачає виплату лікарняних у розмірі 50%.
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Визначається як звичайно фактична середньоденна заробітна плата:
19 200 ÷ 366 = 52,46 грн/день.
Обчислюється сума денної виплати з урахуванням загального страхового стажу:
52,46 50 % = 26,23 грн/день.
Визначається середня заробітна плата, розрахована з урахуванням обмеження, встановленого п. 29 Порядку № 1266:
3 200,00 ÷ 30,44 = 105,12 грн.
Порівнюється сума фактичної середньоденної зарплати і обмеження:
26,23 < 105,12.
Лікарняні обчислюються з фактичної зарплати шляхом множення 26,23 грн на кількість днів
тимчасової непрацездатності.
Може бути так, що фактична заробітна плата
є високою, але працівник немає достатньо стажу і підпадає під це обмеження. У такому разі
порядок обчислення суми лікарняних такий.
Визначається як звичайно фактична середньоденна заробітна плата:
80 000 ÷ 366 = 218,58 грн/день.
Обчислюється сума денної виплати з урахуванням загального страхового стажу:
218,58 50% = 109,29 грн/день.
Визначається середня заробітна плата, розрахована з урахуванням обмеження, встановленого п. 29 Порядку № 1266:
3 200 ÷ 30,44 = 105,12 грн.
Порівнюється сума фактичної середньоденної зарплати і обмеження:
109,29 > 105,12.
Лікарняні обчислюються з урахуванням обмеження, встановленого п. 29 Порядку № 1266,
шляхом множення середньоденної зарплати, обчисленої з мінімальної 105,12 грн на кількість
днів тимчасової непрацездатності.

Обчислення декретних
з мінімальної зарплати
Як зазначалося вище, до розрахунку декретних береться заробітна плата за останні 12 календарних місяців, з якої сплачено ЄСВ. Якщо у
2016 році у працівника фактична заробітна плата була на рівні мінімальної зарплати або набагато нижче нинішніх 3 200 грн, то й середньо-

№ 4 (136), 15 лютого 2017

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

денна зарплата буде низькою. Відтак постає те ж
питання, що й при обчисленні лікарняних: чи
проводити доплату? В цілому можна сказати
«так», але є кілька «але».
Відповідно до ч. 4 ст. 19 Закону № 1105 застраховані особи, які протягом 12 місяців перед
настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий
стаж менше шести місяців, мають право на допомогу по вагітності та пологах, виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачено ЄСВ,
але в розрахунку на місяць не вище двократного
розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового
випадку.
Відомо, що допомога по вагітності та пологах
надається застрахованій особі в розмірі 100%
середньої заробітної плати (доходу) і не залежить від страхового стажу. Сума допомоги по
вагітності та пологах у розрахунку на місяць не
повинна перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності, та не може бути меншою, ніж
розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку (ст. 26
Закону № 1105).
Тобто застраховані особи, страховий стаж
яких протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку більше шести місяців, мають
право на допомогу в сумі:
— не менше розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої на час настання страхового
випадку (з 01.01.2017 р. — 3 200 грн);
— не більше розміру максимальної величини
бази нарахування ЄСВ (з 01.01.2017 р. — 40 000
грн).
Застраховані особи, страховий стаж яких протягом 12 місяців перед настанням страхового
випадку менше шести місяців, мають право на
допомогу в сумі:
— не менше розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої на час настання страхового
випадку (з 01.01.2017 р. — 3 200 грн);
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— не більше двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку (з 01.01.2017 р. —
6 400 грн).
Норми ст. 19 Закону № 1105 знайшли своє відображення в п. 29 Порядку № 1266, який визначає порядок розрахунку середньої зарплати.
Зокрема, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців,
середня заробітна плата визначається для розрахунку допомоги по вагітності та пологах, виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої
сплачуються страхові внески, але в розрахунку
на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір
мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.
Таким чином, якщо б ми обчислювали допомогу по вагітності та пологах, виходячи з тих же
даних про середню зарплату за 2016 р., що й лікарняні — 52,46 грн/день, то сума декретних,
наприклад, у січні 2017 р. становила би 52,46
31 = 1 626,26 грн, що суттєво менше за 3 200
грн — найменшого її розміру, як того вимагає
ст. 19 Закону № 1105. Отут і виникає питання: чи
потрібно доплачувати до 3 200 грн. На жаль, мусимо констатувати, що у Прикладах № 1022 немає такого докладного прикладу обчислення декретних з огляду на мінімальну зарплату, як
лікарняних.
Фонд соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності в листі від 15 травня 2015 р.
№ 5.2-32-862 роз’яснив, що якщо сума допомоги
в розрахунку на місяць є меншою за розмір мінімальної заробітної плати, то на виконання ст. 26
Закону № 1105 необхідно здійснити доплату до
суми допомоги, розраховану з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку. І далі в листі наводиться приклад розрахунку доплати: «Сума
доплати розраховується як різниця між фактичним розміром допомоги та сумою допомоги, розрахованої таким чином: 1 218 грн ÷ 30,44 –
– 126 к. дн. = 5 041,26 грн». Тобто Фонд пропонує
робити доплату декретних загальною сумою за
весь період вагітності та пологів (126 к. дн.), а
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не в розрізі місяців. А Міністерство соціальної
політики України у листі від 8 травня 2015 р.
№ 6811/0/14-15/18 роз’яснював, що «під час
визначення суми допомоги в розрахунку на місяць застосовується середньомісячна кількість
календарних днів — 30,44».
З огляду на ці роз’яснення напрошується висновок, що декретні у 2017 р. таки слід розраховувати з мінімальної зарплати 3 200 грн і середньомісячної кількості календарних днів 30,44,
щоб дотриматися вимог ст. 19 Закону № 1105 і
Порядку № 1266. Тому роботодавцям слід бути
дуже уважними і не завадить зайвий раз дізнатися про позицію місцевого Фонду соціального страхування.
Не проводиться доплата до рівня мінімальної
зарплати і не проводиться перерахунок допомоги з мінімальної зарплати декретних, нарахованих у 2016 р., якщо період вагітності та пологів
припадає на початок 2017 р.. Проводиться тільки доплата ЄСВ.

Лікарняні та декретні
за відсутності зарплати
Особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, часто знову йдуть у відпустку по вагітності
та пологах. У такому випадку постає питання, як
обчислювати суму допомоги адже доходу (зарплати) для обчислення середньоденної зарплати
за розрахунковий період 12 місяців (чи менший
період часу) немає. Відповідь на це питання знаходимо у п. 28 Порядку № 1266.
Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з
поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи (для
розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, в тому числі внаслідок захворювання або
травми, що пов’язані з нещасним випадком на
виробництві та професійним захворюванням),
середня заробітна плата визначається, виходячи
з тарифної ставки (посадового окладу) або її
частини, встановленої на день настання страхового випадку.
Тобто таким жінкам декретні слід обчислювати з їх тарифної ставки (посадового окладу) або
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її частини, встановленої на день настання страхового випадку. Не на останній день їхньої роботи перед виходом у першу відпустку, а на день
настання нового страхового випадку. Оклади
встановлюють не поіменно працівникам, а за
посадами. І якщо жінка перебуває у відпустці
для догляду за дитиною, її оклад може змінюватися.
Якщо тарифна ставка (посадовий оклад) не
встановлюється, читаємо далі у п. 28 Порядку
№ 1266, розрахунок проводиться виходячи з
розміру мінімальної заробітної плати (або її частини), встановленого законом на день настання
страхового випадку.
В обох випадках середньоденна зарплата обчислюється шляхом ділення тарифної ставки
(посадового окладу) або мінімальної зарплати
на середньомісячну кількість календарних днів
(30,44).

«Подвійні» лікарняні
Ми вже звертали вашу увагу, що останнім часом зросла кількість запитань щодо оплати
листків непрацездатності, якщо мають місце
випадки, так званої, накладки дат, коли в один
день (дні) працівник хворіє і одночасно працює, перебуває у різного роду відпустках, або ж
на один день припадають два листки непрацездатності тощо.
На всі ці запитання можна надати одну відповідь: не можуть за один день бути одночасно оплачені два різні листки непрацездатності (в т.ч. продовження попереднього);
не може за один день бути нарахована і
зарплата, і лікарняні.
Так, п. 2.6. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада
2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455), встановлено, що особам, які звернулися за медичною допомогою та визнані непрацездатними по
завершенні робочого дня, листок непрацездатності може видаватись, за їх згодою, з наступного календарного дня. Але працівники часто-густо чомусь відкривають їх у день звернення. Тому
комісія із соціального страхування має прийня-
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ти рішення про те, що перший день непрацездатності не підлягає оплаті, якщо за цей день
працівником було відпрацьовано робочий день і
нараховано зарплату. Тобто за рахунок підприємства може бути оплачено не перші п’ять
днів тимчасової непрацездатності, а лише чотири.
Слід також не забувати, що відповідно до пп. «б»
п. 3.15. Інструкція № 455 листок непрацездатності не видається для догляду за хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової)
відпусток, відпустки без збереження заробітної
плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 3 років.
Відповідно до ст. 23 Закону № 1105 допомога
по тимчасовій непрацездатності не надається,
зокрема, за період перебування застрахованої
особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.
Виникають «труднощі» й з оплатою листків
непрацездатності працюючим особам (членам
родини) для догляду за хворими дітьми, якщо
їхня мати перебуває у відпустці для догляду за
дитиною до 3 років. Наприклад, одній дитині
менше 3 років, а другій — від 6 до 14 років і вона
хворіє.
Пунктом 3.15. Інструкції № 455 встановлено,
що листок непрацездатності не видається для
догляду за хворою дитиною в період щорічної
(основної та додаткової) відпусток, відпустки
без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до
3 років.
У той же час у п. 3.13. Інструкції № 455 встановлено, що листок непрацездатності видається
працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, дитиною-інвалідом віком
до 18 років, у випадку пологів або хвороби матері на період, коли вона за медичними висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у випадку необхідності догляду за
другою хворою дитиною.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
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Службові листи в роботі кадровика
У попередніх номерах нашої газети (наприкінці минулого року та на початку поточного)
ми розглянули і навели зразки багатьох різних видів документів, з якими доводиться
мати справу кадровикам, зокрема, доповідні й пояснювальні записки, акти, протоколи,
заяви та довідки. Але у ході своєї роботи кадровики також ведуть листування з різними
підприємствами, установами, організаціями (далі — підприємство) і окремими громадянами, наприклад, з питань підбору персоналу, прийняття на роботу, надання довідок
про роботу, підвищення кваліфікації й навчання кадрів тощо. Отож, дізнайтеся, якими
можуть бути службові листи, чим вони відрізняються від інших документів у роботі
кадровика, як їх правильно складати і зберігати, а також ознайомтеся з їхніми прикладами та сталими формулюваннями, які в них використовуються.

Правове регулювання
Згідно з Державним класифікатором управлінської документації ДК 010-98, затвердженим
наказом Держстандарту України від 31 грудня
1998 р. № 1024 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 28 липня 2014 р.
№ 886), службові листи (код 020150) належать
до підкласу 0201 «Документація з організації та
припинення діяльності юридичної особи» класу
02 «Організаційно-розпорядча документація».
Вимоги ж до оформлення службових листів містяться у ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» (далі — ДСТУ
4163-2003).
Крім того, деякі питання застосування, оформлення та зберігання службових листів розглядаються у:
— Типовій інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженій
постановою Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2011 р. № 1242 (далі — Інструкція № 1242);
— Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів
та органів місцевого самоврядування, інших
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установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженому наказом Міністерства юстиції України
(далі — Мін’юст) від 12 квітня 2012 р. № 578/5
(далі — Перелік № 578/5);
— Правилах організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях,
затверджених наказом Мін’юста від 18 червня
2015 р. № 1000/5 (далі — Правила № 1000/5).
Зауважимо, що на окремих підприємствах, на
підставі зазначених та інших нормативно-правових актів сфери діловодства, розробляють
власні інструкції з діловодства, в яких можуть
конкретизуватися окремі питання організації
діловодства з врахуванням специфіки їхньої
діяльності, у тому числі й щодо порядку підготовки службових листів.

Призначення та види
службових листів
Службові листи — це узагальнена назва
великої групи інформаційно-аналітичної
документації, яка є основним засобом обміну інформацією між підприємствами, а також із громадянами. Зокрема, згідно з п. 9
глави 1 розділу ІІ Правил № 1000/5, у межах
компетенції підприємства можуть надсилати
листи при виконанні оперативних зв’язків з
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органами вищого рівня, функціональними органами, підлеглими та іншими підприємствами, а також громадянами.
Від редакції.
У діловодстві для позначення відправника листа та
його одержувача використовують слова іншомовного
походження «адресант» і «адресат». І хоча вони вже
давно є для нас звичними й широко застосовуються
при поштових відправленнях, але на практиці їх часто
плутають між собою, оскільки вони різняться лише однією буквою. Тож запам’ятайте: «адресант» — це той,
хто надсилає листа (чи будь-який інший вид кореспонденції, наприклад, телеграму), тобто відправник, а адресат — той, кому листа надсилають, тобто одержувач.
У свою чергу в п. 123 Типової інструкції
№ 1242 зазначено, що службові листи складаються з метою обміну інформацією і розподіляються на:
 відповіді (листи-відповіді на ініціативні
листи). Можуть містити інформацію щодо виконання певних доручень чи завдань органів вищого рівня, відповіді на запити та звернення
інших підприємств або громадян тощо;
 ініціативні листи (службові листи, що
спонукають адресата розпочати розгляд якогось
питання та дати відповідь адресантові). Можуть
далі розподілятися на такі види ініціативного
листа як: лист-прохання, лист-вимога, листзапит, лист-звернення, лист-пропозиція, директивний лист (від органу чи установи вищого
рівня з дорученням установі нижчого рівня)
тощо за необмеженою тематикою;
 супровідні листи (службові листи, в яких
інформують адресата про надсилання йому документів, що додаються до цього листа). Як правило, супровідні листи складають у тих випадках, коли потрiбно роз’яснити мету надсилання
цих документів або подати їх детальне описання, зазначити кількість їх аркушів. Нормативні
та органiзацiйно-розпорядчi документи, на яких
не оформлено реквізит «Адресат», також надсилають разом з супровідним листом.
Крім того, в інструкціях з діловодства конкретного підприємства можуть бути передбачені:
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 інформаційні листи (службові листи, в
яких інформують адресата про певні факти чи
заходи). У свою чергу, можуть розподілятися на
такі види інформаційного листа як: рекламний
лист, лист-повiдомлення, лист-запрошення,
лист-оповiщення, лист-нагадування, лист-пiдтвердження тощо;
 гарантійні листи (службові листи, в змісті яких підтверджується виконання вказаних у
ньому зобов’язань). Часто в гарантійному листі
підприємство-адресант гарантує підприємствуадресату оплату товарів чи послуг;
 претензійні (рекламаційні) листи (службові листи із заявою про виявлення невідповідності
товарів або послуг вимогам, визначеним у договорі чи іншому певному документі). Метою претензії (рекламації) може бути відшкодування збитків,
отриманих в результаті порушення умов договору.
Також, залежно від різних ознак та для різних
цілей, службові листи можна класифікувати й
розподіляти в інші способи, наприклад:
 за сферою взаємовідносин: адміністративні (для вирішення управлінських питань), комерційні (для підготовки і супроводження комерційних угод і операцій), дипломатичні тощо;
 за ієрархією управління: листи від органів
вищого рівня, аналогічного рівня (у межах однієї сфери діяльності), нижчого рівня;
 за місцем у документообігу: вхідні, вихідні та внутрішні;
 за тематикою: листи з організаційно-розпорядчих, планово-звітних, виробничих, кадрових, фінансових, торговельних, адміністративно-господарських питань;
 за способом передавання інформації: листи, які надсилають традиційним способом (поштою), за допомогою кур’єрської служби, каналами факсимільного зв’язку, електронною поштою.

Строки зберігання
Зберігаються службові листи у відповідних
справах, а конкретний строк їхнього зберігання
визначається за Переліком № 578/5. Зокрема,
строк зберігання листів, що пов’язані з питаннями трудових відносин, визначається відповідно
до розділу 5 «Трудові відносини» та деяких інших розділів Переліку № 578/5 (див. Таблицю).
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Таблиця
Документи, що створюються в управлінській діяльності
(витяг)
Строк зберігання документів
Номер
статті

71.

80.

360.
361.

364.

Види документів

Примітка
в організаціях, у діяльності в організаціях, у діяльносяких створюються докуті яких не створюються
менти НАФ
документи НАФ
1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
1.2. Організаційні основи управління
Листування про затвердження та зміну
1 р.
1 р.
штатів
1.3. Організація контролю
Документи (акти, постанови, рішення,
1
довідки, доповідні та пояснювальні
Після винесення
5 р.1
5 р.1
записки, висновки, листи) службових
рішення
розслідувань
5. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
5.1. Набір і використання трудових ресурсів
Листування про комплектування та
використання трудових ресурсів, плин3 р.
3 р.
ність робочої сили, працевлаштування
Листування про переведення працівни3 р.
3 р.
ків до інших організацій
5.2. Ринок праці, працевлаштування та допомога безробітним
Документи (заяви, списки, договори,
відомості, листи) про перенавчання,
5 р. ЕПК
5 р.
перепідготовку, профорієнтацію безробітних та незайнятого населення

Оформлення
службових листів
Згідно з п. 124 Типової інструкції № 1242
службові листи оформляються на спеціальному
бланку установи (із зазначенням довідкових даних про підприємство, а саме поштової адреси
та, за потребою, інших відомостей: код ЄДРПОУ,
номери телефонів, телефаксів, рахунки у банку,
адреса електронної пошти тощо) формату A4
(210 297 мм). Якщо текст листа не перевищує
семи рядків, також використовують бланк формату А5 (210 148 мм) (див. Зразок 1).
Службовий лист має такі реквізити:
 дата (є датою підписання листа і повинна
збігатися з датою реєстрації вихідної кореспонденції у службі діловодства);
 реєстраційний індекс (службові листи
реєструються окремо від інших груп докумен-
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тів, наприклад, від наказів з кадрових та інших
питань);
 посилання на реєстраційний індекс і
дату документа, на який дається відповідь
(оформлюється у разі, якщо службовий лист є
відповіддю на інший документ);
 адресат (може вказуватися окреме підприємство, його структурний підрозділ, конкретна посадова особа або громадянин). Якщо
лист адресують відразу багатьом однорідним
підприємствам чи їх керівникам, адресат може
бути узагальненим. Також до реквізиту «адресат» може входити поштова адреса, яку оформлюють відповідно до Правил надання послуг
поштового зв’язку;
 заголовок до тексту (зазначається у разі
використання бланка формату А4 і повинен відповідати на питання «про що?»);
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Зразок 1
Уніфікована форма службового листа
Код ЄДРПОУ _______________
____________________________
____________________________
(найменування юридичної особи)

____________________________
____________________________

____________________________
____________________________

(довідкові дані про юридичну особу)

(найменування адресата)

____________ № _____________
На № ______ від _____________
Про _________________________
____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(відмітка про наявність додатків (за наявності))

______________________

____________

__________________

(найменування посади керівника юридичної особи)

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

__________________________________________________________________________________
(відомості про виконавця(-ів))

 текст (містить лише ту інформацію, заради фіксування якої створюють лист, і стосується того питання, яке сформульоване в заголовку до тексту);
 відмітка про наявність додатків (як на
паперових, так й інших носіях у разі потреби);
 підпис (керівника установи або іншої посадової особи, заступника керівника підприємства, керівника структурного підрозділу). Гарантійний лист має бути підписаний керівником
підприємства та його головним бухгалтером;
 гербова (основна кругла) печатка (засвідчуються лише гарантійні листи);
 відмітка про виконавця (прізвище виконавця та номер його телефону). При цьому
виконавцем листа вважається особа, яка безпосередньо готує його текст, а не, наприклад, се-
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кретар чи інший працівник, який лише оформлює лист чи набирає його на комп’ютері.
Зауважимо, що згідно з п. 5.10. ДСТУ 41632003, у листі назву виду документа не зазначають (винятком можуть бути гарантійні листи). Також окремо не вказується і місце складання документа, оскільки воно зазначено у довідкових даних про підприємство на його бланку).
При підготовці проекту службового листа він
візується працівником, який створив документ,
керівником структурного підрозділу підприємства, в якому його створено. Крім того, у разі
потреби (якщо в листі порушуються важливі та
принципові питання), проект листа візують керівники заінтересованих структурних підрозділів підприємства, а також заступник керівника
підприємства відповідно до функціональних
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обов’язків (якщо лист повинен підписувати керівник підприємства).

Складання тексту
Як правило, у службовому листі порушується
одне питання, яке відображається у заголовку
до тексту та в самому тексті службового листа.
Це спрощує операції по обробці службових листів та прискорює їх виконання адресатом. Якщо
необхідно вирішити декілька питань з іншим
підприємством, то бажано написати й декілька
листів, оскільки вони можуть розглядатися у різних структурних підрозділах іншого підприємства.
Під час підготовки тексту службового листа використовується діловий стиль, тому інформацію у
тексті листа слід подавати стисло, грамотно, зрозуміло та об’єктивно. Оскільки метою складання
більшості листів є спонукання адресата до певних
дій, у листі, за потреби, мають бути зазначені достатньо обґрунтовані аргументи, а також повна
інформація, що стимулюють адресата швидко
прийняти рішення з питань, які містяться у листі.
Також у службових листах не бажано викладати
якісь необґрунтовані міркування, оповідання, домисли, недоречні зайві деталі тощо, оскільки багатослівність і великий обсяг документа не сприятимуть розумінню суті зазначеного у листі
питання. Тому не рекомендується складати листи, що перевищують одну – дві сторінки.
Також службові листи пишуть в доброзичливому тоні, обов’язково у ввічливій формі, але без
зайвої емоційності. Неприпустимим є прояви
грубості, іронії, насмішки, навіть у тих випадках, коли мова йде про принципову незгоду. Категоричну відмову або вимогу можна виразити
прямо, але ввічливо.
З урахуванням зазначеного, текст службового листа, як правило, складається з двох частин:
 у першій частині зазначається причина,
підстава або обґрунтування підготовки листа чи
наводяться посилання на документи, що були
підставою для його складання;
 друга частина включає висновки, пропозиції, прохання, рішення тощо, які розміщуються
з абзацу.
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Також іноді текст листа розподіляють на
три логічно пов’язані частини:
 вступну (зазначаються обставини, факти,
події, а також відповідні документи, які спричинили написання листа, наприклад: «На
Ваш запит від 20 січня 2017 року повідомляємо, що наше підприємство було реорганізоване ...»);
 основну (викладається головна мета, задля якої було підготовлено листа, приміром:
«У зв’язку із зазначеним, видати Вам довідку про
роботу на нашому підприємстві у вказаний
Вами період немає можливості...»);
 заключну (висловлюються пропозиції, побажання, прохання тощо, наприклад: «Рекомендуємо Вам звернутися до архівного відділу міськвиконкому...»).
Текст листа викладається від першої особи
множини з використанням слів: «просимо повідомити...» «роз’яснюємо, що...» або від третьої
особи однини — «міністерство інформує...»,
«управління вважає за доцільне».
Якщо лист складено на бланку посадової особи, текст викладається від першої особи однини — «прошу...», «пропоную...».
Також на практиці, відповідно до ділового
етикету, на початку службового листа звертання зазначається у кличному відмінку, яке завершується знаком оклику, наприклад, «Шановна
Ірино Володимирівно!», «Шановні акціонери!»,
«Пане директоре!» тощо. Зауважимо, що у нормативних документах сфери діловодства не
вказано на необхідність оформлення у службових листах звертальної форми, але вона і не забороняється. Зокрема, така форма може допомогти привернути увагу та встановити необхідний
контакт.
Разом з тим, у службових листах не слід використовувати звертання, що починаються зі слів
«Дорогий …», «Любий …», «Милий …» тощо,
оскільки ці форми притаманні листуванню приватного характеру або іноді вітальним листам.
Також у випадку вживання в тексті займенників
«Ви», «Вам», «Вас», «Ваші», «Вами» і т. п. їх пишуть
з великої літери, а займенники «ми», «нам»,
«нами», «нас», «наш», «наші» — з маленької (див.
Зразок 2).
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Зразок 2
Приклади текстів службових листів
а) супровідного листа:
Шановні панове!
Відповідно до умов оголошеного Вами конкурсу «Найкращий дизайнер» надсилаємо на
конкурс фотографії зразків робіт працівника нашого підприємства, дизайнера І категорії
Іванова Сергія Петровича.
Просимо підтвердити їх отримання.
Додаток: 20 фотографій в 1 конверті.
З повагою …
б) вітального листа:
Вельмишановний Ігорю Сергійовичу!
1 лютого 2017 р. ми разом з Вами будемо відзначати 30-річний ювілей Вашої діяльності
на посаді керівника заснованого Вами підприємства.
Упродовж цих років, завдяки Вашим високим діловим якостям і зваженим управлінським
рішенням, що ґрунтувалися на великому досвіді, Ваше підприємство посіло належне місце
на вітчизняному та зарубіжних ринках.
Прийміть наші найщиріші вітання і побажання подальших успіхів та усіляких гараздів.
З повагою …
г) інформаційного листа:
Про зміну директора
Повідомляємо Вас, що на підставі протоколу загальних зборів ПАТ «Промінь» від
15.12.2016 р. № 21 з 10.01.2017 р. директором ПАТ «Промінь» призначена Красько Марія
Леонідівна.
Копія протоколу від 15.12.2016 р. № 21 додається.

Залежно від конкретного виду службового
листа, у його тексті можуть змінюватися і ключові слова, які характерні саме для певного виду
листів, наприклад, для:
 листа-повідомлення: (може починатися з
обґрунтовування або безпосередньо з викладу
інформації, що повідомляється: «Повідомляємо
Вам, що...», «Доводимо до Вашого відома, що...»);
 листа-пропозиції (направляється потенційному партнеру з пропозицією товарів, послуг,
співпраці тощо: «Пропонуємо Вам...», «На підтвердження нашої домовленості пропонуємо...»);
 листа-прохання (надсилається з метою
отримання інформації, послуг, товарів, ініціації
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певних дій, необхідних адресанту: «Просимо Вас
повідомити...», «Звертаємося до Вас з проханням надати дані про...», «Сподіваємося на позитивне рішення питання...»);
 листа-заявки (складається у випадках,
якщо підприємство бажає взяти участь у заходах
(або отримати послуги), що проводяться (надаються) іншим підприємством: «Просимо Вас
включити до складу групи для участі в...», «Просимо Вас передбачити участь двох представників нашого підприємства у...»);
 листа-підтвердження (коли адресант
підтверджує отримання відомостей, документів або інших матеріалів, раніше досягнуті
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домовленості, наміри тощо: «Підтверджуємо
отримання договору…», «Підтверджуємо домовленості, досягнуті на переговорах...», «З вдячністю підтверджуємо отримання матеріалів...»);
 листа-нагадування (використовується у
випадках, коли певне підприємство не здійснює
дії відповідно до прийнятих домовленостей: «Нагадуємо Вам...», «Повторно нагадуємо Вам...»,
«Звертаємо Вашу увагу на те, що...»);
 листа-вимоги (складається з метою примусити адресата виконати узяті на себе зобов’язання в умовах, коли є серйозні порушення
раніше прийнятих домовленостей: «Вимагаємо
виконати узяті на себе зобов’язання...», «Звертаємося з вимогою щодо необхідності виконання домовленостей, досягнутих щодо…»);
 листа-подяки (направляється підприємству, посадовцю або громадянину з висловленням подяки за певні дії: «Дякуємо за надану допомогу в...», «Висловлюємо Вам вдячність за....»).

Зауважимо, що в тексті інформаційного листа (особливо це стосується рекламних листів та
листiв-запрошень), навіть якщо його оформлено на спеціальному бланку з відтворенням реквізиту «Довідкові дані», також іноді можуть бути
зазначені поштова адреса підприємства, номери телефонів, факсів, розрахункові рахунки, а
також адреса електронної пошти та назви сайтів у мережі Інтернет (звісно, за наявності останніх).
Після тексту листа з нового рядка над реквізитом «Підпис» може розміщуватися так звана заключна форма ввічливості, наприклад: «З повагою...»,
«З найкращими побажаннями...», «З вдячністю та
пошаною...» тощо. При цьому після неї розділовий знак не ставиться і з наступного рядка розміщується підпис контактної особи.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

РЕКЛАМА

З наступного номера нашої газети ви зможете дізнатися, як слід правильно оформлювати
копії та витяги з різних документів (кадрових наказів, протоколів, посадових інструкцій тощо),
аби не припуститися помилок та/або своєчасно виявити неправильність оформлення таких
документів іншими працівниками, що за певних обставин може призвести до визнання
їх недійсними
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

НАКАЗ
від 5 грудня 2016 р. № 1476

Видавник:

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за № 1726/29856

Міністерство соціальної
політики України

Про внесення змін до наказу
Міністерства соціальної політики
України від 31 травня 2013 року № 316

Набуття чинності:
7 лютого 2017 року

Остання редакція:
5 грудня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом викладено в
новій редакції форму звітності № 3-ПН «Інформація
про попит на робочу силу
(вакансії)» та Порядок її подання. Зверніть увагу на суттєве скорочення строків подання цієї звітності — за
наявності попиту на робочу
силу (вакансії) форму № 3
слід подавати не пізніше ніж
через три робочі дні з дати
відкриття вакансії.
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Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України «Про зайнятість населення», з метою удосконалення порядку заповнення та подання роботодавцями інформації про попит на робочу силу (вакансії), Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до наказу Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року
№ 316 «Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу
(вакансії)» та Порядку її подання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня
2013 року за № 988/23520, виклавши форму звітності № 3-ПН «Інформація про попит на
робочу силу (вакансії)» та Порядок подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит
на робочу силу (вакансії)» у новій редакції, що додаються.
2. Департаменту ринку праці та зайнятості (С. Кікіна) забезпечити подання цього наказу
в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра
О. Крентовську.
4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2017 року, але не раніше дня його офіційного
опублікування.

Міністр
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної
служби статистики України
Голова Державної
регуляторної служби України
Голова СПО
об’єднань профспілок
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

А. Рева

І. Жук
К. Ляпіна
Г. Осовий

О. Мірошниченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
31 травня 2013 р. № 316
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України
від 5 грудня 2016 р. № 1476)

Звітність
Інформація про попит на робочу силу (вакансії)
Подають
Юридичні особи, фізичні особи – підприємці, які використовують працю найманих працівників (незалежно від місцезнаходження),
— районним, міським, районним у містах і міськрайонним
центрам зайнятості

Термін подання
За наявності попиту на робочу
силу (вакансії) — не пізніше
ніж через три робочі дні з дати
відкриття вакансії

Форма № 3-ПН
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
31 травня 2013 року № 316
(за погодженням із Державною службою
статистики України)

Респондент:
Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичні особи, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контрольний орган і мають відмітку у паспорті, зазначають серію та номер паспорта)
____________________________________________________________________________________________________________________
Найменування юридичної особи / прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(поштова адреса)

Вид звітності:
первинна;
уточнювальна (на заміну звітності, поданої _______________________________________________________________________________________________).
(дата подання попередньої звітності)

І. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ВАКАНСІЇ

Розмір заробітної плати
№

Професія
(посада)

Кількість
вакансій

А

1

2

усього (у тому числі премії,
надбавки, інші заохочувальні
та компенсаційні виплати)
3

у тому числі
основної
4

Місце проведення робіт (область, Наявність коментарайон, місто, район у місті, селирів у додатку
ще, село)
(так/ні)
5

6

Додаток: на ____ арк.
Дата подання ______________ 20 р.
Керівник юридичної особи або уповноважена ним особа /фізична особа – підприємець ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада, підпис)

Телефон __________________________ Факс _____________________________________ Електронна адреса ___________________________________________
Дата прийняття ______________ 20 р.
Відповідальна особа центру зайнятості, яка приймає звітність ___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада, підпис)

ІІ. КОМЕНТАРІ ДО ДАНИХ ПРО ВАКАНСІЇ
1. № (згідно з розділом І) _______, кількість вакансій (усього) ____________
2. Кількість осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню та можуть бути працевлаштовані ______________________________________
За бажанням зазначаються відповідні категорії громадян:
один з батьків або особа, яка їх замінює, має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;
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один з батьків або особа, яка їх замінює, виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;
один з батьків або особа, яка їх замінює, утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда І групи (незалежно
від причини інвалідності);
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної служби і яка вперше приймається на роботу;
особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
залишилося 10 і менше років;
інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19, 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Інші категорії громадян:
внутрішньо переміщені особи.
3. Завдання та обов’язки, опис робіт, коментарі
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________.
4. Режим роботи:
5-денний робочий тиждень;
6-денний робочий тиждень;
підсумковий облік робочого часу;
позмінний графік роботи;
ненормований робочий час;
з поділом робочого дня (зміни) на частини;
гнучкий режим роботи;
вахтовий метод роботи;
робота у нічний час;
неповний робочий час;
інше ___________________________________________________________________________________________________________________
5. Характер виконуваної роботи:
постійний;
тимчасовий;
сезонний;
за сумісництвом;
робота вдома;
інше ___________________________
6. Умови праці: оптимальні; допустимі; шкідливі; небезпечні; інше _________________________________________________________________
7. Додатково:
медичне страхування;
наявність житла;
харчування;
відшкодування транспортних витрат;
інше ___________________________
Вимоги до кандидата:
8. Освітній рівень:
початкова загальна освіта;
базова загальна середня освіта;
повна загальна середня освіта;
професійно-технічна освіта;
вища освіта.
9. Освітньо-кваліфікаційний рівень, науковий ступінь:
кваліфікований робітник;
молодший спеціаліст;
молодший бакалавр;
бакалавр;
магістр;
доктор філософії;
доктор наук.
10. Спеціальність (спеціалізація) та/або галузь знань, професійна кваліфікація ___________________________________________________________________
11. Стаж роботи (років) за відповідною професією (спеціальністю) ______________________________________________________________________________
12. Додаткові вміння, знання, навички, вимоги до працівника ___________________________________________________________________________________
Керівник юридичної особи або уповноважена ним особа/фізична особа – підприємець ____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада, підпис)

Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості

С. Кікіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
31 травня 2013 р. № 316
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України
від 5 грудня 2016 р. № 1476)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за № 1726/29856
ПОРЯДОК
подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» (далі — форма № 3-ПН).
2. У цьому Порядку термін «роботодавець» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», термін «вакансія» — у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення», термін «базові центри зайнятості» — у значенні,
наведеному в Положенні про державну службу зайнятості.
3. Форма № 3-ПН заповнюється роботодавцями та подається до базового центру зайнятості незалежно від місцезнаходження роботодавця.
4. Актуальність зазначених у формі № 3-ПН вакансій уточнюється базовим центром зайнятості не рідше ніж двічі на місяць під час особистої зустрічі з роботодавцем, у телефонному режимі або через засоби електронного зв’язку.
5. Форма № 3-ПН подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії. Датою
відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або
дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.
6. Роботодавець визначає вид звітності — первинна або уточнювальна.
Первинна звітність подається з метою інформування про наявність попиту на робочу силу (вакансії).
Уточнювальна звітність подається в разі необхідності на заміну первинної та містить уточнення характеристик вакансії: умов праці, розміру заробітної плати, вимог до претендента тощо. При цьому не можуть бути змінені дані щодо кількості вакансій та назви професії (посади).
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II. Порядок заповнення розділу I форми № 3-ПН
1. У розділі I форми № 3-ПН відображаються основні дані про вакансії.
У графі А вказується порядковий номер запису.
Під одним порядковим номером наводяться дані про загальну кількість вакансій за однойменними професіями з однаковими даними щодо оплати праці та
місця проведення робіт. В інших випадках дані про вакансії відображаються під окремими порядковими номерами.
У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до чинного Національного класифікатора України «Класифікатор професій».
У графі 2 наводиться кількість вакансій, що відповідають даним, відображеним у графах 1, 3, 4, 5, 6.
У графі 3 відображається розмір заробітної плати з урахуванням основної заробітної плати, премій, надбавок, інших заохочувальних і компенсаційних виплат.
У графі 4 зазначається виключно розмір основної заробітної плати.
У графі 5 вказується місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село).
У графі 6 робиться запис «так», якщо у розділі II форми № 3-ПН надано додаткові коментарі, або запис «ні», якщо таких коментарів не надано.
2. Приклад заповнення розділу I з урахуванням усіх можливих випадків наведено у додатку до цього Порядку.
III. Порядок заповнення розділу II форми № 3-ПН
1. За наявності у роботодавців коментарів до вакансії заповнюється розділ II, у якому відображаються порядковий номер відповідного запису в розділі I, а
також характеристики вакансій (умови праці, розмір заробітної плати та вимоги до претендентів).
У пункті 1 зазначається порядковий номер відповідного запису з розділу I та вказується кількість вакансій.
У пункті 2 наводиться загальна кількість осіб із числа громадян, що мають додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню (відповідно до статті 14
Закону України «Про зайнятість населення»), яких роботодавець може працевлаштувати. За бажанням роботодавця може проводитись деталізація категорій
претендентів на вакансію з урахуванням категорій громадян, перелік яких наведений у статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», а також внутрішньо
переміщених осіб.
У пункті 3 зазначаються завдання, обов’язки, наводиться стислий опис робіт, які має виконувати працівник на робочому місці, а також зазначаються інші
коментарі (за потреби).
У пунктах 4 – 6 із запропонованого переліку вибираються відповідно режим роботи, характер виконуваної роботи, умови праці та ставляться відповідні
відмітки.
У пункті 7 із запропонованого переліку вибираються додаткові відомості щодо вакансії та ставляться відповідні відмітки.
У пунктах 8, 9 із запропонованого переліку вибираються відповідно освітні, освітньо-кваліфікаційні рівні, наукові ступені та ставляться відповідні відмітки.
У пункті 10 зазначаються спеціальність (спеціалізація) та/або галузь знань, професійна кваліфікація.
У пункті 11 вказується стаж роботи (в роках).
У пункті 12 зазначаються у довільній формі вимоги роботодавця стосовно додаткових умінь, знань, навичок.
2. Розділ II форми № 3-ПН підписується роботодавцем або уповноваженою ним особою окремо щодо кожної вакансії.
Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості

С. Кікіна

Додаток
до Порядку подання форми звітності
№ 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»
(пункт 2 розділу II)

Приклад заповнення розділу I форми № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».
I. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ВАКАНСІЇ

№

Професія
(посада)

Кількість
вакансій

А
1
2
3
4
5

1
Слюсар-сантехнік
Слюсар-сантехнік
Слюсар-сантехнік
Маляр
Маляр

2
3
1
2
1
1

24

Розмір заробітної плати
усього (у тому числі премії, надбаву тому
ки, інші заохочувальні та компенса- числі осноційні виплати)
вної
3
4
3500
1900
3200
1700
3200
1700
3500
2000
3500
2000

Місце проведення робіт (область, район, місто, район
у місті, селище, село)

Наявність
коментарів
у додатку
(так/ні)

5
м. Київ
м. Київ
Київська обл., м. Васильків
м. Київ
м. Київ

6
Так
Так
Так
Так
Ні
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НАКАЗ
від 25 серпня 2016 р. № 152

Видавник:
Державна служба
статистики України

Набуття чинності:
1 січня 2017 року

Остання редакція:
25 серпня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
нову форму державного статистичного спостереження
№ 7-ПВ «Звіт про заробітну
плату за професіями окремих працівників». Нагадаємо,
що цей звіт є періодичним
(його подають до органів статистики один раз на чотири
роки) й згідно з календарем
статистичної звітності у 2017
році (не пізніше 31 березня)
він має подаватися знову —
за 2016 рік.
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Про затвердження форми державного статистичного
спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки)
«Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників»
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», Положення
про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23 вересня 2014 року № 481, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою
подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо рівня заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на
чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників», що додається,
та ввести її в дію, починаючи з 1 січня 2017 року.
2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи за переліком, установленим органами державної статистики.
3. Департаменту статистики праці (Сеник І. В.) здійснювати методологічне керівництво
збиранням і опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження,
затвердженою цим наказом.
4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку
збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.
5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 січня 2017 року наказ Держкомстату від 11 серпня 2011 року № 207 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження
№ 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників» (зі змінами).
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови

І. М. Жук
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Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України «Про Державну статистику»
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне
за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників
у 2016 році
Подають:

№ 7-ПВ
(один раз на чотири роки)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату 25.08.2016 № 152

Термін подання

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
— територіальному органу Держстату

не пізніше
31 березня

Респондент:
Найменування _________________________________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження (юридична адреса): ___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Розділ I. Загальна інформація щодо організації оплати праці
(станом на 31 грудня 2016 року)
Код рядка

Позначається один обраний варіант відповіді «V»

710

Чи діяв на підприємстві колективний договір?

так

720

Яка форма оплати праці застосовувалась для більшості (понад 50%)
працівників підприємства?

почасова
відрядна

730

Чи застосовувалась для організації оплати праці на підприємстві тарифна сітка
(схема посадових окладів)?

так

735

Якщо звіт надається також за інших юридичних осіб, виберіть, будь ласка,
відповідний вид їхньої діяльності з наступних та позначте обраний варіант:

—1
освіта
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
діяльність у сфері творчості,
мистецтва та розваг
—3

—1

—1

ні

—2

ні

—2

—1
—2

—2

Розділ ІI. Загальні відомості щодо кількості працівників та їх відбору для обстеження
Код
рядка

Назва показників

Жовтень
2016 року

2016 рік

А

Б

1

2

740

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)

750

Фонд оплати праці штатних працівників, тисяч гривень (з одним десятковим знаком)

760

Облікова кількість працівників на 31 жовтня, з яких здійснюється відбір, крім тих, які не мали нарахувань із
фонду оплати праці за жовтень, або були прийняті на підприємство після 21 жовтня, осіб (ОК) (у цілих числах)

770

Кількість працівників, які підлягають обстеженню, осіб (КВ) (у цілих числах)

780

Інтервал відбору (ІВ) (з одним десятковим знаком)

790

Порядковий номер першого працівника у вибірці (ПВ) (у цілих числах)
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форма № 7-ПВ (один раз на чотири роки)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Розділ IІІ. Відомості щодо відібраних працівників
Код рядка
7110

Порядковий номер працівника у вибірці (від 1 до КВ) (у цілих числах)
Постійні індивідуальні дані працівника станом на 31 жовтня 2016 року
(позначається один обраний варіант відповіді «V» або заповнюється)

7120

Стать

7130

Вік, повних років

7131

Громадянство:

7140

Стаж роботи на підприємстві, повних років

7150

Освіта:

7160

Форма оплати праці:

7170

Умови робочого часу:

чоловік

—2

чоловік

— 1 жінка

громадянин України — 1
іноземець — 2
особа без громадянства — 3

—1
—2
—3

—1
—2
—3

повна вища — 1
базова вища — 2
неповна вища — 3
професійно—технічна — 4
повна загальна середня — 5
базова загальна середня — 6
нижче базової середньої освіти — 7

—1
—2
—3
—4
—5
—6
—7

—1
—2
—3
—4
—5
—6
—7

почасова — 1
відрядна — 2

—1
—2

—1
—2

повний робочий день — 1
неповний робочий день — 2

—1
—2

—1
—2

безстроковий — 1
на визначений строк — 2
проходить випробування — 3

—1
—2
—3

—1
—2
—3

7171

Норма тривалості робочого часу на тиждень, годин

7180

Тип трудового договору (контракту):

7190

Професія (посада)

7191

Код професії заповнюється в органі державної статистики
(в разі подання електронної звітності — самостійно)

7210

Кількість оплаченого робочого часу (без тимчасової непрацездатності)
у жовтні 2016 року, годин

7220

Кількість відпрацьованого робочого часу в жовтні 2016 року, годин (із рядка 7210)

7230

Кількість надурочно відпрацьованого робочого часу в жовтні 2016 року,
годин (із рядка 7220)

7310

Кількість оплаченого робочого часу (без тимчасової непрацездатності)
у 2016 році, годин (сума рядків 7320, 7340)

7320

Кількість відпрацьованого робочого часу у 2016 році, годин

7330

Кількість надурочно відпрацьованого робочого часу у 2016 році, годин
(із рядка 7320)

7340

Кількість невідпрацьованого робочого часу у 2016 році, годин

7350

Кількість невідпрацьованого робочого часу з причин щорічних відпусток у 2016
році, годин (із рядка 7340)

7410

Сума нарахованої заробітної плати в жовтні 2016 року, гривень ( сумі рядків
7420, 7430, 7440, 7450)

7420

Сума основної заробітної плати в жовтні 2016 року, гривень

7430

Сума надбавок та доплат за роботу в багатозмінному та безперервному режимі
виробництва, у нічний час у жовтні 2016 року, гривень

7440

Сума премій та винагород у жовтні 2016 року, гривень

7450

Сума оплати роботи в надурочний час, у святкові та неробочі дні
в жовтні 2016 року, гривень
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7510

Сума нарахованої заробітної плати у 2016 році, гривень
( сумі рядків 7520, 7530, 7540, 7550, 7560, 7570, 7580)

7520

Сума основної заробітної плати у 2016 році, гривень

7530

Сума надбавок та доплат за роботу в багатозмінному та безперервному режимі
виробництва, у нічний час у 2016 році, гривень

7540

Сума доплати за роботу у важких і шкідливих умовах та в особливо важких і
особливо шкідливих умовах праці у 2016 році, гривень

7550

Сума премій та винагород у 2016 році, гривень

7551

Сума премій та винагород, що носять систематичний характер, у 2016 році,
гривень (із рядка 7550)

7552

Сума винагород за підсумками роботи у 2016 році, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи), гривень (із рядка 7550)

7560

Сума оплати роботи в надурочний час, у святкові та неробочі дні
у 2016 році, гривень

7570

Сума оплати за невідпрацьований час у 2016 році, гривень

7580

Сума матеріальної допомоги у 2016 році, гривень
форма № 7-ПВ (один раз на чотири роки)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Продовження Розділу IІІ. Відомості щодо відібраних працівників
Код рядка
7110

Порядковий номер працівника у вибірці (від 1 до КВ) (у цілих числах)
Постійні індивідуальні дані працівника станом на 31 жовтня 2016 року (позначається один обраний варіант відповіді «V» або заповнюється)

7120

Стать

7130

Вік, повних років

7131

Громадянство:

7140

Стаж роботи на підприємстві, повних років

7150

Освіта:

7160

Форма оплати праці:

7170

Умови робочого часу:

7171

Норма тривалості робочого часу на тиждень, годин

7180

Тип трудового договору (контракту):

7190

Професія (посада)

7191

Код професії заповнюється в органі державної статистики (в разі подання електронної звітності – самостійно)

7210

Кількість оплаченого робочого часу (без тимчасової непрацездатності)
у жовтні 2016 року, годин

7220

Кількість відпрацьованого робочого часу в жовтні 2016 року, годин
(із рядка 7210)

7230

Кількість надурочно відпрацьованого робочого часу в жовтні 2016 року, годин
(із рядка 7220)

28

чоловік

— 1 жінка

—2

чоловік

— 1 жінка

громадянин України — 1
іноземець — 2
особа без громадянства — 3

—1
—2
—3

—1
—2
—3

повна вища — 1
базова вища — 2
неповна вища — 3
професійно—технічна — 4
повна загальна середня — 5
базова загальна середня — 6
нижче базової середньої освіти — 7

—1
—2
—3
—4
—5
—6
—7

—1
—2
—3
—4
—5
—6
—7

почасова — 1
відрядна — 2

—1
—2

—1
—2

повний робочий день — 1
неповний робочий день — 2

—1
—2

—1
—2

—1
—2
—3

—1
—2
—3

безстроковий — 1
на визначений строк — 2
проходить випробування — 3

—2

____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
|___|___|___|___|.|___

|___|___|___|___|.|___
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7310

Кількість оплаченого робочого часу (без тимчасової непрацездатності)
у 2016 році, годин (сума рядків 7320, 7340)

7320

Кількість відпрацьованого робочого часу у 2016 році, годин

7330

Кількість надурочно відпрацьованого робочого часу у 2016 році, годин
(із рядка 7320)

7340

Кількість невідпрацьованого робочого часу у 2016 році, годин

7350

Кількість невідпрацьованого робочого часу з причин щорічних відпусток
у 2016 році, годин (із рядка 7340)

7410

Сума нарахованої заробітної плати в жовтні 2016 року, гривень
( сумі рядків 7420, 7430, 7440, 7450)

7420

Сума основної заробітної плати в жовтні 2016 року, гривень

7430

Сума надбавок та доплат за роботу в багатозмінному та безперервному режимі
виробництва, у нічний час у жовтні 2016 року, гривень

7440

Сума премій та винагород у жовтні 2016 року, гривень

7450

Сума оплати роботи в надурочний час, у святкові та неробочі дні
в жовтні 2016 року, гривень

7510

Сума нарахованої заробітної плати у 2016 році, гривень
( сумі рядків 7520, 7530, 7540, 7550, 7560, 7570, 7580)

7520

Сума основної заробітної плати у 2016 році, гривень

7530

Сума надбавок та доплат за роботу в багатозмінному та безперервному режимі
виробництва, у нічний час у 2016 році, гривень

7540

Сума доплати за роботу у важких і шкідливих умовах та в особливо важких
і особливо шкідливих умовах праці у 2016 році, гривень

7550

Сума премій та винагород у 2016 році, гривень

7551

Сума премій та винагород, що носять систематичний характер,
у 2016 році, гривень (із рядка 7550)

7552

Сума винагород за підсумками роботи у 2016 році, щорічні винагороди
за вислугу років (стаж роботи), гривень (із рядка 7550)

7560

Сума оплати роботи в надурочний час, у святкові та неробочі дні
у 2016 році, гривень

7570

Сума оплати за невідпрацьований час у 2016 році, гривень

7580

Сума матеріальної допомоги у 2016 році, гривень

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

форма № 7-ПВ (один раз на чотири роки)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Продовження Розділу IІІ. Відомості щодо відібраних працівників
Код рядка
7110

Порядковий номер працівника у вибірці (від 1 до КВ) (у цілих числах)

7120

Стать

7130

Вік, повних років

7131

Громадянство:

7140

Стаж роботи на підприємстві, повних років

7150

Освіта:

Постійні індивідуальні дані працівника станом на 31 жовтня 2016 року (позначається один обраний варіант відповіді «V» або заповнюється)
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чоловік

— 1 жінка

—2

чоловік

— 1 жінка

громадянин України — 1
іноземець — 2
особа без громадянства — 3

—1
—2
—3

—1
—2
—3

повна вища — 1
базова вища — 2
неповна вища — 3
професійно—технічна — 4
повна загальна середня — 5
базова загальна середня — 6
нижче базової середньої освіти — 7

—1
—2
—3
—4
—5
—6
—7

—1
—2
—3
—4
—5
—6
—7

—2
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7160

Форма оплати праці:

7170

Умови робочого часу:

7171

Норма тривалості робочого часу на тиждень, годин

7180

Тип трудового договору (контракту):

7190

Професія (посада)

7191

Код професії заповнюється в органі державної статистики (в разі подання електронної звітності – самостійно)

7210

Кількість оплаченого робочого часу (без тимчасової непрацездатності)
у жовтні 2016 року, годин

7220

Кількість відпрацьованого робочого часу в жовтні 2016 року, годин
(із рядка 7210)

7230

Кількість надурочно відпрацьованого робочого часу в жовтні 2016 року, годин
(із рядка 7220)

7310

Кількість оплаченого робочого часу (без тимчасової непрацездатності)
у 2016 році, годин (сума рядків 7320, 7340)

7320

Кількість відпрацьованого робочого часу у 2016 році, годин

7330

Кількість надурочно відпрацьованого робочого часу у 2016 році, годин
(із рядка 7320)

7340

Кількість невідпрацьованого робочого часу у 2016 році, годин

7350

Кількість невідпрацьованого робочого часу з причин щорічних відпусток
у 2016 році, годин (із рядка 7340)

7410

Сума нарахованої заробітної плати в жовтні 2016 року, гривень
( сумі рядків 7420, 7430, 7440, 7450)

7420

Сума основної заробітної плати в жовтні 2016 року, гривень

7430

Сума надбавок та доплат за роботу в багатозмінному та безперервному режимі
виробництва, у нічний час у жовтні 2016 року, гривень

7440

Сума премій та винагород у жовтні 2016 року, гривень

7450

Сума оплати роботи в надурочний час, у святкові та неробочі дні
в жовтні 2016 року, гривень

7510

Сума нарахованої заробітної плати у 2016 році, гривень
( сумі рядків 7520, 7530, 7540, 7550, 7560, 7570, 7580)

7520

Сума основної заробітної плати у 2016 році, гривень

7530

Сума надбавок та доплат за роботу в багатозмінному та безперервному режимі
виробництва, у нічний час у 2016 році, гривень

7540

Сума доплати за роботу у важких і шкідливих умовах та в особливо важких
і особливо шкідливих умовах праці у 2016 році, гривень

7550

Сума премій та винагород у 2016 році, гривень

7551

Сума премій та винагород, що носять систематичний характер,
у 2016 році, гривень (із рядка 7550)

7552

Сума винагород за підсумками роботи у 2016 році, щорічні винагороди
за вислугу років (стаж роботи), гривень (із рядка 7550)

7560

Сума оплати роботи в надурочний час, у святкові та неробочі дні
у 2016 році, гривень

7570

Сума оплати за невідпрацьований час у 2016 році, гривень

7580

Сума матеріальної допомоги у 2016 році, гривень

30

почасова — 1
відрядна — 2

—1
—2

—1
—2

повний робочий день — 1
неповний робочий день — 2

—1
—2

—1
—2

—1
—2
—3

—1
—2
—3

безстроковий — 1
на визначений строк — 2
проходить випробування — 3

____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
|___|___|___|___|.|___

|___|___|___|___|.|___
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АКТУАЛЬНО У 2017 РОЦІ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

форма № 7-ПВ (один раз на чотири роки)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Продовження Розділу IІІ. Відомості щодо відібраних працівників
Код рядка
7110

Порядковий номер працівника у вибірці (від 1 до КВ) (у цілих числах)

7120

Стать

7130

Вік, повних років

7131

Громадянство:

7140

Стаж роботи на підприємстві, повних років

7150

Освіта:

7160

Форма оплати праці:

7170

Умови робочого часу:

7171

Норма тривалості робочого часу на тиждень, годин

7180

Тип трудового договору (контракту):

7190

Професія (посада)

7191

Код професії заповнюється в органі державної статистики (в разі подання електронної звітності – самостійно)

7210

Кількість оплаченого робочого часу (без тимчасової непрацездатності)
у жовтні 2016 року, годин

7220

Кількість відпрацьованого робочого часу в жовтні 2016 року, годин
(із рядка 7210)

7230

Кількість надурочно відпрацьованого робочого часу в жовтні 2016 року, годин
(із рядка 7220)

7310

Кількість оплаченого робочого часу (без тимчасової непрацездатності)
у 2016 році, годин (сума рядків 7320, 7340)

7320

Кількість відпрацьованого робочого часу у 2016 році, годин

7330

Кількість надурочно відпрацьованого робочого часу у 2016 році, годин
(із рядка 7320)

7340

Кількість невідпрацьованого робочого часу у 2016 році, годин

7350

Кількість невідпрацьованого робочого часу з причин щорічних відпусток
у 2016 році, годин (із рядка 7340)

7410

Сума нарахованої заробітної плати в жовтні 2016 року, гривень
( сумі рядків 7420, 7430, 7440, 7450)

7420

Сума основної заробітної плати в жовтні 2016 року, гривень

7430

Сума надбавок та доплат за роботу в багатозмінному та безперервному режимі
виробництва, у нічний час у жовтні 2016 року, гривень

7440

Сума премій та винагород у жовтні 2016 року, гривень

7450

Сума оплати роботи в надурочний час, у святкові та неробочі дні
в жовтні 2016 року, гривень

Постійні індивідуальні дані працівника станом на 31 жовтня 2016 року (позначається один обраний варіант відповіді «V» або заповнюється)
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чоловік

— 1 жінка

—2

чоловік

— 1 жінка

громадянин України — 1
іноземець — 2
особа без громадянства — 3

—1
—2
—3

—1
—2
—3

повна вища — 1
базова вища — 2
неповна вища — 3
професійно—технічна — 4
повна загальна середня — 5
базова загальна середня — 6
нижче базової середньої освіти — 7

—1
—2
—3
—4
—5
—6
—7

—1
—2
—3
—4
—5
—6
—7

почасова — 1
відрядна — 2

—1
—2

—1
—2

повний робочий день — 1
неповний робочий день — 2

—1
—2

—1
—2

—1
—2
—3

—1
—2
—3

безстроковий — 1
на визначений строк — 2
проходить випробування — 3

—2

____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
|___|___|___|___|.|___

|___|___|___|___|.|___
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7510

Сума нарахованої заробітної плати у 2016 році, гривень
( сумі рядків 7520, 7530, 7540, 7550, 7560, 7570, 7580)

7520

Сума основної заробітної плати у 2016 році, гривень

7530

Сума надбавок та доплат за роботу в багатозмінному та безперервному режимі
виробництва, у нічний час у 2016 році, гривень

7540

Сума доплати за роботу у важких і шкідливих умовах та в особливо важких
і особливо шкідливих умовах праці у 2016 році, гривень

7550

Сума премій та винагород у 2016 році, гривень

7551

Сума премій та винагород, що носять систематичний характер,
у 2016 році, гривень (із рядка 7550)

7552

Сума винагород за підсумками роботи у 2016 році, щорічні винагороди
за вислугу років (стаж роботи), гривень (із рядка 7550)

7560

Сума оплати роботи в надурочний час, у святкові та неробочі дні
у 2016 році, гривень

7570

Сума оплати за невідпрацьований час у 2016 році, гривень

7580

Сума матеріальної допомоги у 2016 році, гривень

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Місце підпису керівника (власника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації

______________________________________________________

(ПІБ)

_______________________________________________________
(ПІБ)

Телефон: _________________________
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факс: ___________________

електронна пошта: ________________________________
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Працівники приватної
охоронної служби
Безпека підприємства є одним з інструментів збереження здорового клімату на виробництві. Коли керівник підприємства впевнений у тому, що його виробнича
діяльність (надання послуг) знаходяться під постійним контролем і чіткою увагою
відповідальних працівників, він переконується, що ані внутрішні, ані зовнішні загрози (як пограбування, викрадення інформації, порушення корпоративного кодексу та правил поведінки тощо) не зможуть вплинути на продуктивність праці. Безперечно, здоровий клімат на підприємстві забезпечують певні працівники. На малих
підприємствах, у невеличких офісах може працювати невелика (іноді одна дві
одиниці) кількість таких осіб. А вже на середніх і великих роботодавці утворюють
цілі структурні підрозділи, які виконують обов’язки з охорони. Отже, хто ці відповідні працівники та чим вони опікуються на підприємствах?

Про професії у сфері безпеки та
охоронної діяльності
На сьогодні працівниками, які займаються
питаннями охорони та безпеки на підприємстві,
як було зазначено, відводиться значне місце.
І не слід вважати, що перелік відповідних професій обмежується лише охоронниками та їхніми керівниками. Слід нагадати, що охороняти
можна та потрібно не тільки матеріальні цінності підприємства. Значна увага приділяється інформаційній, інтелектуальній, фінансово-економічній, радіотехнічній безпеці, зв’язку та
іншим видам охорони. Звичайно, наразі ми не
говоримо про такі види охорони як навколишнє

середовище, охорона праці, протипожежна та
радіаційна безпека, рибоохоронна діяльність, а
також види безпеки пов’язані з польотами, мореплавством і судноходством.
Таким чином, зазначимо, що станом на кінець
2016 року в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП), серед іншого, містяться певні професійні назви робіт зазначеного напряму діяльності. Розглянемо деякі з них та наведемо завдання та обов’язки відповідних працівників,
що містяться в галузевих випусках Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП) (див. Таблицю).
Таблиця

«Керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.)
з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної)»,
код КП 1229.7, випуск ДКХП 99
Керує фінансово-економічним та інформаційним напрямами забезпечення безпеки підрозділу (служби, управління, департаменту), відповідає за наслідки ухвалених рішень, ефективне використання інформації. Контролює та координує напрямки
робіт з розроблення, запровадження та реалізації заходів із забезпечення фінансово-економічної та інформаційної безпеки.
Відповідає за дотримання підрозділом (службою, управлінням, департаментом) усіх зобов’язань із фінансово-економічної
секретності перед державними та приватними юридичними особами. Під час виявлення зовнішніх і внутрішніх загроз і ризиків у сфері фінансово-економічної безпеки підрозділу (служби, управління, департаменту) координує та контролює хід
виконання відповідних процедур щодо їх усунення та зменшення. Сприяє захисту фінансово-економічних та інформаційних
інтересів підрозділу (служби, управління, департаменту) в суді, органах державної влади й управління, приватних і юридичних осіб тощо.
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Таблиця. Продовження
«Керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.)
з охорони та безпеки (фізичної та майнової)»,
код КП 1229.7, випуск ДКХП 99
Організовує здійснення комплексу заходів із забезпечення охорони майна та фізичних осіб у різних умовах та при виникненні екстремальних ситуацій. Здійснює прогнозування й аналіз загроз, ризиків у сфері безпеки діяльності органів державної
влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ й організацій незалежно від форм їх власності, а також
їхніх посадових осіб, вживає заходів щодо їх попередження, зниження або локалізації. Застосовує інформаційні системи та
технології для удосконалення управління охоронною діяльністю. Організовує використання за призначенням озброєння, спеціальних засобів, засобів зв’язку та охорони тощо.
«Начальник об’єктів радіотехнічного забезпечення та зв’язку»,
код КП 1226.2, випуск ДКХП 68
Організовує роботу об’єктів радіотехнічного забезпечення і зв’язку відповідно до законодавства України та вимог чинних нормативних документів. Організовує та забезпечує якісну технічну експлуатацію, надійну та безперебійну роботу обладнання об’єктів
радіотехнічного забезпечення і зв’язку. Проводить перевірку об’єктів радіотехнічного забезпечення і зв’язку, здійснює заходи
з усунення виявлених недоліків. Організовує та контролює господарську діяльність об’єктів радіотехнічного забезпечення і
зв’язку. Організовує раціоналізаторську та винахідницьку роботу, впроваджує нові форми та методи технічної експлуатації тощо.
«Начальник варти воєнізованої охорони»,
код КП 1239, випуск ДКХП 68
Виконує практичний комплекс заходів, які спрямовано на захист діяльності об’єкту від актів незаконного втручання, терористичних, диверсійних та інших протиправних посягань на його нормальну діяльність. Підтримує систему охорони та захисту об’єктів радіонавігації, зв’язку, життєзабезпечення. Планує і контролює розстановку особового складу варти відповідно до
табелю постів. Здійснює контрольні перевірки несення служби вартовими, зберігання та використання вогнепальної зброї.
Здійснює контроль і перевірку справності інженерно-технічних засобів охорони, пожежної сигналізації, стану захисної огорожі об’єктів, радіо та телефонного зв’язку з постами охорони тощо.
«Начальник воєнізованої охорони»,
код КП 1239, випуск ДКХП 68
Організовує комплекс заходів, спрямованих на захист об’єкту від актів незаконного втручання, терористичних, диверсійних
та інших протиправних посягань на його нормальну діяльність. Планує основні перспективні та річні заходи у обсязі виконання вимог програми безпеки аеропорту. Координує дії із відповідними підрозділами заінтересованих міністерств та
відомств щодо виконання завдань із забезпечення безпеки осіб, персоналу в разі створення кризової ситуації. Взаємодіє в
опрацюванні спеціальних планів запобігання та локалізації протиправних посягань із силовими підрозділами відповідних
відомств. Організовує та проводить навчання та інструктажі з питань дотримання вимог і стандартів у сфері забезпечення
безпеки з персоналом. Проводить службові розслідування щодо порушення вимог безпеки персоналом іншими фізичними
та юридичними особами тощо.
«Професіонал з охоронної діяльності та безпеки»,
код КП 2423, випуск ДКХП 99
Розроблює, запроваджує та реалізує на практиці заходи із забезпечення фінансово-економічної безпеки. Визначає перспективність та ефективність інноваційної діяльності в галузі фінансово-економічної безпеки підприємства відповідно до
встановлених стандартів (норм). Розроблює проекти положень, наказів та інструкцій, що регламентують функціонування
системи безпеки, а також діяльність підрозділу економічної безпеки підприємства та його взаємодію з іншими структурними
підрозділами. Визначає зовнішні та внутрішні загрози й ризики у сфері фінансово-економічної безпеки підприємства. Надає
пропозиції щодо визначення правового статусу, структури підрозділу економічної безпеки підприємства та визначення його
основних функцій. Готує пропозиції та надає рекомендації із взаємостосунків із партнерами підприємства щодо розроблення
антикризових заходів і забезпечення безпеки. Бере участь в апробації заходів із фінансово-економічної безпеки підприємства шляхом розроблення моделі економічної безпеки підприємства тощо.
«Фахівець з організації майнової та особистої безпеки»,
код КП 3450, випуск ДКХП 1
Організовує, координує та здійснює в межах своєї компетенції діяльність охоронної структури відповідно до чинних нормативно-правових актів. Вдосконалює систему управління та роботу щодо задоволення потреб юридичних та фізичних осіб у
охоронних послугах. Організовує використання технічних засобів охорони. Надає консультації юридичним та фізичним особам з питань майнової та особистої безпеки. Організовує охорону об’єктів, фізичних осіб, вантажів, грошових коштів, що
перевозяться згідно з вимогами чинних нормативних документів. Перевіряє (не менше одного разу на місяць) наявність, стан
захисту та обліку вогнепальної зброї, спеціальних та індивідуальних засобів захисту, активної оборони та технічних засобів
спостереження. Складає аналітичні довідки, інші документи, веде службову документацію. Забезпечує своєчасне виконання
наказів, доручень, розпоряджень керівництва з питань організації служби. Інформує керівництво про стан їх виконання тощо.
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Таблиця. Закінчення
«Інспектор воєнізованої охорони»,
код КП 3450, випуск ДКХП 68
Здійснює інспекційні перевірки рівня забезпечення безпеки. Перевіряє організацію воєнізованої охорони об’єктів. Відповідно до чинного сертифіката здійснює інспекційну перевірку служб безпеки та особливих умов щодо захисту об’єктів від актів
незаконного втручання та інших протиправних посягань. Проводить нагляд за дотриманням вимог, правил, стандартів і процедур охорони і захисту експлуатантів та суб’єктів господарської діяльності. Бере участь у розслідуванні подій, пов’язаних з
використанням вогнепальної зброї вартовими під час охорони об’єктів життєзабезпечення тощо.
«Охоронець»,
код КП 5169, випуск ДКХП 1, 99
Здійснює охоронну діяльність особи, забезпечуючи належну підтримку її фізичного стану та здоров’я. Забезпечує безпеку
й недоторканість особи, яка потребує охорони, під час здійснення вільних, не протиправних дій, активної соціальної, господарської, індивідуальної та інших видів діяльності. Забезпечує безпеку під час автомобільних поїздок і перельотів, за місцем
мешкання та роботи, піших прогулянок і дозвілля. Перевіряє автомобіль особи, яка охороняється, ретельно оглядає його на
наявність сторонніх предметів і на справність. Веде постійне спостереження під час поїздок в автомобілі до будинку особи та
припарковує його біля будинку щоразу в нових місцях. Після паркування веде спостереження, вивчаючи вікна та дахи поруч
поставлених будинків, дерева, будівлі, гаражі, автомобілі на стоянках, поведінку людей, що знаходяться у дворі та в автомобілях. Оглядає стіни, підходи до під’їзду, натягнуті мотузки, пакети, ящики, урни та все інше, що розташовується на шляху
можливого руху особи, яка охороняється. Вивчає план місця мешкання та роботи особи, яка охороняється тощо.
«Охоронник»,
код КП 5169, випуски ДКХП 1, 99
Здійснює охорону стаціонарних об’єктів і вантажів, що перевозяться різними транспортними засобами, нагляд у внутрішніх
приміщеннях за допомогою візуального контролю або з використанням спеціального обладнання. Під час охорони стаціонарних об’єктів зі встановленим пропускним режимом пропускає працівників, відвідувачів, автомобільний та інші види транспорту, випускає їх з території в установленому порядку та за зразками документів, затверджених власником об’єкта або
уповноваженим ним органом. Звіряє зміст супровідних документів із наявністю вантажів, предметів, перевіряє належність
поданих для перевірки документів особі пред’явника. Перевіряє документацію під час приймання та здавання вантажів. При
виявленні пошкоджень і зіпсованості конструктивних елементів об’єкта, що охороняється, місць зберігання матеріальних та
інших цінностей, пакування вантажів для їх перевезення, відсутності пломб і відбитків печаток на них невідкладно сповіщає
про це старшого наряду (зміни) охорони об’єкта, за його відсутності — представника власника або уповноваженого ним
органу або повідомляє про подію в територіальні органи внутрішніх справ. Приймає та здає об’єкт або вантажі, що перевозяться, із записом про це в журналі приймання-здавання об’єкта під охорону. Візуально та з використанням спеціального
обладнання контролює периметр огорожі, правильність застосування комплексу організаційно-технічних заходів захисту
місць зберігання та перевезення матеріальних та інших цінностей тощо.

Слід звернути увагу на те, що такі приклади
завдань і обов’язків працівників, кваліфікаційні
характеристики яких містяться у випуску ДКХП
68 «Авіаційний транспорт», не належать виключно авіаційній сфері, оскільки професійні
назви робіт мають кодування КП різної направленості. І на сьогодні ці професії охарактеризовано лише в зазначеному випуску ДКХП, що не
заперечує появи в майбутньому відповідних
кваліфікаційних характеристик у інших галузевих ДКХП.

Про повноваження та обмеження
для приватних охоронців
Регулювання приватної охоронної діяльності
знаходиться в межах Закону України «Про
охоронну діяльність» від 22 березня 2012 р.
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№ 4616-VI (далі — Закон № 4616). Також певні
питання охоронної діяльності регулюються
законами України «Про ліцензування певних
видів господарської діяльності» від 2 березня
2015 р. № 222-VIII та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 р. № 877-V.
Звертаємо увагу на те, що питання амуніції для
приватних охоронців визначається постановою
Кабінету Міністрів України «Про затвердження
переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється
суб’єктами охоронної діяльності» від 11 лютого
2013 р. № 97. Серед спеціальних засобів зазначеною постановою визначено такі: бронежилети;
захисні каски; газові балончики з аерозолями
сльозоточивої та дратівної дії; газові пістолети і
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револьвери та патрони до них калібру 6, 8 і 9 міліметрів, заряджені речовинами сльозоточивої та
дратівної дії; гумові кийки; наручники пластикові
(текстильні) одноразового використання; електрошокові пристрої; пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії,
та зазначені патрони. Останні два засоби можуть
застосовуватися виключно суб’єктами охоронної
діяльності, які здійснюють охорону особливо важливих об’єктів права державної власності або надають охоронні послуги із залученням власного
транспорту реагування та використанням пунктів централізованого спостереження.
Нагадуємо, що відповідно до п. 3 ст. 16 Закону
№ 4616 застосування заходів фізичного впливу
та спеціальних засобів дозволяється тільки після
попередження голосом і жестами про намір їх
застосування. А в разі раптового нападу або нападу чи опору з використанням зброї,предметів,
що становлять загрозу життю та здоров’ю особи, або з використанням механічних транспортних засобів — засоби захисту застосовуються
без попередження.
Також, слід пам’ятати про те, що є певна заборона в охоронній діяльності, яку визначено
ст. 10 Закону № 4616, а саме заборонено:
— брати участь у виконанні судових рішень
під час виконавчого провадження;
— вдаватися до дій, спрямованих на силове
протистояння між персоналом охорони різних
суб’єктів господарювання;
— використовувати засоби радіозв’язку без
наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах;
— використовувати ознаки належності (елементи символіки, формений одяг тощо) до Міністерства внутрішніх справ України, Служби
безпеки України, Управління державної охорони України, Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних, природоохоронних і контролюючих чи інших органів
виконавчої влади, їх спеціальних підрозділів, у
тому числі в назві суб’єкта охоронної діяльності,
на одязі, транспорті реагування, будівлях, у документації;
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— залучати до охоронних заходів осіб, які не
подали документів, необхідних для влаштування на роботу, або не відповідають кваліфікаційним вимогам;
— здійснювати дії, що посягають на права,
свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їхнє життя та здоров’я, честь,
гідність і ділову репутацію;
— здійснювати заходи, що належать до оперативно-розшукових відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» від
18 лютого 1992 р. № 2135-XII;
— охороняти фізичну особу, яка вчиняє кримінальне або адміністративне правопорушення
або намагається їх вчинити;
— придбавати та використовувати майно, визначене законодавством для виключного використання військовими формуваннями та правоохоронними органами;
— приховувати факти про кримінальні правопорушення, що вчиняються або готуються,
незалежно від інтересів замовника послуг з охорони;
— розголошувати відомості про вжиті заходи
щодо організації та здійснення охоронної діяльності, а також інформацію з обмеженим доступом та інформацію про особу, яка охороняється,
що стали відомі у зв’язку із здійсненням охоронної діяльності, крім випадків, передбачених законодавством;
— створювати перешкоди чи заважати діяльності представників правоохоронних та інших
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також громадянам у здійсненні ними повноважень, наданих
їм законами та іншими нормативно-правовими
актами.
Серед загально прийнятих документів, які подають на працевлаштування для осіб, що обирають вільні вакансії з охоронної діяльності вимагаються додаткові документи. Серед таких є
довідки, що:
— особа не перебуває на обліку в органах охорони здоров’я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії;
— не має непогашеної чи не знятої судимості
за скоєння умисних злочинів;
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— не має обмежень, встановлених судом щодо
виконання покладених на неї функціональних
обов’язків;
— не має обмежень за станом здоров’я для
виконання функціональних обов’язків, а також
ця особа має бути зареєстрована за місцем проживання в установленому законодавством порядку (ст. 11 Закону № 4616).
Поряд із зазначеними вище завданнями та
обов’язками до прав працівників з охоронної
діяльності згідно з нормами ст. 12 Закону № 4616
належать такі, як:
— вимагання від осіб припинення протиправних дій, дотримання законності та правопорядку;
— вимагання від службових осіб об’єктів охорони та інших осіб дотримання пропускного та
внутрішньооб’єктового режимів;
— застосовування заходів фізичного впливу,
спеціальних засобів і використання службових
собак відповідно до Закону № 4616;
— недопущення проникнення осіб і затримання тих, які намагаються проникнути (проникли) на об’єкт охорони або залишити його,
порушуючи встановлені правила, з обов’язковим
негайним повідомленням про це територіального органу Національної поліції України;
— проведення огляду речей фізичних осіб (за
їх добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами правопорушення, перевірку документів, що засвідчують особу, дають
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право на вхід (вихід) осіб, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна, в’їзд (виїзд)
транспортних засобів, зокрема щодо їх відповідності складу матеріальних цінностей, що переміщуються на об’єкти охорони (з об’єктів охорони) під час здійснення пропускного режиму на
об’єктах охорони;
— проведення відкритої відео- та фотозйомки
подій як допоміжний засіб запобігання протиправним діям з обов’язковим оприлюдненням
на об’єкті, що охороняється, інформації про здійснення таких заходів;
— протидіяння правопорушникам і негайне
повідомлення органи Національної поліції про
вчинення цими особами кримінального або адміністративного правопорушення.
Звертаємо увагу на те, що відповідно до п. 2
ст. 16 Закону № 4616 затримання особи персоналом охорони не є адміністративним затриманням. Затримана особа негайно передається
органу Національної поліції України за місцем
вчинення правопорушення.
Наостанок нагадаємо керівникам і кадровикам, що персонал охорони за невиконання або
неналежне виконання покладених на нього
обов’язків несе дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність, установлену законодавством України.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець
з кадрового діловодства
РЕКЛАМА
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Директор з управління
персоналом: вимоги та функції
Складно уявити собі сучасне підприємство, в якому б не було директора з управління персоналом (далі — HR-директор) або хоча б менеджера з персоналу (звісно,
окрім невеличких компаній, де відповідні функції часто виконує сам керівник підприємства чи хтось з його заступників). Основною запорукою успішної діяльності
будь-якого бізнесу є люди, але водночас вони ж складають і головний фактор ризику (за різними оцінками, від 70 до 95% втрат у бізнесі відводиться на кадри). І від
того, наскільки вдало на підприємстві вибудувана система управління персоналом
й наскільки вправно HR-директор керує людським капіталом, багато в чому залежить ефективність самого підприємства.

Хто такий HR-директор?
HR-директор є одним з ключових керівників
підприємства, який відповідає за головний ресурс — людський. З огляду на той факт, що витрати на персонал складають значну частину
бюджету будь-якого підприємства, значення даного напрямку важко переоцінити. HR-директор
відповідає за кадрову стратегію у галузі управління людськими ресурсами та часто може входити до ради директорів.
Абревіатура «HR» — це скорочення від «human
resources», що в перекладі з англійської мови
означає «людські ресурси». Таким чином, HRдиректор — фахівець, який займає керуючу посаду в цій сфері. Метою його діяльності є оцінка
кандидатів під час прийняття на роботу, планування навчання і розвиток персоналу, мотивація, атестація, організація психологічної підтримки тощо.
За радянських часів з персоналом працював
відділ кадрів, основним завданням якого була
організація кадрового діловодства. Функціонал
HR-директора набагато різноманітніший, а його
діяльність значно впливає на бізнес в цілому, незалежно від розміру підприємства.
Головне завдання HR-директора на конкретному підприємстві визначається його керівником, першою особою (директором, генеральним директором підприємства). Перш за все
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воно залежить від ставлення керівника підприємства до важливості людського фактору
для діяльності підприємства, від того, чи готовий сам керівник розглядати його як ресурс.
Якщо керівник підприємства розуміє всю важливість цього питання, то HR-директор може
брати участь у вирішенні стратегічних завдань і
займати позицію консультанта керівника підприємства у сфері управління персоналом. Якщо
ж керівник підприємства вважає, що люди — це
останній за значенням фактор, а головне — матеріальні ресурси, то HR-директору доводиться
виконувати винятково функції кадровика, як би
його при цьому не іменували.
Наразі з’ясуємо, чим же відрізняється HR-директор від начальника відділу кадрів (адже обидві посади є вкрай важливими на підприємстві,
але не ідентичними):
— різноманітність функцій (начальник відділу кадрів, як правило, займається переважно
кадровим діловодством, а HR-директор — всіма
питаннями, які пов’язані з управлінням персоналом: розробкою корпоративної HR-стратегії
та культури, системи мотивації, організацією
процесів підбору, адаптації, оцінки, навчання
персоналу та ін.);
— повноваження (статус) (начальник відділу кадрів є керівником структурного підрозділу підприємства, натомість як HR-директор на-
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лежить до керівництва підприємства в цілому, а
подекуди виступає й як партнер по бізнесу);
— межі відповідальності (начальник відділу
кадрів відповідає за операційне управління персоналом, а HR-директор вирішує стратегічне завдання — як підвищити ефективність діяльності
підприємства, використовуючи потенціал співробітників);
— рівень зарплати (заробітна плата як начальника відділу кадрів, так і HR-директора залежить, насамперед, від чисельності персоналу
підприємства, але у середньому зарплата HRдиректора, зазвичай, є втричі вищою (звісно,
багато в чому це визначається функціями
HR-директора — чим більше у нього завдань,
пов’язаних з розвитком, навчанням і мотивацією персоналу, тим вищою буде його заробітна
плата)).

Завдання та обов’язки
Якщо завдання начальника відділу кадрів досить чітко описані у випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р.
№ 336 (з подальшими змінами і доповненнями), то з обов’язками HR-директора все набагато складніше — по-перше, для цієї професії офіційних кваліфікаційних характеристик поки не
існує, а по-друге — перед HR-директором стоять
не тільки оперативні завдання, які потребують
вирішення нагальних, сьогоденних проблем, а й
стратегічні, спрямовані на довгострокові перспективи діяльності підприємства.
Таким чином, проведення кадрової політики,
тобто використання різноманітних принципів,
методів, засобів і форм впливу на інтереси, поведінку та діяльність працівників у досягненні
цілей, що стоять перед підприємством, де вони
працюють, є одним з першорядних напрямків
професійної діяльності HR-директора спільно з
керівником підприємства.
Відповідно до цього можна виділити наступне
коло завдань HR-директора, спрямованих на
стратегію розвитку підприємства:
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— керівництво створенням, підтримкою і
вдосконаленням системи ефективної роботи
всіх працівників підприємства;
— пошук нових співробітників;
— відбір серед кандидатів на вакантні посади
висококваліфікованих працівників, які відповідають корпоративній культурі підприємства;
— кадровий маркетинг (дослідження ринку
праці, правильне позиціонування підприємства
як привабливого роботодавця, інформування
цільової аудиторії про можливості роботи на
підприємстві, створення та розвиток позитивного образу підприємства для партнерів, клієнтів, інвесторів, споживачів тощо — стратегічно
важливою ця задача стає у зв’язку з тим, що на
ринку праці сьогодні існує дефіцит висококваліфікованих фахівців і керівників);
— побудова системи адаптації співробітників;
— оцінка, навчання, планування і розвиток
кар’єри працівників;
— участь у створенні й ініціюванні своєчасної зміни системи оплати праці, мотивації
співробітників;
— побудова ефективних комунікацій всередині підприємства;
— створення комфортної психологічної
атмосфери в колективі;
— побудова системи звільнення (тут мається
на увазі не оформлення кадрової документації,
що належить до функцій відділу кадрів, а вироблення самої системи припинення трудових відносин з працівниками, яка б не псувала імідж
підприємства на ринку праці — зокрема, при
вирішенні цього завдання важливо врахувати
такі фактори, як: хто і в якій формі має повідомляти працівника про звільнення; як пояснюються причини звільнення; які компенсації
виплачуються при звільненні залежно від його
підстав; як підтримуються відносини з працівниками, які були звільнені з підприємства за
підставами, не пов’язаними з дисциплінарними
проступками, тощо).
Для повноцінного вирішення стратегічних завдань HR-директор повинен бачити перспективи розвитку підприємства й мати повноваження
для прийняття відповідних рішень. З огляду на
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це, HR-директора можна розглядати також і як
консультанта, який може рекомендувати найбільш оптимальні рішення тієї чи іншої проблеми (або вказати на неефективні, з його точки
зору, рішення), пов’язані з управлінням персоналом.
Надзвичайно важливо, аби керівник підприємства розумів, що підприємство може отримати
завдяки проведенню грамотної кадрової політики й роботи з персоналом. Якщо HR-директор
зможе довести, що проведені заходи по роботі з
кадрами можуть мати економічний ефект для
підприємства, то, звісно, йому буде набагато легше отримати схвалення керівництва.

Приклад
На підприємстві було заплановано протягом року відкриття декількох філій в різних регіонах. HR-директор надав керівнику
підприємства два види розрахунку витрат
для забезпечення укомплектування адміністративно-управлінського персоналу цих
філій: один був побудований на методі термінового підбору персоналу за допомогою
рекрутингових агентств в останній місяць
перед відкриттям філій, інший пропонував
негайно приступити до пошуку працівників на ключові посади в майбутніх філіях та
їх навчанню. Зрозуміло, що керівник підприємства погодився на другий варіант
(що і було метою HR-директора), оскільки
побачив, що він надасть набагато більше
можливостей підібрати таких людей, які
могли б грамотно управляти новими філіями, підтримувати стиль підприємства та
піклуватися про прибутковість, а також дозволить і дещо заощадити на недешевих
послугах рекрутерів.

Таким чином, для повноцінного здійснення
своїх функціональних обов’язків і вирішення
стратегічних завдань, пов’язаних з індивідуальною траєкторією розвитку підприємства, HRдиректору необхідно мати повноваження для
прийняття кадрових рішень, брати участь в дис-
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кусійних питаннях та рекомендувати найбільш
оптимальні і, на його погляд, ефективні рішення тієї або іншої проблеми, що стоїть перед підприємством. Для цього HR-директор повинен
знати трудове законодавство, сучасні концепції
управління персоналом, тенденції та технології
у сфері підбору та адаптації персоналу, форми
оплати праці, технології і методи формування та
контролю бюджетів на персонал, принципи розробки систем мотивації персоналу, принципи
побудови компенсаційних пакетів, методи оцінки та атестації співробітників, форми і методи
навчання та розвитку персоналу, методи планування та ротації персоналу, основи кадрового
діловодства, основи менеджменту і маркетингу,
основи психології та соціології праці, правила й
норми охорони праці. Також HR-директор має
вміти розробляти стратегію управління персоналом, аналізувати стан ринку праці та планувати потреби підприємства в персоналі, організовувати процеси підбору, адаптації, мотивації,
оцінки, навчання та розвитку персоналу, підтримувати і розвивати корпоративну культуру
підприємства, планувати витрати на персонал.
Щодо особистих рис, то зрозуміло, що, насамперед, HR-директор повинен володіти лідерськими якостями, а також об’єктивністю, креативністю, організаторськими та аналітичними
здібностями, високою працездатністю і вмінням
приймати рішення, комунікабельністю, здатністю ефективно взаємодіяти з людьми, гнучкістю
та ініціативністю.

Як змінити спеціалізацію
кадровика на HR-директорa
Сфера управління персоналом на перший погляд може здатися елементарною, але вона вимагає досвіду і освіти в багатьох галузях: психології, економіці, трудовому законодавстві, менеджменті, маркетингу тощо.
Зокрема, HR-директор займається рекрутингом і хедхантингом, навчанням і мотивацією
співробітників, іноді — питанням пільг та компенсацій, від нього залежить корпоративна
культура і психологічний клімат на підприємстві, а також саме він відповідає і за плинність
кадрів. Отже, HR-директор — це багатопрофіль-
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ний фахівець, який повинен володіти знаннями
в галузі економіки, права, психології, педагогіки тощо. А серед найважливіших навичок HRдиректора — вміння знаходити спільну мову з
колективом й підбирати «ключик» до кожного
співробітника.
Щоб освоїти нову спеціалізацію і, тим більше,
змінити професію, потрібно володіти, принаймні, рішучістю та сміливістю. Адже на новій посаді доведеться починати все спочатку, з самих
азів. А це означає — подолати страх перед невідомим, побути в якості новачка, освоїти нові
алгоритми роботи. Як вчинити, з чого почати і
де знайти сили? Що робити, якщо нова професія
вимагає змінити підхід до роботи?
Пропонуємо вам наступний алгоритм дій:
Етап 1: Зважити всі «за» та «проти».
Оцініть, які навички знадобляться на новій
посаді, чому доведеться навчитися, чи вистачить
вам терпіння і витримки, чи готові ви перейти
від одного виду роботи (оформлення документів) до іншого (спілкування з людьми). Окрім
того, зважайте на те, що спочатку ви не зможете
претендувати на високу зарплату.
Етап 2: Здобути освіту за напрямом «управління персоналом».
Зрозуміло, що якщо ви кадровик з досвідом
роботи, то тут мова йде не про другу вищу освіту —
відвідуйте семінари на відповідні теми (підбір,
управління, мотивація персоналу, складання
HR-бюджету тощо), паралельно вивчайте професійну літературу, рекомендації, практичні поради у періодичних виданнях.
Етап 3: Напрацювати досвід за рішенням
HR-завдань.
Обговорюйте на професійних форумах і конференціях робочі ситуації, пропонуйте свої способи, запитуйте думку інших фахівців у цій сфері,
вирішуйте HR-кейси, беріть участь у професійних
конкурсах.
Етап 4: Переконати майбутнього роботодавця прийняти (перевести) вас на роботу
HR-директором.
Проаналізуйте свій досвід, згадайте випадки,
коли вам доводилося займатися роботою з персоналом — наприклад, давати поради з пошуку
співробітників; консультувати колег; вирішува-
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ти виробничі конфлікти; організовувати професійні конкурси тощо. Якщо мова йде про переведення, то розкажіть такі ситуації якомога
детальніше керівникові вашого підприємства,
якщо про нову роботу — лаконічно зазначте подібні випадки в резюме.

Стандартні помилки
HR-директора
Прорахунки та помилки трапляються у всіх, і
HR-директор — не виняток. Наразі розглянемо
найпоширеніші на практиці помилки HRдиректорів, приклади яких узяті з реального
досвіду відповідних працівників на середніх
та великих підприємствах:
— автоматичне перенесення методу вирішення конфліктних ситуацій, який використовувався на іншому підприємстві чи на іншій
посаді, для вирішення нової ситуації (передумовою обрання способу дії є, насамперед, аналіз
ситуації — без цього застосування будь-якого
методу, який давав позитивний результат за інших обставин, може виявитися не лише бездієвим, а й мати зворотний ефект й лише загострити певну конфліктну ситуацію);
— виконання марних завдань (все, що робить HR-директор, має бути економічно обґрунтовано і узгоджено зі стратегією підприємства);
— бездумне копіювання чужого досвіду (не
варто поспішати просто повторювати шаблони
поведінки, отримані з відповідної літератури чи
за порадою колег — безумовно, варто прислухатися до порад, але спочатку слід вивчити запропоновані вам рішення, проаналізувати їх, передбачати наслідки й потім прийняти власне
рішення);
— переоцінка свого професіоналізму (це
подекуди трапляється з людьми, які протягом
довгого часу обіймають посаду HR-директора
(«мені нема чому ще вчитися у цій сфері, адже я
і так все знаю») — так, великий досвід іноді народжує ілюзію, що вчитися вже нічому, а в результаті нові методики та технології проходять
повз і молоді співробітники поступово стають
набагато професійніше, натомість як «досвідчений» HR-директор перестає відчувати ритм професії);
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— впевненість, що необхідно постійно вчитися, відвідувати тренінги та читати відповідну
літературу (загалом, прямо протилежна помилка попередній — звісно, у прагненні до навчання нема нічого поганого, але слід не забувати,
що теорію завжди потрібно підкріплювати практикою — реальний досвід цінніший);
— витрати робочого часу винятково на
поточні справи з нехтуванням стратегією
(якщо сприймати кожне поточне завдання як
важливий проект, робота набуде хаотичного характеру — розставляйте пріоритети та делегуйте
повноваження підлеглим, аби залишити вільний
час для планування й виконання довгострокових
завдань);
— впевненість, що головне — це взаємини з
керівництвом, а на персонал підприємства
можна не звертати уваги (якщо HR-директор
весь час буде виступати на стороні топ-менеджерів, співробітники будуть сприймати його
вороже і, як наслідок, при можливості нехтуватимуть його завданнями — потрібно знаходити
золоту середину);
— орієнтованість на посади, а не на людей,
які їх обіймають (HR-директор завжди повинен
бути здатним допомогти своїм працівникам —
звісно, це не означає, що треба вникати в особисті проблеми всіх співробітників, але слід вміти за
необхідності вислухати людину і, за можливості,
щось їй підказати);
— налаштування винятково на пошук нових співробітників і нехтування розвитком
вже працюючих (досить часто HR-директор намагається продемонструвати надзвичайні показники щодо закриття вакансій і забуває про
те, що потрібно також розвивати вже наявних
працівників, формувати кадровий резерв, грамотно вводити в колектив новачків тощо —
у підсумку це призводить до підвищення плинності кадрів й робота по закриттю вакансій
лише додається, хоча можна було б цьому запобігти).

Розумна критика
Оскільки робота HR-директора безпосередньо пов’язана з людьми, постійним спілкуванням з ними, й її метою є підвищення ефектив-
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ності роботи всіх працівників підприємства, не
можна обійти увагою необхідність наявності в
HR-директора вміння критикувати так, аби це
мало позитивний ефект, а не викликало роздратування в іншої людини. Звісно, вказувати підлеглим на їхні недоліки — справа звичайна,
адже жоден керівник, напевно, не буває задоволений своїми співробітниками на всі сто відсотків. Розумна критика нерідко виявляється
одним з найдієвіших інструментів мотивації.
Однак грамотно й ефективно «вичитувати» людей дуже непросто.
Уміння критикувати — це ціле мистецтво.
Конструктивна критика викликає у людей бажання виправити помилки, підвищує самооцінку
і зміцнює віру у свої сили. Тому основне завдання
як HR-директора, так і будь-якого керівника,
який робить зауваження працівникові — не налякати або покарати його, а допомогти впоратися з ситуацією і привести до потрібного результату. Ось кілька порад, як спілкуватися
з підлеглим, який дав привід для критики:
— робіть зауваження відразу після помилки
або проступку (якщо критикувати із запізненням, співробітник сприйме критику негативно,
мовляв, це через поганий настрій);
— викладайте зауваження ясно та зрозуміло
(тоді працівник усвідомить, яких саме помилок
він припустився, як їх виправити і не допускати
в майбутньому);
— критикуйте результат дій, а не самого співробітника (не людина погана, а якість її роботи,
тому правильно сказати: «Чому Ви надіслали
клієнту замовлення пізніше зазначеного терміну?», а не «Ви завжди все забуваєте ...»);
— враховуйте індивідуальні особливості (шукайте правильний підхід до кожного співробітника — з кимось можна і пожартувати, а з кимось провести спокійну ґрунтовну розмову);
— критикуйте наодинці (якщо будете обговорювати промахи публічно, між вами і співробітником виникне психологічний бар’єр та неприязнь);
— уникайте докорів (прагніть до конструктивної критики, а не тисніть на самолюбство
співробітника — наприклад, дієвою є фраза, яка
підійде майже зажди: «У Вашій роботі є певні
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разі не вносити в роботу сумбур та склоки —
тоді вам не допоможуть навіть видатні професійні навички. Звертайтеся за порадою до персоналу, не варто соромитися просити допомоги
у співробітників. Таке прохання допомогти характеризує вас не як слабку людину, а як таку,
що виявляє інтерес до своєї роботи, професіонала, який поважає персонал підприємства. Заручіться підтримкою колективу: необхідно, щоб
в вас бачили досвідченого HR-директора з лідерськими якостями, це відзначить керівництво
і ваші шанси на успішний професійний зріст
збільшаться.
Проблеми бувають у всіх, навчиться правильно сприймати критику, не варто її ігнорувати
або реагувати негативно. Прислухайтеся до зауважень, адже на помилках вчаться. Ви завжди
зможете виправитися, підвищити рівень свого
професіоналізму.
Обираючи працівників на ключові посади,
зокрема і HR-директора, багато роботодавців оцінюють різні компетенції, в тому числі
й лояльність, що передбачає вміння та готовність грати за правилами, запропонованими роботодавцем.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом

РЕКЛАМА

недоліки, але якщо Ви їх виправите, то досягнете значних успіхів у своїй роботі»);
— не нав’язуйте свої думки і переконання
(співробітник має право заперечити, прийняти
або відкинути критику, висловити аргументи на
свій захист — дайте йому час, щоб обміркувати
ваші зауваження та відповісти на них);
— проявляйте емпатію (поставте себе на місце того, кого критикуєте — тоді зрозумієте, яким
саме чином йому повідомити про помилки й
уникнути з його боку образи та роздратування).
Один з найважливіших факторів успіху в житті й професійній кар’єрі HR-директора — визначення реальних ресурсів, які дозволяють з
великою ймовірністю прогнозувати успіх задуманого. У даному випадку мова йде не про самообман, а про підхід: потрібно чітко і об’єктивно
оцінити внутрішні й зовнішні ресурси для досягнення поставленої мети. Перш за все, робота повинна приносити задоволення, саме з цього починається успіх. Трудові будні на ненависній
роботі викличуть ще більшу огиду до неї, навіть
якщо ви докладаєте максимум зусиль — на такому місці вас вистачить ненадовго.
Головне, пам’ятайте: неодмінна умова успішної професійної кар’єри HR-директора — спілкування з колективом. Потрібно вміти залагоджувати конфлікти і викликати прихильність до
себе як підлеглих, так і керівництва, й ні в якому

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

Працівниця, яка знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до 3-х років,
хоче перевестися на іншу посаду, що на даний момент стала вакантною — чи
потрібно їй обов’язково виходити на роботу хоча б на один день та взагалі яким
чином це можна зробити?
На роботу виходити не потрібно, переведення оформлюйте у звичайному порядку за
ініціативою працівника.
Відповідно до ст. 32 Кодексу законів про працю України, постійне переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві допускається тільки
за згодою працівника. Таким чином, переведення будь-якого працівника, а не лише того, що
знаходиться у відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, потребує
його згоди на переведення. Якщо така згода є,
то переведення в період відпустки для догляду
за дитиною допускається та здійснюється в за-

гальному порядку, при цьому переривати відпустку і виходити на роботу не потрібно.
У Вашому ж випадку не лише є згода працівниці на переведення, а й вона сама ініціює це
переведення. За таких обставин працівниця має
подати заяву про переведення (Зразок 1), яка
й буде підставою для видання відповідного наказу (розпорядження) роботодавця (Зразок 2).
Зверніть увагу, що датою переведення буде дата,
зазначена у заяві працівниці та в наказі роботодавця, а не перший робочий день працівниці
після виходу її з відпустки для догляду за дитиною.
Зразок 1
Директору ТОВ «Злагода»
Сидорчуку М. І.
Іванової Ірини Іванівни,
економіста I категорії відділу
організації праці і заробітної плати

Заява
Прошу перевести мене на посаду провідного економіста планово-економічного відділу з
1 лютого 2017 року.
30.01.2017 р.

Іванова

І. І. Іванова
Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЛАГОДА»
НАКАЗ
31.01.2017 р.

м. Київ

№ 34-п

Про переведення
на іншу посаду
ПЕРЕВЕСТИ:
ІВАНОВУ Ірину Іванівну, економіста I категорії відділу організації праці і заробітної плати,
постійно на посаду провідного економіста планово-економічного відділу з 1 лютого 2017
року з посадовим окладом 5 500 грн на місяць.
Підстава: заява Іванової І. І. від 30.01.2017 р..
Директор
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Сидорчук

М. І. Сидорчук
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Чи потрібно подавати повідомлення ДФС про прийняття працівника
на роботу за внутрішнім сумісництвом?
Так, потрібно.
Сумісництво — це виконання працівником,
крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у
вільний від основної роботи час на тому ж або
іншому підприємстві, в установі, організації
або у громадянина (підприємця, приватної
особи) за наймом (п. 1 Положення про умови
роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р.
№ 43).
При прийнятті працівника на роботу на умовах сумісництва (як зовнішнього, так і внутрішнього) обов’язковим є укладання трудового договору, який оформлюється шляхом видання
наказу чи розпорядження роботодавця. Таким
чином, при внутрішньому сумісництві з працівником, який вже працює на підприємстві як на
основному місці роботи, укладається ще один
трудовий договір про роботу за сумісництвом на
іншій посаді, а з цього випливає, що в такому
випадку теж необхідно дотримуватися вимог
ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про працю України,
згідно з якою працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням роботодавця, і без повідомлення
територіальних органів Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу (подають таке повідомлення за формою,

наведеною у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413).
Але зверніть увагу, що у повідомлені в разі
прийняття працівника на роботу за сумісництвом (байдуже — зовнішнім чи внутрішнім)
у графі 4 «Категорія особи» слід вказувати категорію «2» — наймані працівники без трудової книжки. Справа у тому, що трудові книжки
осіб, які працюють за сумісництвом, ведуться
лише за місцем основної роботи (абз. 4 п. 1.1.
Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58), а запис відомостей про роботу за сумісництвом здійснюється за бажанням працівника
роботодавцем за основним місцем роботи. І вказувати саме категорію «2» потрібно навіть у випадку внутрішнього сумісництва — адже хоча
трудова книжка працівника наразі фактично
знаходиться саме на цьому підприємстві, вона
там перебуває лише внаслідок того, що і його
основне місце роботи там же. А якщо працівник
звільниться з підприємства як з основного місця
роботи й працевлаштується на інше, то йому
слід буде видати трудову книжку, яка надалі вестиметься та зберігатиметься вже на іншому підприємстві (за новим основним місцем роботи) —
навіть у випадку, якщо працівник і залишиться
працювати на «старому» підприємстві на умовах сумісництва, яке з внутрішнього просто «перетвориться» на зовнішнє.

Двох працівниць переводимо з одного цеху до іншого — як видати наказ
та внести записи до їх трудових книжок, якщо їх професійна назва роботи
при цьому не змінюється?
Це не переведення, а переміщення.
Як зазначено у ч. 2 ст. 32 Кодексу законів
про працю України, не вважається переве-
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денням на іншу роботу і не потребує згоди
працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче
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місце, в інший структурний підрозділ у тій же
місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором.

Таким чином, Вам потрібно видати наказ чи
розпорядження про переміщення працівниць в
інший структурний підрозділ (див. Зразок), а записи про переміщення до трудової книжки взагалі не вносяться.
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТИЛЬ»
НАКАЗ
31.01.2017 р.

м. Харків

№ 41-п

Про переміщення
НАКАЗУЮ:
МАЛЬКОВУ Ольгу Вікторівну та КОТИК Марину Сергіївну, швачок цеху № 1, перемістити з 1 лютого
2017 р. до цеху № 2 у межах спеціальності (професії), обумовленої трудовим договором, з попереднім
графіком роботи та без змін умов оплати праці.
Підстави: 1. Доповідна записка начальника відділу персоналу від 23.01.2017 р..
2. Згода начальників цехів № 1 і № 2 від 24.01.2017 р..
Директор

Панько

І. С. Панько

На підприємстві виникла необхідність запровадити режим неповного
робочого часу внаслідок зменшення обсягів виробництва —
яким чином це можна зробити?
Шляхом зміни істотних умов праці.
Відповідно до ст. 32 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) істотні умови праці можуть змінюватись у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці. До істотних умов праці,
зокрема, належать: системи та розміри оплати
праці, пільги, режим роботи, встановлення або
скасування неповного робочого часу, суміщення
професій (посад), назва посади та інші умови (наприклад, необхідність укладення контракту або
договору про матеріальну відповідальність, умови направлення працівників у відрядження тощо).
При цьому працівник продовжує працювати за
тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.
Для зміни істотних умов праці, у тому числі й при встановленні на підприємстві режиму неповного робочого часу, слід вчинити
наступні дії:
1. Оформити рішення про зміну істотних
умов праці в наказі з основної діяльності підприємства. В ньому зазначається намір змінити
істотні умови праці, причини, що обумовили
таку необхідність, даються вказівки щодо запровадження змін. Зверніть увагу, що такий наказ
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бажано видати за три місяці до запланованих
змін, щоб встигнути вчасно попередити працівників, у т. ч. тих, які на час видання наказу перебували у відпустках або на лікарняному.
2. Попередити працівників про запровадження змін. Таке попередження необхідно зробити не менше ніж за два місяці до запровадження змін (ст. 32 КЗпП). Працівників, які на час
попередження відсутні на роботі, можна повідомити поштовим відправленням, або направити
для цього працівника кадрової служби за місцем
проживання відсутнього працівника. Бажано
отримати від працівників підпис про ознайомлення з повідомленням. Законом не встановлені
форми та спосіб попередження працівників, але
на практиці, зазвичай, оформляється персональне письмове попередження для кожного працівника (див. Зразок 1). Якщо працівник відмовляється підписувати повідомлення, про це можна скласти акт. В акті необхідно зазначити, що
працівникові в присутності свідків було зачитано текст повідомлення про зміну істотних умов
праці, поставити підпис на ньому працівник відмовляється.
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3. Отримати від працівників рішення стосовно продовження роботи в нових умовах.
Згоду або відмову від продовження роботи в нових умовах бажано отримати від кожного працівника у письмовому вигляді. Працівник може повідомити про своє рішення окремою заявою або
дописати від руки в повідомленні (як у Зразку 1).
4. Видати наказ про фактичне запровадження змін. Такий наказ видається за кілька
днів до запровадження змін істотних умов праці
для того щоб підтвердити, що зміни справді відбулися, адже за час, що минув із дня попередження працівників, ситуація могла змінитися та необхідність у запровадженні змін могла зникнути.
У наказі зазначається, які зміни з якого часу вво-

дяться. Для працівників, яких не вдалося попередити про заплановані зміни не менше ніж за два
місяці, зміни вводяться пізніше окремим наказом. Якщо на день видання наказу вже відомо, з
якого числа можуть вводитися зміни для таких
працівників, про це можна зазначити в загальному наказі окремим пунктом (див. Зразок 2).
5. Звільнення працівників, які відмовилися
від продовження роботи в нових умовах. Звільнення відбувається за п. 6 ст. 36 КЗпП, якщо працівник відмовляється від продовження роботи в
нових умовах, а колишні умови роботи не можуть
бути збережені (ч. 4 ст. 32 КЗпП). Але зверніть
увагу, що у разі, якщо заплановані зміни не відбулися, звільнення з цієї підстави буде незаконним.
Зразок 1

Попередження про зміну істотних умов праці
(встановлення неповного робочого часу)
м. Київ

19.12.2016 р.

Ігнатенку Михайлові Петровичу,
начальнику відділу збуту
Відповідно до ч. 3 ст. 32 КЗпП і наказу ТОВ «Конструктор» від 1 грудня 2016 р. № 54-од, попереджаємо Вас про зміну істотних умов праці з 1 березня 2017 р.: встановлення неповного робочого дня з
тривалістю роботи щодня сім годин, з графіком роботи: початок — о 09:00, закінчення — о 17:00.
Просимо Вас письмово повідомити своє рішення щодо продовження роботи в нових умовах до
29 грудня 2016 р..
Також повідомляємо, що в разі відмови від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов
праці трудовий договір із Вами буде припинено на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП.
Начальник відділу кадрів

Котик

М. Г. Котик

Із попередженням ознайомлений, на продовження роботи в нових умовах згоден.
20.12.2016 р.
Ігнатенко
М. П. Ігнатенко

Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТРУКТОР»
23.02.2017 р.

НАКАЗ
м. Київ

№ 13-од

Про встановлення
неповного робочого часу
У зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, а саме зменшенням обсягів виробництва,
НАКАЗУЮ:
1. З 1 березня 2017 р. встановити неповний робочий день для працівників ТОВ «Конструктор» з
тривалістю роботи щодня сім годин, із графіком роботи: початок — о 09:00, закінчення — о 17:00.
2. Для Руденко Ю. М., головного бухгалтера, та Ситникової І. П., менеджера із збуту, яких було попереджено про зміни істотних умов праці 5 січня 2017 р., зміни, зазначені в пункті 1 цього наказу,
ввести з 6 березня 2017 р..
2. Начальнику відділу кадрів Котику М. Г.:
2.1. Ознайомити з цим наказом усіх працівників ТОВ «Конструктор».
2.2. До 28 лютого 2017 р. підготувати проекти наказів про звільнення працівників, що відмовились
від продовження роботи в нових умовах за п. 6 ст. 36 КЗпП.
Директор
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Єгоров

О. І. Єгоров
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Вживання службових слів
Коли виникають сумніви щодо написання того чи іншого слова, його тлумачення,
перекладу з іншої мови, зокрема російської, яка дещо схожа за правописом на
українську, закономірною і потрібною має стати перевірка правил вживання, аби
бути впевненим у собі та не припуститися помилок. Тож, поряд з важливим питаннями культури усного та писемного мовлення, не останнє місце відводиться також
правильному використанню службових частин мови, значення яких досить часто
плутають або не правильно підбирають відповідники під час перекладу. А коли ми
говоримо про офіційно-діловий стиль, то наразі поки ще досить поширеною та
серйозною вадою текстів документів є невідповідність наведених у них формулювань літературним нормам української мови й надмірна засміченість русизмами.

С

лужбові слова — це неповнозначні
слова, які не називають реалій, а тільки
вказують на відношення між ними. На
відміну від повнозначних слів, їм не властива
номінативна функція, тобто вони не виступають
назвами предметів, дій, ознак, кількості, а тому
на питання не відповідають і членами речення
не бувають. Нагадаємо, що службові частини
мови служать тільки для вираження різних відношень між словами (це прийменники), між словами і реченнями (сполучники) або ж надають
словам і реченням різних відтінків (частки).

Вживання прийменників
Поширена помилка сучасного ділового мовлення щодо вживання прийменників спричинена
впливом російської мови. Приміром, надмірне використання прийменника «по» в документах, бо в
російській мові цей прийменник дуже продуктивний. Та щоб не зловживати прийменником
«по», зокрема в документах, потрібно пам’ятати, що російському прийменнику «по» в українській мові відповідають прийменники:
 по: гулять по городу — гуляти по місту, різьба по дереву — різьба по дереву, по возможности —
по можливості, видно по глазам — видно по очах;
 орудний відмінок без прийменника:
огромный по своим масштабам — величезний
своїми масштабами, старший по возрасту —
старший віком (або за віком), по целым дням —
цілими днями;
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 з: по обеим сторонам — з обох боків, по той
причине — з тієї причини, знать по газетам —
знати з газет, по моей вине — з моєї вини, по
собственной воле — з власної волі;
 за: плыть по течению — пливти за течією,
добрый по натуре — добрий за вдачею (або доброї вдачі), по образованию — за освітою, по
моим сведениям — за моїми відомостями, по
собственному желанию — за власним бажанням, по поручению — за дорученням;
 на: называть по имени — називати на ім’я,
по виду — на вигляд (або з вигляду);
 через: отпуск по болезни — відпустка через
хворобу, по недоразумению — через непорозуміння, по ошибке — через помилку (або помилково);
 у (в): по направлению к… — у напрямі до…,
по выходным дням — у вихідні дні, по понедельникам — у понеділки (понеделіками, щопонеділка), по делу — у справі;
 до: по среду включительно — до середи включно, прийтись по вкусу — припасти до смаку;
 інші засоби: по получении — після одержання, смотря по погоде — залежно від погоди, мероприятия по… — заходи щодо…, по обыкновению —
як звичайно.
Аби краще засвоїти вищезазначене, дивіться
Таблицю 1, в якій підібрано лише приклади
українських відповідників вживання російських
прийменників, що притаманні офіційно-діловому стилю. У таблиці зазначені стійкі російські
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словосполучення з прийменником «по» та доречні за значенням українські словосполучення
з відповідними прийменниками.
Таблиця 1
Приклад російською мовою
з прийменником «по»

Український відповідник

за
за наказом
за правилами
за схемою
за романом
за свідченнями
за вказівкою
за адресою (мешкати)
за покликанням
з
по случаю
з нагоди
по инициативе
з ініціативи
по вопросам торговли
з питань торгівлі
по уважительной причине
з поважної причини
исследования по маркетингу дослідження з маркетингу
лекции по праву
лекції з права

по приказу
по правилам
по схеме
по роману
по сведениям
по указанию,
по адресу (проживать)
по призванию

на
по заказу
на замовлення
по требованию
на вимогу
по просьбе
на прохання
по адресу (прислать)
на адресу (надіслати)
по предложению
на пропозицію
у, (в)
инспекция по делам
інспекція у справах неповнонесовершеннолетних
літніх
прийти по делу
прийти у справі
по выходным
у вихідні
по всем направлениям
у всіх напрямках
для (значення мети)
меры по улучшению условий заходи для поліпшення умов
труда
праці
курсы по изучению англий- курси для вивчення англійского языка
ської мови
після (значення часу)
по прибытии
після прибуття
по истечении времени
після спливу часу
по получении
після отримання
без прийменника
по улице
вулицею
по почте
поштою
по телефону
телефоном
по объёму
обсягом
по
дежурный по району
черговий по району
по возможности
по можливості
коллеги по работе
колеги по роботі
приказ по предприятию
наказ по підприємству
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Окремо зосередимо увагу і на вживанні прийменника «при», який надзвичайно широко використовується, але переважно невиправдано,
що знову таки часто залежить від правильності
перекладу з російської мови. Доречним є його
вживання у словосполученнях із значенням:
 вказівка на наявність чогось поряд, а також
на службу десь: залишити при штабі, проводити стажування при кафедрі фінансів, бібліотека при заводі;
 у присутності: при свідках, при сторонніх.
Значення близькості до чогось може передаватися словосполученнями з прийменниками
при або біля, коло: коло (біля, при) станції,
коло (край) дороги (при дорозі).
 зазначення обставин, умов, за яких щонебудь відбувається, позначається словосполученнями з різними прийменниками або безприйменниковими конструкціями.
Приклади словосполучень з відповідними
прийменниками наведені у Таблиці 2.
А російський прийменник «из-за» в українській мові має такі відповідники:
— з-за, із-за: из-за границы — з-за кордону,
из-за угла — з-за рогу, из-за облаков — із-за
хмар;
— через: из-за вас — через вас, из-за неосторожности — через необережність.

Поговоримо ПРО
звичайний телефон
Досить часто ми вживаємо самі й чуємо такі
формулювання, як говорити по телефону; повідомляти за телефоном. Але чи правильні вони?
Давайте розглянемо правила і приклади:
 у разі, коли йдеться загалом про телефонний зв’язок, то варто вживати формулювання
телефоном, наприклад: Спілкуватися телефоном. Говоріть телефоном чіткіше, Вас погано чути. Сьогодні можна довго розмовляти
телефоном.
 якщо ж мова йде про телефонний зв’язок
із вказівкою номера телефону чи лише його
назви, то варто вживати вислів телефонувати на…, наприклад: Телефонувати на номер
8 800 000 00 00. Телефонуйте на мій номер, вказаний у резюме.
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Таблиця 2
Російською мовою
при температуре 60 С
при всякой погоде
при условии невыполнения обязательств
при одном воспоминании о…
при этих словах
при исполнении служебных обязанностей
при подписании договора
при принятии решения
при изучении
при жизни
при феодализме
при капитализме
при свидетелях
при скорости
при входе
при дороге
он находился при мне
при сем прилагаются
при одном воспоминании
при часах
о

А також зверніть увагу, що «дзвонити» можна
у шкільний дзвінок чи двері (тобто говоримо про
звук), а от «дзвонити за телефоном» не правильний варіант слововживання — краще говорити
«телефонувати на номер гарячої лінії» (як виконання дії).

Повторимо числівники
Кожен у своїй роботі стикався з написанням
чисел прописом, а не цифрами. І, мабуть, щораз піддавався сумніву чи правильно провідміняв числівник, чи не пропустив/дописав зайву
букву тощо. Тож нагадаємо про особливості
відмінювання деяких числівників в українській
мові, при вживанні яких можливе допущення
помилок.
Отже, числівники від 5 до 80 мають два варіанти відмінювання (зазначимо, що в десяткових числівниках, а саме 50, 60, 70 і 80, при
відмінюванні перша частина не змінюється:
«у кількості п’ятдесяти осіб», неправильно
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Українською мовою
при температурі 60 С
за будь-якої погоди
за умови невиконання зобов’язань
від самої згадки про…
сказавши це
під час виконання службових обов’язків
під час підписання договору
приймаючи рішення
у процесі вивчення
за життя
за часів феодалізму
в умовах капіталізму
при свідках
при швидкості
біля входу
біля дороги
він був коло мене (або зі мною)
до цього додаються
від самої згадки
з годинником
о

«п’ятидесяти»; а в коренях числівниках 6, 7 і
8 відбувається до всього ще й чергування голосних.
Тепер пригадаймо десяткові числівникові 40,
90 і 100, які відміняти найлегше, бо в різних
відмінкових формах вони мають тільки закінчення -а: сорока (не плутайте з пташкою сорокою, де наголос на другому складі), дев’яноста,
ста. Наприклад, бракує сорока деталей, керувати дев’яноста працівниками, відповідальність
лежить на ста підприємствах.
Що ж до числівників 2, 3 і 4, то про них треба
запам’ятати таке — вони узгоджуються з іменниками чоловічого й жіночого роду називного відмінка множини (-и, -і, -ї): два сценарії (не
сценарія), три фахівці (не фахівця), чотири вагони (не вагона), сімсот шістдесят три учні (не
учня).
Числівник півтора узгоджується з іменниками родового відмінка однини (-а, -я; -у, -ю):
півтора дня (не дні), півтора місяця (не місяці).
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

й з очікуванням дивиться на чоловіка. Він сідає навпроти, дістає гарно запаковану коробочку і дарує дружині.
Та радісно її розпаковує й знаходить всередині… сонник.

Усміхнись!
Розмова молодої пари, що збирається побратися:
— Люба, ну як відреагували твої батьки на наше
рішення одружитися?
— Поки ситуація незрозуміла — тато мовчить, а
мама чекає, коли він висловить свою думку, аби рішуче йому заперечити.

***

Директор знайомиться зі своїм новим водієм:
— Як твоє прізвище?
— Звуть Сергієм...
— Мене цікавить твоє прізвище — багатьох звуть
так само, як і тебе, а мені потрібно, щоб я тебе більше
не з ким не переплутав!
— Я думаю, Вам буде не зручно називати мене по
прізвищу...
— Та мене не цікавить, що ти думаєш! Кажи прізвище!
— Моє прізвище — Коханий...
— … Так… Поїхали, Сергію.

***

Дружина запитує у свого чоловіка в День Святого
Валентина:
— А що ти в мені любиш найбільше — мою красу,
мій розум чи мій лагідний характер?
— Твоє почуття гумору, — відповідає їй чоловік.

***

Розмова двох подруг:
— Мені здається, що з віком я починаю все менше
подобатися своєму чоловікові — боюся, що старію...
— А мій чоловік каже, що я з кожним роком стаю
все привабливішою в його очах.
— Ну це зрозуміло — адже він у тебе торгує антикваріатом!

***

На операційному столі лежить тесть, хірург — його зять:
— Синку, ти, головне, коли почнеш, не забудь про
те, що якщо моя дружина стане вдовою, вона неодмінно захоче переїхати жити до вас з Марійкою...

***

Дочка телефонує матері:
— Мама, мій чоловік мене образив, я їду до тебе!
— Ні, донечко! Зло має бути покаране! Я їду до вас!

***

Дівчина хвалиться батькові:
— Тато, ти навіть не уявляєш, скільки хлопців збожеволіє від горя, коли я таки вийду заміж!
— Я щось не розумію доню, а як у тебе вийде вийти
заміж відразу за багатьох?

***

Чоловік каже дружині:
— Люба, ти в мене така фешенебельна, що мені це
вже стає нерентабельно…

***

***

Напередодні Дня усіх закоханих дружина, з натяком, запитує свого чоловіка:
— Петро, а мені приснилося, що ти мені на свято
подарував каблучку з невеликим, але діамантом — як
ти думаєш, щоб це могло означати?
— Не знаю, люба, але не турбуйся, завтра ввечері
ти все зрозумієш.
Наступного дня чоловік повертається з роботи,
дружина приготувала святкову вечерю, запалила свічки

Хлопчик збирається гуляти й намагається отримати
дозвіл від батьків:
— Мамо, можна я піду надвір погуляти?
— А з ким ти йдеш? А де ви гулятимете? Через який
час повернешся додому? А у що ви будете гратися?
А що ти збираєшся одягнути?
— Тато, можна я піду погуляти?
— Звісно, синку.

Одним рядком

У більшості випадків причиною поганої керованості автомобіля взимку є не лід, а те, у що він був доданий.
Чому дні, коли прибираєш і готуєш, називаються вихідними, а подекуди — і святковими???
З пояснювальних:
«Прокинувся вранці, подивився в дзеркало — сам себе не впізнав. Вирішив на роботу не йти, тому що відображення обличчя не співпадало з фотографією на перепустці».
«У мене просто язик не повертається описати причину мого вчорашнього прогулу. І це на краще, бо вам стане дуже соромно
за свого співробітника».
З оголошень:
«Шукаю роботу, пов’язану з перевезенням вантажів у тверезому стані»
«В’яжемо дитячі кофтинки з вовни батьків»

Відповідь на головоломку з № 3
Порядковий №
Вид одягу
Колір

1
рукавички
блакитний
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2
шапочка
білий

3
светрик
помаранчевий

4
шарфик
червоний

51

Важливі дати лютого

Лютий-2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
6
13
20
27

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

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
7
14
21
28

1

2

3

4

5

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1
(8 — Міжнародний жіночий день)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 9
Кількість робочих днів — 22
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в
які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому тижні зменшується на одну годину — 1 (7)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 175
годин
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