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«Зворотний зв‘язок»:
Як надається додаткова відпустка
працівникам, які мають дітей, у випадку зміни декількох місць роботи
протягом року?
Чи обов’язково у штатному розписі
підвищувати всі оклади працівників
до рівня мінімальної заробітної плати
(3 200 грн)?
Приймаємо на роботу нового працівника, але він не може надати трудову книжку, бо вона загубилася — чи
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників державних органів»
від 18 січня 2017 р. № 15 (витяг)
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до наказу Міністерства
праці та соціальної політики України від 25 березня 2002 року № 169» від 28 грудня 2016 р.
№ 1622 (нова редакція Порядку видачі довідки про чисельність працюючих осіб з інвалідністю та оновлені форми заяви, списку працюючих осіб з інвалідністю, довідки про чисельність працюючих осіб з інвалідністю)
Лист Міністерства соціальної політики України «Про реєстрацію Галузевої угоди» від 15 грудня 2016 р. № 21003/0/2-16/27 (щодо невідповідності низки професійних назв робіт в освіті
Класифікатору професій)
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Скориговано форму звіту № 1-ПВ (квартальна)
Державна служба статистики України (далі — Держстат) наказом від 15 лютого 2017 р. № 39 внесла зміни
до форми державного статистичного спостереження
№ 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», затвердженої наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90.
Зміни форми № 1-ПВ (квартальна) пов’язані зі зростанням мінімальної заробітної плати, внаслідок чого необхідно
було змінити шкалу розподілу працівників у графі А «Кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць» за сумами зарплати.

Наприклад, слова, цифри та знаки «від однієї мінімальної
заробітної плати до 2000,00, від 2000,01 до 3000,00, від
3000,01 до 4000,00» тощо замінено на «від однієї мінімальної заробітної плати до 4000,00, від 4000,01 до
5000,00, від 5000,01 до 5500,00» і т.д..
Вказані зміни застосовуються вже при заповненні форми № 1-ПВ (квартальна) за І квартал 2017 року (нагадаємо,
що звіт з праці за формою № 1-ПВ (квартальна) за січень –
березень 2017 року має бути поданий до органів Держстату
не пізніше 7 квітня 2017 року).

Оновлено порядок видачі довідки
про чисельність працюючих осіб з інвалідністю
Міністерство соціальної політики України наказом
від 28 грудня 2016 р. № 1622 внесло зміни до наказу Мінпраці від 25 березня 2002 р. № 169, яким був затверджений Порядок видачі довідки про чисельність працюючих
інвалідів. Тепер цей порядок викладено у новій редакції і
він має назву Порядок видачі довідки про чисельність
працюючих осіб з інвалідністю.
Згаданий Порядок регулює видачу відділеннями Фонду
соціального захисту інвалідів довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю, які мають основне місце роботи
на підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадської організації інвалідів, їх відокремлених підрозділах (далі — підприємства), а також у фізичних осіб, які використовують найману працю, виходячи
з середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу.
Підприємства, а також фізичні особи, які використовують найману працю, для отримання довідки відповідно до свого місцезнаходження подають до відділення
Фонду такі документи:

— заяву;
— звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за
попередній рік за ф. 10-ПІ;
— список працюючих осіб з інвалідністю.
Якщо підприємства, організації та фізичні особи зареєстровані менше року, звіт за формою №10-ПІ подається
ними за весь період діяльності, але не менше ніж за один
звітний квартал. Подані документи реєструються в журналі
реєстрації виданих довідок про чисельність працюючих
осіб з інвалідністю.
Відділення Фонду після опрацювання поданих документів протягом 10 днів після їх реєстрації видають безкоштовно довідку про чисельність працюючих осіб з інвалідністю за
встановленою формою.
Також оновлено форми заяви, списку працюючих осіб з
інвалідністю та довідки про їх чисельність.
Наказ набрав чинності з 28 лютого 2017 року (його повний текст ви можете знайти у вкладці з нормативно-правовими актами поточного номера «Консультанта Кадровика»).

Індексація враховується до мінімальної зарплати
Сума індексації зарплати включається до виплат, які
мають ураховуватися до зарплати при забезпеченні її
мінімального розміру — такого висновку дійшло Міністерство соціальної політики України від 13 лютого 2017 р.
№ 317/0/101-17/282.
Пояснюється такий висновок тим, що вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру
заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру, визначено ч. 2 ст. 31 Закону України «Про
оплату праці» від 24 березня 1995 № 108/95-ВР, а саме,
доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підви-

4

щеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і
ювілейних дат.
Решта складових заробітної плати, які не перелічені в
цьому списку, мають враховуватися до мінімальної заробітної плати. Тобто, сума індексації, визначена відповідно до
п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078, включається до виплат, які
мають враховуватись до заробітної плати при забезпечені її
мінімального розміру.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 28 грудня 2016 р. № 1812/0/101-16/284

Щодо визначення організаційної структури,
встановлення чисельності працівників і штатного розпису
Відповідно до ст. 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
Розроблення штатного розпису має здійснюватися на основі внутрішніх організаційно-нормативних
документів (чинна структура і чисельність, положення з оплати праці) та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, зокрема Класифікатора професій ДК 003:2010.
У штатному розписі має передбачатися перелік усіх назв посад і професій працівників відповідного
підприємства, включаючи вакантні посади.
Штатний розпис затверджується власником або уповноваженим ним органом на поточний рік. Протягом року до штатного розпису можуть вноситися зміни у разі введення (виведення) штатних одиниць,
змін розміру посадових окладів, а також змін суттєвих умов праці (назв посад, розрядів, категорій
тощо). Зміни до штатного розпису вносяться на підставі наказу по підприємству, в якому висвітлюються
причини внесення цих змін.
Таким чином, підприємство самостійно вирішує питання стосовно порядку введення до штатного
розпису назв посад (професій), які будуть застосовуватися у разі виробничої необхідності.
Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом
Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту населення від 29.07.1993 р. № 58, у графі 3 «Відомості про роботу»
трудової книжки пишеться: «Прийнятий або призначений до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на
дільницю, виробництво» із зазначенням його конкретного найменування, а також роботи, професії або
посади і присвоєного розряду.
Загальними положеннями Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що
містяться у Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»,
затвердженому наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336, передбачено, що у всіх записах про виконувані роботи (штатний розпис, запис до трудових книжок тощо) слід вживати повну назву посади (професії) згідно з кваліфікаційною характеристикою, включаючи кваліфікаційну категорію, розряд, клас.
Таким чином, у штатному розписі підприємства назви посад (професій) виписуються з урахуванням кваліфікаційних категорій, розрядів, класів, передбачених відповідними кваліфікаційними характеристиками.
Питання оплати праці врегульовано Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП), Законами
України «Про оплату праці», «Про колективні договори і угоди» та іншими нормативно-правовими актами.
Згідно із ст. 15 Закону України «Про оплату праці» госпрозрахункові підприємства визначають
умови та розміри оплати праці працівників, у т. ч. розміри окладів, в колективному договорі самостійно
з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими угодами.
Відповідно до ч. 6 ст. 97 КЗпП посадові оклади службовцям установлює власник або уповноважений
ним орган відповідно до посади і кваліфікації працівника. За результатами атестації власник або уповноважений ним орган має право змінювати посадові оклади службовцям у межах затверджених у
встановленому порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді. Тобто міжпосадові співвідношення розмірів посадових окладів встановлюються в колективному договорі або
іншому локальному документі підприємства залежно від складності робіт, організаційно-правового
рівня посади, від функцій, які виконує підрозділ, в якому працює той чи інший працівник, та інших умов
праці. При цьому міжпосадові співвідношення можуть встановлюватись у певному діапазоні («вилки»)
окладів. При застосуванні діапазонів («вилок») окладів проводиться атестація працівника і за результатами атестації встановлюється оклад у межах діапазону за посадою, яку обіймає працівник.
У штатному розписі доцільно встановити фіксований розмір посадового окладу, а тому у випадку,
коли колективним договором чи іншим документом з оплати праці встановлені «вилки» за посадами,
то за результатами атестації можуть бути встановлені у штатному розписі різні розміри посадових
окладів в межах «вилки».
Директор Департаменту
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Укладення договорів
цивільно-правового характеру
Законодавством України передбачені різні шляхи реалізації конституційного права
громадян заробляти собі на життя працею, яку вони вільно обирають або на яку вільно погоджуються. Виходячи з положень Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП) та Цивільного кодексу України (далі — ЦК), реалізувати своє право на працю
можна шляхом укладення як трудового, так і цивільно-правового договору (договору
підряду, надання послуг, авторського договору та інших цивільно-правових угод).
Застосування так званих договорів цивільно-правового характеру є одним із суперечливих та недостатньо узгоджених моментів у відносинах між замовником та виконавцем внаслідок того, що на практиці досить часто саме такими договорами замінюють фактично трудові відносини між роботодавцем та найманими працівниками.
Довідайтеся, які існують відмінності у характері цивільних та трудових договорів та
як їх розмежовувати (адже на цивільні відносини не розповсюджується дія трудового законодавства, а на трудові — положення ЦК щодо договірних зобов’язань),
а також як укладати найпоширеніші види цивільних договорів.

Правові підстави
Отже, не будь-яка угода про працю є трудовим договором — певна робота може виконуватися на підставі цивільно-правових договорів,
найпоширенішими з яких є договір підряду та
група договорів про надання послуг (доручення,
перевезення, транспортного експедирування,
зберігання, комісії тощо). Але якщо працівник є
підлеглим роботодавця та певною мірою залежить від нього, то сторони будь-якого цивільноправового договору — це учасники цивільних
правовідносин, заснованих на юридичній рівності та вільному волевиявленні, тому ніхто з них
не підпорядковується іншому (кожен має виконати лише свої зобов’язання, передбачені конкретним договором).
Окрім цього, згадаємо лист Державної служби України з питань праці «Щодо трудових відносин» від 31 березня 2016 р. № 3684/2/12-ДП-16,
в якому, серед іншого, роз’яснюється, що залучення осіб до виконання робіт можливе як на
основі трудових договорів, так і на іншій юридичній підставі, зокрема шляхом укладання до6

говору підряду або договору про надання послуг, що врегульовано ЦК. Відповідно до ст. 6 ЦК
сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з
урахуванням вимог законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати
певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти
та оплатити виконану роботу (ст. 837 ЦК). За
договором про надання послуг одна сторона
(виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка
споживається у процесі вчинення певної дії
або здійснення певної діяльності, а замовник
зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену
послугу, якщо інше не встановлено договором
(ст. 901 ЦК).
Враховуючи зазначене, трудові відносини,
пов’язані з виконанням робіт за договором підряду чи договором про надання послуг, не регулюються КЗпП, не підпадають під дію Закону
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України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.
№ 2694-XII та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Отже, означена сфера регулюється нормами
цивільного права, що накладає певний відбиток
на особливості використання праці на підставі
цивільних договорів.

Укладаємо договір підряду
Розглянемо типовий договір цивільно-правового характеру — договір підряду. Досить часто
роботодавці з метою податкового розвантаження підприємства у сфері оподаткування фонду
заробітної плати приймають рішення про «наймання працівників» на час виконання певної
роботи за таким договором. При чому за таким
договором люди, по суті, виконують таку ж саму
роботу та за такий самий час, як і звичайні працівники, однак оформлені вони зовсім іншим
способом. Дійсно, договір підряду за певними
ознаками подібний до трудового договору, що
укладається на час виконання певної роботи.
Тож звернемося до законодавства. Так, у ст. 837
ЦК чітко встановлено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується
на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити
виконану роботу. Наприклад, такий договір
може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, лагодження речі або на виконання іншої роботи з переданням результату замовникові. Зауважимо, що підрядник має право, якщо
інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником
за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний
підрядник, а перед субпідрядником — як замовник.
Відповідно до ст. 203 ЦК особа, яка вчиняє
правочин, у даному разі укладає договір підряду
про надання послуг, повинна мати необхідний
обсяг цивільної дієздатності, а саме: бути повнолітньою (повних вісімнадцять років), або неповнолітній особі надано повну цивільну дієздатність рішенням органу опіки та піклування за
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заявою заінтересованої особи за письмовою
згодою батьків (усиновителів) або піклувальника, а в разі відсутності такої згоди — за рішенням суду (ст. 35 ЦК), або може не бути повнолітньою, але зареєструвала шлюб (ст. 34 ЦК).
Від редакції.
Перш за все слід звернути увагу на статус осіб,
якого вони набувають залежно від виду укладеного
ними договору. Зі змісту ч. 1 ст. 21 КЗпП цілком зрозуміло, що коли ним є трудовий договір, то особа, яка
зобов’язується виконувати певну роботу та дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку, стає «працівником», а особа, яка виплачуватиме за це працівникові
заробітну плату та забезпечуватиме умови праці, необхідні для виконання роботи, що передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін, — «роботодавцем». А от за договором підряду
особа, яка зобов’язується на свій ризик виконати певну
роботу, набуває статусу «підрядника», а особа, яка дає
завдання щодо виконання цієї роботи та зобов’язується
її прийняти та оплатити — «замовника» (ч. 1 ст. 837 ЦК).
У договорі підряду, зазвичай, вказуються
наступні моменти:
— строки виконання роботи або її окремих
етапів (ч. 1 ст. 846 ЦК);
— зобов’язання підрядника виконати роботу
зі свого матеріалу та своїми засобами або з матеріалу замовника з відповідальністю за неправильне використання цього матеріалу та поверненням його залишку (ч. 1 ст. 839, ст. 840 ЦК);
— умови оплати виконаної роботи або окремих її етапів після остаточної здачі роботи за
умови належного виконання у погоджений
строк (ч. 1 ст. 854 ЦК);
— право замовника відмовитися від договору
підряду та вимагати відшкодування збитків,
якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином (ч. 3 ст. 849 ЦК).
Слід зауважити, що зазвичай підрядник не
підпорядкований і не підконтрольний замовникові, але останній має законне право у будьякий час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника. Може статися,
що підрядник вчасно не розпочав роботу або
7
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виконує її повільно, тим самим ставлячи під
сумнів завершення її в обумовлений строк.
У цьому разі замовник має право відмовитися
від договору підряду та вимагати відшкодування
збитків. Аналогічно, якщо мова йде про неналежно виконувану чи вже виконану роботу. Тут
замовник має право призначити підрядникові
строк для усунення недоліків, а у разі, якщо
останній не виконає цієї вимоги — замовник
може відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправляння роботи іншій особі за рахунок підрядника. У разі виникнення спірних моментів,
особливо у сфері неякісного виконання робіт,
сторони можуть вирішити такі суперечки в судовому порядку.

До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність в один рік, а щодо будівель і споруд — три роки від дня прийняття роботи
замовником (ст. 863 ЦК).

Як правило, підрядник зобов’язаний виконати роботу, визначену договором підряду, зі свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не
встановлено договором, і тоді саме він відповідає за неналежну якість наданого ним матеріалу і устаткування, а також за надання матеріалу
або устаткування, обтяженого правами третіх
осіб. Якщо робота виконується частково або в
повному обсязі з матеріалу замовника, підрядник відповідає за неправильне використання
цього матеріалу і зобов’язаний надати замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок. Слід також вказати норми
витрат матеріалу, строки повернення його залишку та основних відходів, а також відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків. Зазвичай,
підрядник несе відповідальність за невиконання
або неналежне виконання роботи, спричинене
недоліками матеріалу, наданого замовником,
якщо не доведе, що ці недоліки не міг виявити,
належно приймаючи матеріал.
8

Замовник має також право за своїм вибором
вимагати від підрядника у прийнятний строк
безплатного виправлення порушень умов договору підряду, що погіршили роботу, або допущених інших недоліків в роботі або виправити їх за
його рахунок із правом на відшкодування витрат на виправляння недоліків чи відповідного
зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором. Або взагалі вимагати розірвання договору підряду, якщо у роботі наявні
істотні порушення умов договору підряду або
інші важливі недоліки. Взагалі, замовник має
право у будь-який час до завершення роботи
відмовитися від договору підряду, виплативши
підрядникові плату за виконану частину роботи
та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору, про що прямо зазначено у
ч. 4 ст. 849 ЦК.
Утім, попри достатньо широкі права, на замовника покладається обов’язок сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та
в порядку, встановлених договором підряду.
Окрім цього, замовник має прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і, виявивши допущені у роботі
порушення умов договору або інші недоліки, негайно заявити про них підрядникові. У разі, якщо
підрядник не отримає такої заяви, то замовник
втратить право надалі посилатися на порушення
умов договору або недоліки у виконаній роботі.
Або якщо замовник прийме роботу без перевірки, яку доречно оформлювати відповідним актом, він позбавляється права посилатися на недоліки, які не міг установити при звичайному
способі її прийняття (приховані недоліки).
Досить часто у сфері будівництва чи інших
сферах підрядник виконує роботу з порушеннями умов договору підряду, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до
договору або для звичайного використання.
У такому випадку замовник має право, якщо
інше не встановлено договором або законом, за
своїм вибором вимагати від підрядника безплатного усунення недоліків у роботі в прийнятний
строк, або пропорційно зменшити ціну роботи,
а також відшкодувати свої витрати на усунення
№ 5 (137), 1 березня 2017

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

недоліків, якщо право замовника усувати їх
встановлено договором. Підрядник зобов’язаний
уживати всіх заходів щодо збереження майна,
переданого йому замовником, та відповідає за
втрату або пошкодження цього майна.
Щодо оплати вартості роботи слід керуватися
ст. 854 ЦК та умовами договору. Так, якщо договором підряду не передбачено попередньої
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оплати виконаної роботи або окремих її етапів, замовник має сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи
за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, — достроково. Приклад стандартного договору підряду, укладеного з фізичною
особою, наведено у Зразку 1.
Зразок 1

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 55/03-17
м. Київ

«01» березня 2017 р.

Приватне акціонерне товариство «Поділ-авто» в особі директора Брацлавського Йосипа
Володимировича, який діє на підставі Статуту підприємства, далі — Замовник, з однієї сторони, і Марочко Олексій Миколайович, далі — Підрядник, з другої сторони, уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов’язання виконати такі роботи:
1.1.1. Оформлення вітрин та торговельних приміщень автосалону ПрАТ «Поділ-авто».
1.2. Робота має відповідати таким вимогам:
1.2.1. Оформлення вітрин та торговельних приміщень автосалону виконується відповідно
до виготовлених Підрядником і затверджених Замовником ескізів;
1.2.2. Роботи повинні проводитися в робочий час підприємства;
1.2.3. Термін виконання робіт — до 15 травня 2017 року.
1.3. Замовник створює всі потрібні умови та забезпечує Підрядника згідно з поданою ним
заявкою усіма потрібними матеріалами для виконання роботи, передбаченої цим договором.
1.4. Замовник зобов’язаний вчасно прийняти і оплатити роботу.
2. Розмір і порядок оплати
2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Підрядникові 40 550 (сорок тисяч п’ятсот
п’ятдесят) грн.
2.2. Оплата виконується не пізніше 3-х (трьох) банківських днів з дня прийняття роботи.
3. Відповідальність сторін
3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавством.
4. Дострокове розірвання договору
4.1. У разі порушення однією зі сторін зобов’язань за договором друга сторона має право
розірвати його в односторонньому порядку.
4.2. Спори з цього договору розглядаються судом.
Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою (по одному
для кожної зі сторін цього Договору). Обидва примірники мають однакову юридичну силу.
Замовник:
ПрАТ «Поділ-авто»
Директор Брацлавський Й. В. Брацлавський
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Підрядник:
Марочко Олексій Миколайович
Марочко О. М. Марочко
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Загалом, за договором підряду предметом договору є кінцевий результат, тобто виконання
підрядником/виконавцем обумовленої роботи,
направленої на досягнення кінцевого результату. Тобто важливим є результат роботи, а не спосіб його досягнення.
Від редакції.
На відміну від трудового договору, який у переважній частині випадків є безстроковим, договір підряду за будь-яких обставин не може бути укладений на
невизначений строк — виконання роботи з досягненням
конкретного результату автоматично обумовлює й необхідність встановлення певного часу її виконання.
Що характерно, підрядник або виконавець
роботи не зобов’язаний виконувати вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку замовника (як вже було зазначено, замовник має право у будь-який час перевіряти тільки хід і якість
роботи, але не втручаючись при цьому у діяльність підрядника). Крім того, замовник не вирішує питань побуту та відпочинку підрядника.
Це ж саме можна сказати й про те, що замовник
не зобов’язаний забезпечувати підрядникові належні та безпечні умови праці. Цивільне законодавство не встановлює будь-яких вимог до замовника щодо створення безпечних і нешкідливих
умов праці виконавця, тому підрядник виконує
роботу на свій ризик.

Укладаємо договір
про надання послуг
Наступним (після договору підряду) за поширеністю укладення на практиці, серед цивільних
договорів, спрямованих на виконання певної
роботи, є договір про надання послуг. Згідно з
ч. 1 ст. 901 ЦК, за договором про надання послуг
одна сторона (виконавець) зобов’язується за
завданням іншої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності. При цьому замовник повинен надати
послугу особисто, якщо інше не встановлено договором та оплатити виконавцеві зазначені в
договорі послуги. У випадках, встановлених договором, виконавець має право покласти вико10

нання договору про надання послуг на іншу особу, лишаючись відповідальним у повному обсязі перед замовником за порушення договору.
Якщо договором встановлено безоплатне надання послуг, то згідно з ч. 1 ст. 904 ЦК замовник повинен відшкодувати виконавцеві всі
фактичні витрати, необхідні для виконання договору.
Від редакції.
Основним критерієм розмежування договору підряду від договору про надання послуг є те, що результатом договору підряду є чітко виражений матеріальний результат (побудований будинок), тоді як корисний ефект
від послуги полягає в самому процесі її надання (туристичне обслуговування). Важливою особливістю є невичерпність послуги — незалежно від кількості разів надання, її характеристики залишаються незмінними.
Слід звернути увагу, що у разі неможливості
виконання договору про надання послуг не з
вини виконавця, замовник зобов’язаний виплатити виконавцеві прийнятну плату. Якщо неможливо виконати договір з вини замовника,
він зобов’язаний виплатити виконавцеві плату в
повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом.
При укладенні договору про надання послуг,
як і у випадку роботи за договором підряду, запис у трудовій книжці не робиться, як не видається і наказ про прийняття на роботу, оскільки усі відносини регулюються цивільно-правовим договором та нормами ЦК.
Цивільне чи трудове законодавство не встановлює строків або чітких обмежень щодо тривалості таких відносин. Строк договору про
надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом
або іншими нормативно-правовими актами.
Загалом, цей договір є двостороннім та таким,
що вважається укладеним з моменту досягнення згоди за всіма істотними умовами.
До істотних умов договору про надання послуг належать предмет договору (тобто чіткий
опис послуги, яка надається — нематеріальний
об’єкт, певні дії (наприклад, медичне обслуговування, юридичні консультації), ціна договору
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(визначена грошова сума, яка має бути сплачена виконавцю за надання передбачених договором послуг, та строки такої оплати), а також
строк виконання (визначені дати початку та закінчення надання послуги).
Цивільним законодавством (ч. 1 ст. 903 ЦК)
передбачається обов’язок замовника оплатити
надану йому послугу в розмірі, строки та порядку, передбаченому в договорі. Приклад стандартного договору про надання послуг наведено
у Зразку 2.
Зверніть увагу, що на виконавця послуги не
покладається ризик недосягнення результату,
оскільки в силу самого характеру послуги досягнення результату виконавцем не гарантується.
Укладаючи договір, замовник повинен усвідомлювати, що ризик випадкового невиконання послуги замовник приймає на себе. Тільки за наявності вини виконавець несе відповідальність за
невиконання договору про надання послуг. Наприклад, якщо виконавець вже приступив до
виконання договору про надання послуг, то частину наданої послуги неможливо повернути й
тому законодавець зобов’язує замовника сплатити виконавцеві розумну плату, яку слід розуміти як звичайні за даних умов витрати, які поніс виконавець до настання певних обставин.
Однак якщо невиконання обов’язків за договором виникло з вини замовника, він має сплатити виконавцю плату в повному обсязі. Протилежне можливе лише у разі передбачення у
самому договорі або ж коли інше передбачено
законом. За наявності вини обох сторін суд
може зобов’язати замовника виплатити виконавцю вказану в договорі вартість надання послуг лише частково.
Від редакції.
На відміну від договору підряду, який завжди є оплатним, договір про надання послуг може бути як оплатним, так і безоплатним. Водночас, про безоплатність
такого договору має бути спеціально зазначено в договорі, оскільки цивільне законодавство виходить із принципу оплатності договору, якщо інше не передбачено
законом, самим договором або не випливає із суті
зобов’язання. Тобто якщо в договорі просто нічого не
буде згадано про оплату, то договір вважатиметься
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оплатним у розмірі, в якому за подібних обставин звичайно оплачуються такі послуги.
Договір про надання послуг може бути розірваний, зокрема через односторонню відмову
від договору, в порядку та на підставах, установлених ЦК, іншим законом або за домовленістю
сторін. При цьому порядок і наслідки розірвання договору про надання послуг визначаються
домовленістю сторін або законом. Так, у разі,
якщо сторони в договорі передбачили можливість одностороннього розірвання, але не
погодили наслідки, єдиною умовою одностороннього розірвання договору за ініціативою
замовника є відшкодування виконавцеві фактично понесених витрат. При цьому право на
одностороннє розірвання договору про надання
послуг шляхом відмови від виконання надається
не тільки замовнику, але й виконавцю. Але положення ЦК виявляють різний підхід до сторін
при відшкодуванні збитків. За загальним правилом за невиконання зобов’язання боржник повинен компенсувати збитки кредитору. Тому,
якщо виконавець скористається правом на односторонню відмову від виконання договору, то
він повинен повністю відшкодувати замовнику
понесені збитки. Отже, виконавець може в будьякий час за наявності підстав, встановлених законодавством чи у договорі, відмовитися від виконання, за умови відшкодування замовнику
збитків.
Ще раз підкреслимо, що попри певну подібність вищенаведеного договору підряду і договору про надання послуг, основна відмінність
між ними полягає у тому, що за договором про
надання послуг результат праці замовникові зазвичай не передається, оскільки послуга, надана
за таким договором, нерозривна з процесом її
надання (наприклад, послуги з охорони об’єкта,
послуги з юридичного супроводу діяльності певного суб’єкта, послуги з прибирання приміщення чи репетиторства з певного предмету тощо).

Важливі деталі
Роботодавцю варто пам’ятати, що у ст. 164.2.2.
Податкового кодексу України (далі — ПК) передбачено включення до загального місячного
11
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Зразок 2
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ № 432
м. Київ

«01» березня 2017 р.

Приватне акціонерне товариство «Астра» в особі Поліщука Олексія Глібовича, який діє на
підставі Статуту підприємства, далі — Замовник, з однієї сторони, і Мутко Володимир Іванович, далі — Виконавець, з другої сторони, уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надавати юридичну допомогу в обсязі та на умовах, передбачених цим договором.
2. Обов’язки сторін
2.1. Замовник зобов’язується:
2.1.1. вчасно забезпечувати Виконавця всім необхідним для виконання даних йому доручень, передбачених цим договором, зокрема, документами у потрібній кількості примірників,
нормативними актами, що регламентують діяльність Замовника, канцелярським приладдям,
обладнаним комп’ютером робочим місцем, транспортом;
2.1.2. оплачувати витрати, потрібні для виконання його доручень;
2.1.3. оплачувати послуги Виконавця.
2.2. Виконавець зобов’язується надати Замовникові такі послуги:
2.2.1. представляти в установленому порядку інтереси Замовника в судових інстанціях при
розгляді справи за позовом фізичної особи Сологуба А. А. про відшкодування матеріальної
та моральної шкоди;
2.2.2. готувати всі потрібні процесуальні документи (заяви, запити, клопотання, пояснення, апеляційні та касаційні скарги тощо), які стосуються судового розгляду справи за позовом
фізичної особи Сологуба А. А. про відшкодування матеріальної та моральної шкоди;
2.2.3. інформувати Замовника про хід судового розгляду справи за позовом фізичної
особи Сологуба А. А. про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
3. Порядок оплати наданих послуг
3.1. За роботу, виконану Виконавцем, Замовник щомісячно, не пізніше 10 числа місяця,
наступного за розрахунковим, виплачує Виконавцеві винагороду в сумі 4 850 (чотири тисячі
вісімсот п’ятдесят) грн.
3.2. У разі остаточного вирішення судової справи на користь ПрАТ «Астра» Замовник додатково виплачує Виконавцеві винагороду в розмірі 7 000 (сім тисяч) грн.
3.3. Підставою для розрахунків є акт здавання-приймання наданих послуг.
3.4. Розрахунок за виконану роботу здійснює Замовник перерахунком коштів на особистий рахунок Виконавця в банку.
4. Строк дії договору та інші умови
4.1. Цей договір набуває чинності з дати підписання його сторонами і діє до закінчення
судового розгляду справи за позовом фізичної особи Сологуба А. А. про відшкодування матеріальної та моральної шкоди та повного розрахунку між сторонами.
4.2. Кожна зі сторін має право припинити дію цього договору, попередивши про це другу
сторону за один тиждень.
4.3. Усі спори, що можуть виникати із цього договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою (по одному
для кожної зі сторін цього Договору). Обидва примірники мають однакову юридичну силу.
Замовник:
ПрАТ «Астра»
Директор Поліщук О. Г. Поліщук
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Виконавець:
Мутко Володимир Іванович
Мутко В. І. Мутко
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носини мали ознаки трудових. Суд може
прийняти таке рішення, наприклад, у разі, якщо
підтвердяться факти, що роботодавець ознайомлював працівника з умовами праці під підпис.
Або якщо в договорі цивільно-правового характеру зазначено, що виконавець має додержуватися виробничої дисципліни, техніки безпеки,
протипожежної безпеки чи зобов’язувався виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. Так само на рішення суду щодо визнання відносин трудовими вплинуть й обставини,
якщо з виконавцем, послуги якого пов’язані зі
зберіганням чи обслуговуванням матеріальних
цінностей, укладали договір про повну матеріальну відповідальність, видавали наказ, у якому зазначено розмір оплати праці, чи прізвище
виконавця є в табелі обліку робочого часу та йому
регулярно виплачували заробітну плату тощо.
Загалом, укладення документа під назвою
«цивільно-правовий договір» не завжди свідчить про те, що відносини між виконавцем роботи та власником мали цивільно-правовий
характер. Тому наприкінці порадимо чітко прописувати назву цивільно-правового договору
(«договір підряду», «договір про надання послуг», «договір доручення» і т. ін.), в преамбулі
договору акцентувати увагу на його цивільноправовому характері й на тому, що відносини,
які випливають з укладення такого договору,
підлягають регулюванню нормами цивільного
права, а до змісту договору не включати умови,
характерні для трудового договору.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист

РЕКЛАМА

(річного) оподатковуваного доходу платника
податку суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору.
Оподаткування винагороди, одержаної за договорами цивільно-правового характеру, відбувається за такою ж ставкою податку, як і заробітної плати — 18%.
Також зверніть увагу, що у випадку, коли людина постійно виконуватиме в одного замовника
певну роботу за договорами цивільно-правового
характеру, контролюючі органи можуть кваліфікувати це як фактичні трудові відносини, а це
може загрожувати, так би мовити, «прихованому
роботодавцеві» донарахуванням усіх не нарахованих платежів за час роботи працівника та навіть притягненням до кримінальної відповідальності. Торкаючись декількох галузей права,
цивільно-правові договори потребують ретельної підготовки, щоб у майбутньому роботодавець
не мав відповідних подібних проблем, тому під
час їх укладення слід враховувати усі вищевикладені нюанси.
Окрім того, аналіз судової практики показує,
що виконавці роботи за договором підряду або
договором про надання послуг, які не розуміли
наслідків укладення саме цих договорів, найчастіше звертаються до суду з приводу відмови
в наданні відпусток, оплати листків тимчасової
непрацездатності, внесення записів про роботу
до трудової книжки тощо. Що характерно, суд
в окремих випадках задовольняє такі позовні
вимоги, визнаючи укладені договори трудовими, якщо під час розгляду справи в суді встановлять відповідні підтвердження того, що від-
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Копії та витяги з документів:
оформлюємо правильно
У процесі своєї роботи кадровикам час від часу доводиться оформлювати копії та витяги з різних документів: кадрових наказів, протоколів, штатних розписів, посадових
інструкцій тощо. Крім того, кадровики також мають справу і з копіями або витягами з
документів, які були оформлені іншими працівниками інших підприємств, установ,
організацій (далі — підприємство), наприклад, копіями судових рішень щодо поновлення на роботі або з інших питань можливих трудових спорів між працівниками та
роботодавцями. Тому кадровики мають бути добре обізнані з правилами оформлення
копій та витягів з документів, щоб не припуститися помилок при їх оформленні або
своєчасно виявити неправильність оформлення відповідних документів іншими працівниками, внаслідок чого такі документи за певних обставин можуть бути визнані у
встановленому порядку недійсними.

Згадки про копії
та виписки у КЗпП
Щоб дізнатися більш конкретно про ті випадки, коли кадровики можуть мати справу з копіями та витягами з відповідних документів, можна звернутися до основного законодавчого акта
у сфері трудового законодавства — Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). Зокрема, копії певних документів згадуються у:
— ч. 2 ст. 36 КЗпП, де йдеться про звільнення
(з підстав, передбачених п. 7 і п. 71 ч. 1 ст. 36
КЗпП) з посади у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством копії
відповідного судового рішення, яке набрало
законної сили;
— ч. 2 ст. 47 КЗпП, у якій йдеться про те, що у
разі звільнення працівника з ініціативи власника підприємства або уповноваженого ним органу (далі — роботодавця) він зобов’язаний у
день звільнення видати йому копію наказу про
звільнення з роботи (в інших випадках звільнення — копія наказу видається на вимогу працівника);
— ч. 6 ст. 223 КЗпП, де мова йде про здійснення роботодавцем організаційно-технічного забезпечення комісії по трудових спорах, у тому
14

числі надання роботодавцем обладнаного приміщення, друкарської та іншої техніки, необхідної літератури, організація діловодства, облік та
зберігання заяв працівників і справ, підготовка
та видача копій рішень і т. ін.;
— ч. 3 ст. 227 КЗпП, у якій йдеться про вручення у триденний строк копій рішення комісії по
трудових спорах працівникові та роботодавцеві;
— ст. 228 КЗпП, у якій зазначається, що роботодавець або працівник у разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з
дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії чи його копії;
— ч. 1 ст. 233 КЗпП, де йде мова про можливість працівника у справах про звільнення звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у
місті, міського чи міськрайонного суду в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.
Зауважимо, що таке поняття, як «витяг» з документа у КЗпП не згадується, проте у ньому
можна знайти таке фактично синонімічне поняття, як «виписка» з певного документу, а саме
у наведеній вище ст. 228 КЗпП згадується «виписка з протоколу засідання комісії».
№ 5 (137), 1 березня 2017
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Копія, витяг, виписка:
визначення і відмінності
Хоча, як зазначалося вище, у КЗпП і згадуються
такі поняття, як «копія» та «виписка», проте у
ньому немає визначень цих понять. Тому аби
краще зрозуміти, про які саме документи йдеться
у відповідних випадках та чим конкретно вони
відрізняються один від одного, слід звернутися
до відповідних нормативно-правових документів сфери діловодства.
Зокрема, згідно з Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства
юстиції України (далі — Мін’юст) від 18 червня
2015 р. № 1000/5 (далі — Правила № 1000/5):
— копія документа — це документ, що містить точне знакове відтворення змісту чи інформації іншого документа і в окремих випадках
деяких його зовнішніх ознак;
— витяг — це засвідчена копія частини тексту службового документа.
Аналогічні визначення містяться і у Національному стандарті України «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять»
ДСТУ 2732:2004, затвердженому наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 р.
№ 97 (далі — ДСТУ 2732:2004), в якому також
містяться й деякі інші відповідні визначення:
— засвідчена копія (службового документа) — копія службового документа, що містить
реквізити, які в окремих випадках надають їй
юридичної сили оригіналу;
— незасвідчена копія (службового документа) — копія службового документа, в якій немає реквізитів, що надають їй юридичної сили.
Крім того, під час роботи з архівними документами, також зустрічаються такі поняття як:
— архівна копія — повне відтворення всього
тексту архівного документа, засвідчене архівом;
— архівний витяг — витяг з архівного документа, засвідчений архівом;
— страхові копії (негативи першого покоління на рулонній плівці або мікрофішах) — копії, що створюються на унікальні документи під№ 5 (137), 1 березня 2017
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приємства, які внесені до анотованих переліків
унікальних документів, шляхом мікрофільмування (сукупність страхових копій документів,
що зберігаються в архіві, складає страховий
фонд, який створюється з метою збереження документної інформації на випадок втрати або пошкодження оригіналів);
— копії фонду користування — копії документів, які найбільш використовуються і які
створюються шляхом ксерокопіювання або
створення документів на електронних носіях
(цифрові копії, позитивні мікрофільми та мікрофіши), що забезпечують ідентичність копії оригіналам.
Що ж до поняття «юридична сила» (службового документа) — це властивість службового документа, надана чинним законодавством, яка є
підставою для вирішення правових питань, здійснення правового регулювання та/або управлінських функцій.
Аби дізнатися, чим відрізняється копія документа від його оригіналу або дублікату, можна
також звернутися до ДСТУ 2732:2004, згідно з
яким:
— оригінал (службового документа) — примірник службового документа, що першим набуває юридичної сили;
— дублікат оригіналу (службового документа) — повторно оформлений службовий
документ для використання, замість втраченого
чи пошкодженого оригіналу, що має таку саму
юридичну силу.
Інколи у деяких нормативно-правових актах
згадуються й інші види документів, які певною
мірою пов’язані з копіями або витягами з документів або схожі з ними, наприклад:
— «чорновий документ» — це рукописний
або машинописний документ, що відображає
роботу автора над текстом;
— факсограми — паперові копії документів,
передані з використанням засобів факсимільного зв’язку.
Що стосується такого поняття, як «виписка»,
то воно у ДСТУ 2732:2004 взагалі не міститься,
а в інших, наприклад, у Переліку типових
документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого
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самоврядування, інших установ, підприємств та
організацій, із зазначенням строків зберігання
документів, затвердженому наказом Мін’юсту
від 12 квітня 2012 р. № 578/5 (далі — Перелік
№ 578/5), згадується у вигляді «виписки з реєстру акціонерів», «виписки банків», «виписки з
державного реєстру». Разом з тим визначення
відповідних понять у згаданих нормативних документах сфери діловодства також не наводиться,
як не зазначаються і вимоги до їх оформлення.
У зв’язку із зазначеним, у кадровій справі,
коли йдеться про випадки оформлення відповідних виписок з певних документів (наприклад, як це передбачено у КЗпП) слід дотримуватися тих же вимог, які передбачені чинними
нормативно-правовими актами сфери діловодства до витягів з документів, адже у цьому випадку фактично мова йде про синонімічні поняття.
Водночас, слід зважати на те, що у деяких сферах діяльності може існувати і певна різниця
між «виписками» та «витягами». Наприклад,
згідно зі ст. 1 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань» від
15 травня 2003 р. № 755-IV (далі — Закон № 755):
— виписка з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань — це документ в електронній або паперовій формі, який формується
та оновлюється за результатами проведення
реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну особу – підприємця (у тому числі про взяття на облік в органах державної статистики та
державної фіскальної служби, видачу ліцензії і
документів дозвільного характеру) або громадське формування, що не має статусу юридичної
особи;
— витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань — це документ у паперовій або електронній формі, що сформований
програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру за зазначеним заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних
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осіб – підприємців та громадських формувань,
які є актуальними на дату та час формування
витягу або на дату та час, визначені у запиті, або
інформацію про відсутність таких відомостей у
цьому реєстрі.

Оформлення копій
Детальні правила виготовлення, оформлення та видачі копій і витягів з документів можна
знайти у відповідних нормативно-правових актах сфери діловодства, наприклад, у Правилах
№ 1000/5, в яких, зокрема, зазначається, що організаційні та розпорядчі документи доводяться до виконавців у вигляді копій або витягів.
Крім того, порядок виготовлення, засвідчення
та видавання копій документів визначається,
зазвичай, і інструкціями з діловодства конкретних підприємств.
Як правило, копії документів виготовляються
та видаються на вимогу інших підприємств або
громадян з дозволу керівника підприємства,
його заступників або керівника відповідного
структурного підрозділу.
Зауважимо, що копія документа повинна
відповідати оригіналу, тобто повністю відтворювати інформацію оригіналу і всі його
зовнішні ознаки або їх частину. Разом з тим, в
окремих випадках дозволяється виготовляти копію із засвідченої копії документа, якщо оригінал відсутній або його отримати неможливо.
Але не допускається виготовляти копії документів з нерозбірливим текстом, підчистками, приписами та іншими необумовленими виправленнями.
На лицьовому боці у верхньому правому куті
першого аркуша копії документа проставляється відмітка «Копія». Також сторінки копії документів (за винятком тих, що мають один аркуш) нумеруються і відмітка про засвідчення
копії може доповнюватися відміткою «Всього в
копії _____ арк.». За рішенням підприємства або
на вимогу підприємства, якому надається копія
документа, допускається засвідчувати копії документів поаркушно.
Спосіб виготовлення копій може бути різним,
що у свою чергу може обумовлювати і деякі особливості їхнього оформлення. Зокрема, залеж№ 5 (137), 1 березня 2017
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но від способу виготовлення, копії поділяють
на:
— факсимільні — виготовлені за допомогою
засобів копіювально-розмножувальної техніки,
у тому числі багатофункціональних пристроїв,
що точно відтворюють усі зовнішні ознаки,
художні особливості оформлення реквізитів,
їх розташування (включаючи підпис та печатку)
або частину їх;
— вільні — виготовлені шляхом передрукування або переписування оригіналу документа,
що повністю відтворюють його інформацію, але
не абсолютно точно відтворюють його зовнішні
ознаки (шрифт, реквізити бланка, підпис, печатку тощо).
У факсимільних копіях особистий підпис посадової особи, яка підписала оригінал документа,
може бути відсутнім у разі надсилання копій іншим підприємствам або якщо копія вихідного документа залишається у діловодстві підприємства.
Факсимільні та вільні копії документів, що видаються іншим підприємствам і громадянам,
а також копії вихідних документів, що залишаються в діловодстві підприємства, підлягають засвідченню відповідно до пунктів 8, 9
глави 10 розділу ІІ Правил № 1000/5 (питання
щодо порядку засвідчення копій буде розглянуто далі). Але факсимільні копії, що містять факсимільне відтворення підпису посадової особи
і призначені лише для внутрішнього користування на підприємстві (наприклад, копії розпорядчих документів, планів, положень тощо),
не потребують додаткового засвідчення.
Також на копіях вихідного документа, що залишаються в діловодстві підприємства, тексти
бланків можуть не відтворюватися, а зазначатися мають лише такі дані:
— дата підписання документа;
— реєстраційний індекс документа;
— текст документа;
— реквізит «Підпис» (без особистого підпису);
— реквізит засвідчення копії («Згідно з оригіналом», посада особи, яка засвідчила копію, її
особистий підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище, дата засвідчення та відбиток печатки
служби діловодства).
Крім того, на копіях вихідних документів, що
№ 5 (137), 1 березня 2017
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залишаються в діловодстві підприємства, повинні бути візи посадових осіб, з якими вони погоджені, та візи виконавців.

Оформлення витягів
і дублікатів

Витяг зі службового документа оформлюється у тому разі, якщо немає необхідності
в копії всього документа. При цьому витяг
оформлюється на загальному бланку підприємства із дотриманням таких вимог:
— у назві виду документа зазначається: «витяг з наказу», «витяг з протоколу»;
— відтворюється повністю вступна частина
(якщо вона є) службового документа;
— з основної частини тексту документа виписується той пункт, інформація якого необхідна;
— відтворюється реквізит «Підпис» (без особистого підпису);
— проставляються відмітка про засвідчення
копії та відбиток печатки служби діловодства.
Витяги з протоколів різних засідань засвідчує
секретар, який складає протоколи і здійснює їх
зберігання, а з наказів — керівник служби діловодства (кадрової служби) або посадова особа,
яка відповідає за їх зберігання.
Дублікат документа є особливим видом копії службового документа, а саме повторно
оформленим документом для використання
замість втраченого чи пошкодженого оригіналу (диплома, свідоцтва, трудової книжки
тощо), що має таку саму юридичну силу. Дублікат виготовляється на такому самому бланку,
що й оригінал, та містить інформацію, ідентичну інформації в оригіналі. На ньому проставляються:
— відбиток печатки підприємства;
— підписи посадових осіб, які мають право
підпису цих документів на момент оформлення
дубліката.
На дублікаті проставляється у правому верхньому куті відмітка «Дублікат».

Засвідчення копій
Як зазначалося вище, для того щоб певні копії
або витяги набули юридичної сили, вони мають
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бути засвідчені у встановленому порядку. Право
засвідчувати ті чи інші документи, у тому числі
копії та витяги, може надаватися певним посадовим або іншим особам відповідними установчими чи іншими організаційними документами
(наприклад, положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями тощо) або на
підставі довіреності.
Зауважимо, що підприємство має право засвідчувати копії лише тих документів, які створюються на ньому, за винятком копій документів, які відповідно до законодавства потребують
засвідчення в нотаріальному порядку. Разом з
тим, в окремих випадках підприємство може
також оформлювати і засвідчувати копії документів інших підприємств, а саме:
— на вимогу судових та правоохоронних органів;
— для внутрішнього використання на підприємстві (під час вирішення питань щодо прийняття громадян на роботу, навчання, засвідчення їх трудових, житлових та інших прав у
взаємовідносинах з підприємством). Наприклад, підприємство може виготовити і засвідчити копію диплома працівника, яка потім буде
підшита до його особової справи.
Напис про засвідчення копії складається:
— зі слів «Згідно з оригіналом»;
— з назви посади, особистого підпису особи,
яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені)
та прізвища;
— з дати засвідчення копії.
Також напис про засвідчення копії скріплюється відбитком печатки відповідного структурного підрозділу підприємства або печатки
«Для копій». Крім того, у випадках, визначених
законодавством, копії документів засвідчуються
відбитком печатки підприємства.
Більш детальні вимоги щодо засвідчення копій окремих видів документів та факсимільного
відтворення на них підпису посадової особи у
разі розсилання в підвідомчі установи можуть
визначатися в інструкції з діловодства конкретної установи з врахуванням специфіки її діяльності, змісту документів, на основі яких вони
оформлюються, та подальшого використання
копій.
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Оформлення архівних копій
та витягів
Окремо варто розглянути особливості архівних копій та витягів, адже до архівів підприємств
часто звертаються з відповідними запитами їхні
колишні працівники. Якщо питання, відносно
якого звернувся колишній працівник, відображене в одному, відносно невеликому архівному документі саме з цього питання, то створюється архівна копія цього документа. Витяги
ж створюють, якщо архівні документи містять
відомості з кількох не пов’язаних між собою питань. При цьому кожен витяг має точно і повно
відтворювати ту частину документа, яка стосується запиту.
Якщо окремі частини оригіналу документа
(слова, вислови, виправлення) важко розібрати
або ж вони викликають сумнів у справжності,
у відповідних місцях витягу роблять відповідні примітки (наприклад, «Так у документі»,
«У тексті нерозбірливо»).
Архівні копії та витяги, що виготовляються
засобами комп’ютерної техніки, оформлюють
на загальних бланках підприємства, зазначаючи відповідну назву документа — «Архівна копія» (Зразок 1), «Архівний витяг» (Зразок 2).
Назву, дату та номер оригіналу документа відтворюють повністю. Після тексту архівної копії
(витягу) подають архівний шифр (пошукові
дані) документа. Якщо обсяг архівної копії (витягу) перевищує один аркуш, архівний шифр
(пошукові дані) вказують на звороті кожного
аркуша.
При виготовленні ксеро- та фотокопій бланк
підприємства не використовують, а в правому
верхньому куті копій проставляють штамп «Копія». Архівний шифр (пошукові дані) документа
вказують на звороті кожного аркуша копії.
Ідентичність архівних копій і витягів оригіналам засвідчується відповідно до абз. 7 п. 5 глави
4 розділу XII Правил № 1000/5, а саме підписом
керівника архіву (особи, відповідальної за архів) і печаткою підприємства (за наявності).
Якщо ж обсяг архівної копії (витягу) перевищує
один аркуш, то усі аркуші повинні бути пронумеровані та прошиті, і підписом керівника архіву (особи, відповідальної за архів) та відбитком
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Зразок 1
Публічне акціонерне товариство
«Машинобудівник»
АРХІВНА КОПІЯ
08.02.2017 р. № 43
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАШИНОБУДІВНИК»
НАКАЗ
Київ

14.11.2011 р.

№ 146-п

Про прийняття на роботу
ПРИЙНЯТИ:
БЕЗГУБЕНКО Ірину Володимирівну на посаду начальника виробничого відділу з 15 листопада 2011 р. з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.
Підстава: заява Безгубенко І. В. від 10 листопада 2011 р..
Іванов

Генеральний директор

С. В. Іванов

Підстава: ф. 3333, оп. 2-ос, спр. 51, арк. 42.
Згідно з оригіналом
Іваненко

Завідувач архіву
М.П.

Б. С. Іваненко

08.02.2017 р.

Зразок 2
Приватне акціонерне товариство
«Галантерейник»
АРХІВНИЙ ВИТЯГ
17.02.2017 р. № 3
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЙНИК»
16.04.1993 р.

НАКАЗ
м. Харків

№ 55-ос

З особового складу
<...>
4. Прийняти на роботу бухгалтером-касиром Волобуєву І. М. (так у документі) з 18 квітня
1993 р. з випробувальним строком на один місяць та з оплатою відповідно до штатного розпису.
Підстава: заява Волобуевої І. М. від 12 квітня 1993 р..
Директор

Клімкін

Р. В. Клімкін

Підстава: ф. 1111, оп. 1-ос, спр. 12, арк. 20.
Згідно з оригіналом
Завідувач архіву
М.П.
17.02.2017 р.
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Чабан

Р. І. Чабан
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печатки підприємства (за наявності) засвідчують місце з’єднання аркушів.
Одержувач архівної копії або витягу ставить
підпис на другому примірнику одержуваного
документа, а також зазначає там дані паспорта
(чи іншого документа, що посвідчує особу). Цей
примірник залишається у справах архіву.

Зберігання копій та витягів
Конкретні строки зберігання копій та витягів
окремих документів визначаються відповідно до
Переліку № 578/5. Зокрема, строк зберігання
копій та витягів з документів, що пов’язані з питаннями трудових відносин визначається згідно
з розділом 6 «Робота з кадрами» та деяких інших
розділів Переліку № 578/5 (див. Таблицю).
Як видно з наведеного, копії та витяги багатьох документів (у тому числі і копії або витяги

з документів, наприклад, про освіту, розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про
призначення, переведення на посаду, звільнення працівника тощо) зберігаються в особових
справах, що формуються впродовж усього часу
роботи посадової особи на підприємстві, де документи групуються в хронологічному порядку
в міру їх поповнення.
Але копії наказів (розпоряджень) про заохочення, зміну прізвища працівника тощо до особової справи не включаються. Ці відомості
вносяться в доповнення до особового листка з
обліку кадрів або до трудової книжки працівника.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
Таблиця

Документи, що створюються в управлінській діяльності
(витяг)
Строк зберігання окументів
Номер
статті

Види документів

в організаціях, у
діяльності яких
створюються
документи НАФ

в організаціях, у
діяльності яких
не створюються
документи НАФ

Примітка

1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

89.

493.
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1.4. Правове забезпечення управління
Копії документів (позовні заяви, акти, доручення,
апеляційні скарги, довідки, доповідні записки, ха3 р.1
рактеристики тощо), що подаються до судових органів; копії рішень, вироків, окремих ухвал, постанов
6. РОБОТА З КАДРАМИ
6.1. Приймання, розподіл, переміщення та облік кадрів
Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і
витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, копії особистих документів, декларації держслужбовців, характеристики,
листки з обліку кадрів)1:
а) керівників організацій; відомих політичних діячів;
членів творчих спілок; осіб, які мають найвищі стуПост.
пені відзнаки, почесні звання
б) осіб, які мають наукові ступені й вчені звання
75 р.2 ЕПК
в) службовців, професіоналів, фахівців, наукових
працівників, які не мають наукових ступенів і вчених
75 р.2
звань, штатних та виборних працівників громадських організацій

3 р.1

1

Після прийняття
рішення

1

75 р.2
75 р.2

Довідки з місця
проживання, медичні довідки та
інші документи
другорядного
значення — 3 р.
після звільнення

2

75 р.2

Після звільнення
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ПОСТАНОВА
від 18 січня 2017 р. № 15
Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
20 січня 2017 року

Остання редакція:
8 лютого 2017 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено, зокрема, схему посадових окладів на посадах
державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних
органів у 2017 році, розмір
надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців, а також перелік посад державної служби, що
прирівнюються до відповідних груп оплати праці.

Питання оплати праці працівників державних органів
(Витяг)
Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 71
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 71,
застосовуються з 1 січня 2017 року)
З метою упорядкування умов оплати праці працівників державних органів Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити такі, що додаються:
схему посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році;
розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців;
перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці;
Умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах;
Умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками
Управління справами Апарату Верховної Ради України;
Порядок преміювання державних службовців, які займають посади державної служби
категорії «А»;
Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з
переліком, що додається.
3. Рекомендувати керівникам державної служби в державних органах під час формування штатних розписів вводити посади державної служби 8 та 9 груп оплати праці з урахуванням складності виконуваних робіт та рівня відповідальності і кваліфікації працівника.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня
2017 року.
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман
Інд. 73
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15
СХЕМА
посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці
з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році

Найменування посади державної служби

Керівник державного органу
Перший заступник керівника державного органу
Заступник керівника державного органу
Керівник департаменту, головного управління, служби,
керівник апарату місцевої державної адміністрації
Керівник самостійного управління, служби
Керівник самостійного відділу, служби
Завідувач самостійного сектору
Заступник керівника департаменту, головного управління,
служби, заступник керівника апарату місцевої державної
адміністрації
Заступник керівника самостійного управління, служби
Заступник керівника самостійного відділу, служби
Керівник управління у складі департаменту, головного
управління, служби
Заступник керівника управління у складі департаменту,
головного управління, служби
Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління
Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління
Завідувач сектору у складі департаменту, головного
управління, служби, самостійного управління та відділу
Державний експерт
Головний спеціаліст державного органу
Адміністратор
Провідний спеціаліст державного органу
Спеціаліст державного органу

Група
вся
оплати
територія
праці
України

Розміри посадових окладів, гривень
територія однієї або
територія одного
кількох областей,
або кількох районів,
м. Києва або м.
міст обласного
Севастополя
значення
11 000
9 115
9 850
8 100
8 850
7 100
7 100
5 830

1
2
3
4

13 000
12 000
11 000
9 115

5

8 670
8 200
7 500
8 250

6 800
6 500
5 600
6 800

5 300
5 000
4 300
5 000

6

7 700
7 464
7 300

5 850
5 500
5 300

4 400
4 200
4 100

7 100

5 000

4 050

6 900

4 500

4 000

6 600

4 300

3 900

6 400

4 100

3 850

3 801
3 801
3 352
2 750

3 200
3 801
2 649
2 000

7

8
9

6 000
5 900
4 600
4 200

___________________
Примітки:

1. Посадові оклади працівників структурних підрозділів, які є юридичними особами, територіальних (регіональних) органів центральних
органів виконавчої влади, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, визначаються
за 4 – 9 групами оплати праці;
працівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, м. Києві або м. Севастополі,
юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, визначаються відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або
кількох районів, міст обласного значення, крім органів доходів і зборів.
2. Посадові оклади державних службовців Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Конституційного
Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
Державної судової адміністрації України, Рахункової палати, передбачені цією схемою, підвищуються на 10 відсотків.
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3. Посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) установлюються на 5 відсотків нижче від
посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.
4. Установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах 4 – 6 груп оплати праці здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.
5. Посадові оклади керівних працівників структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів Мін’юсту, які виконують функції з
підготовки проектів нормативно-правових актів, здійснення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, державної реєстрації
нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, керівних працівників, державних
експертів та головних спеціалістів Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і
оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, які здійснюють фахову та юридичну експертизу проектів нормативно-правових
актів, передбачені цією схемою, підвищуються на 20 відсотків.

(схема із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 08.02.2017 р. № 71, яка застосовується з 01.01.2017 р.)
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15
РОЗМІР
надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців
Ранг державного службовця
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Розмір надбавки, гривень
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15

ПЕРЕЛІК
посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці
Групи оплати праці
та посади державних
службовців, передбачені
Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці
Законом України «Про
державну службу»
Група 1.
Керівник Апарату Верховної Ради України; Державний секретар Кабінету Міністрів України; кеПосади керівників
рівники апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представдержавних органів
ництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України,
Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної
безпеки і оборони України; керівник Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту
законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати; державні секретарі міністерств; Урядовий уповноважений; керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету
Міністрів України; голови місцевих державних адміністрацій; керівники державної служби в інших
державних органах, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України «Про
державну службу», та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України
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Група 2.
Посади перших
заступників керівників
державних органів

перші заступники (у разі наявності): Керівника Апарату Верховної Ради України, Державного
секретаря Кабінету Міністрів України, керівників апаратів (секретаріатів) допоміжних органів,
утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці
Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення
України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна
України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів,
Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової
палати, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів
України; керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих
спеціалізованих судів, голів місцевих державних адміністрацій, керівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних
досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України; керівників державної служби
в інших державних органах, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону
України «Про державну службу», та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України

Група 3.
Посади заступників
керівників державних
органів

заступники: Керівника Апарату Верховної Ради України, Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівників апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом
України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного
комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду
України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції,
Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, керівників центральних органів
виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, голів місцевих державних адміністрацій, керівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної
Ради України, керівників державної служби в інших державних органах, крім тих, посади яких
зазначені у частині третій статті 3 Закону України «Про державну службу», та тих, умови оплати
праці яких визначені окремими Законами України; Надзвичайний і Повноважний Посол України;
Постійний представник України при міжнародній організації; Представник України при міжнародній організації

Група 4.
Посади керівників
самостійних структурних
підрозділів державних
органів

керівники самостійних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України (головних
управлінь, секретаріатів комітетів Верховної Ради України, секретаріатів депутатських фракцій
(депутатських груп) у Верховній Раді України, служб, управлінь, відділів, секторів); керівник
приймальні Президента України; керівник Координаційного центру забезпечення взаємодії з
Кабінетом Міністрів України; керівники самостійних структурних підрозділів (головних департаментів, департаментів, головних інспекцій, головних управлінь, служб, управлінь, відділів,
відділень, секторів): Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній
Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного
майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих
судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного
агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту
стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати,
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів
прокуратури, органів військового управління; керівники: територіальних органів цих державних
органів та їх структурних підрозділів, апаратів місцевих державних адміністрацій, самостійних
структурних підрозділів апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій, апаратів апеляційних та місцевих судів; керівники
самостійних структурних підрозділів апаратів судів, крім тих, умови оплати праці яких визначені
окремими Законами України; керівники функціональних підрозділів Центрального управління
Служби безпеки України; координатор
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Група 5.
Посади заступників
керівників самостійних
структурних підрозділів
державних органів

Група 6.
Посади керівників
підрозділів у складі
самостійних структурних
підрозділів державних
органів

Група 7.
Посади головних спеціалістів державних органів

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

заступники керівників самостійних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України (головних управлінь, секретаріатів комітетів Верховної Ради України, секретаріатів депутатських фракцій
(депутатських груп) у Верховній Раді України, служб, управлінь, відділів); заступник керівника приймальні Президента України; заступники керівників самостійних структурних підрозділів (головних
департаментів, департаментів, головних інспекцій, головних управлінь, служб, управлінь, відділів,
відділень): Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів,
утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці
Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення
України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України,
Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради
правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного
управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту
законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління;
заступники керівників: територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів,
апаратів місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів апарату місцевих
державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій,
апаратів апеляційних та місцевих судів; заступники керівників самостійних структурних підрозділів
апаратів судів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; заступник
Постійного представника України при міжнародній організації; заступник Представника України при
міжнародній організації; Генеральний консул України; радник-посланник закордонної дипломатичної установи України; посол з особливих доручень; дипломатичний радник; заступники керівників
функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України
керівники підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів і їх заступники (управлінь,
інспекцій, відділів, відділень, секторів): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету
Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України,
Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету
України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України,
Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради
національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства
Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій,
апаратів апеляційних та місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів, крім тих, умови
оплати праці яких визначені окремими Законами України; керівники підрозділів у складі функціональних підрозділів Центрального управління та регіональних органів Служби безпеки України, їх
заступники; радник дипломатичної служби; консул - керівник установи
головні спеціалісти (державні експерти, головні консультанти, експерти, головні наукові консультанти, наукові консультанти, головні державні виконавці, головні державні ревізори-інспектори,
головні державні інспектори, головні державні соціальні інспектори, головні казначеї, головні
інспектори): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів
(секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента
України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони
України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного
інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової
палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів,
органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, структурних
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підрозділів апаратів судів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами
України; перший секретар та консул дипломатичної служби; старший слідчий в особливо важливих справах, адміністратор, державний реєстратор, державний кадастровий реєстратор
Група 8.
провідні спеціалісти (старші консультанти, старші державні виконавці, старші державні ревізоПосади провідних спеціа- ри-інспектори, старші державні інспектори, старші інспектори, провідні державні інспектори,
лістів державних органів державні соціальні інспектори, провідні казначеї): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату
Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом
України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного
комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду
України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції,
Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при
Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства
Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та
місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів; старший судовий розпорядник; старший
секретар суду; консультант суду; секретар судового засідання, крім тих, умови оплати праці яких
визначені окремими Законами України; другий секретар та віце-консул дипломатичної служби;
старший слідчий
Група 9.
спеціалісти (консультанти, державні виконавці, державні інспектори, інспектори): Апарату
Посади спеціалістів дер- Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) дожавних органів
поміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в
Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України,
вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки
і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України,
Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради
України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших
державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих
судів, структурних підрозділів апаратів судів; судовий розпорядник; секретар суду, крім тих,
умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; третій секретар; аташе дипломатичної служби; слідчий
___________________

Примітки:
Прирівняння нових посад працівників державних органів до відповідних груп оплати праці здійснюється з урахуванням частини другої
статті 51 Закону України «Про державну службу».

(перелік із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 08.02.2017 р. № 71, яка застосовується з 01.01.2017 р.)
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Видавник:

Зареєстрований
в Міністерстві юстиції України
23 січня 2017 р. за № 95/29963

Міністерство соціальної
політики України

Набув чинності:
28 лютого 2017 року

Остання редакція:
28 грудня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом викладено в
новій редакції Порядок видачі довідки про чисельність
працюючих інвалідів (нова
назва документа — Порядок
видачі довідки про чисельність працюючих осіб з інвалідністю), а також оновлено
форми заяви, списку працюючих осіб з інвалідністю
та довідки про чисельність
працюючих осіб з інвалідністю.
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Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України
від 25 березня 2002 року № 169
Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 (зі змінами), Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25 березня 2002 р.
№ 169 «Про затвердження Порядку видачі довідки про чисельність працюючих інвалідів»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2002 р. за № 378/6666, такі зміни:
1) у назві та пункті 1 слово «інвалідів» замінити словами «осіб з інвалідністю»;
2) Порядок видачі довідки про чисельність працюючих інвалідів, затверджений наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 25 березня 2002 р. № 169, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2002 р. за № 378/6666, викласти у новій редакції, що додається.
2. Департаменту соціального захисту осіб з інвалідністю (О. Полякова) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Федорович.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок
Заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
Директор Фонду
соціального захисту інвалідів
Голова Державної
регуляторної служби України
Голова ЦП УТОС
Заступник голови УТОГ
з економічних питань
Голова правління Громадської
організації інвалідів «Всеукраїнська
асоціація працездатних інвалідів»

А. Рева

О. Шубін

В. Биковець
С. Артюх
К. Ляпіна
В. Більчич
В. Шевчук
І. Антоненко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
25 березня 2002 р. № 169
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України
від 28 грудня 2016 р. № 1622)
Зареєстрований
в Міністерстві юстиції України
23 січня 2017 р. за № 95/29963
Порядок
видачі довідки про чисельність працюючих осіб з інвалідністю
1. Цей Порядок регулює видачу відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів (далі — відділення Фонду) довідок про
чисельність працюючих осіб з інвалідністю (далі — довідка), які мають основне місце роботи на підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадської організації інвалідів, їх відокремлених підрозділах (далі — підприємство,
організація), а також у фізичних осіб, які використовують найману працю, виходячи з середньооблікової чисельності штатних
працівників облікового складу.
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу обчислюється відповідно до Інструкції зі статистики
кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 р. № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 р. за № 1442/11722 (зі змінами).
2. Підприємства, організації, а також фізичні особи, які використовують найману працю, для отримання довідки відповідно
до свого місцезнаходження подають до відділення Фонду такі документи:
заяву за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;
звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за попередній рік за формою 10-ПІ, затвердженою наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 10 лютого 2007 р. № 42, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 лютого 2007 р.
за № 117/13384;
список працюючих осіб з інвалідністю за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.
У разі якщо підприємства, організації та фізичні особи зареєстровані менше року, звіт про зайнятість та працевлаштування
інвалідів подається ними за весь період діяльності, але не менше ніж за один звітний квартал.
3. Подані документи реєструються в журналі реєстрації виданих довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю за
формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.
4. Відділення Фонду після опрацювання поданих документів протягом десяти днів після їх реєстрації видають довідку про
чисельність працюючих осіб з інвалідністю за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку. Довідка видається підприємству, організації за період, вказаний у заяві.
У разі відмови у видачі довідки підприємству, організації надається обґрунтована відповідь щодо причин відмови.
Причинами відмови можуть бути:
подання підприємством, організацією документів не в повному обсязі;
оформлення документів неналежним чином;
виявлення недостовірних даних у поданих підприємством, організацією документах.
5. Відділення Фонду ведуть облік і забезпечують зберігання усієї документації щодо видачі довідок підприємству, організації
та фізичній особі протягом трьох років з дати видачі довідки.
6. Відділення Фонду щокварталу подають інформацію щодо кількості довідок, наданих підприємствам, організаціям та фізичним особам до Фонду соціального захисту інвалідів.
7. Довідка видається безоплатно на підставі заяви фізичної особи, керівника або уповноваженого представника підприємства, організації.
8. Довідку в паперовому вигляді отримує фізична особа, керівник чи уповноважений представник підприємства, організації
безпосередньо у відділенні Фонду, до якого було подано заяву про отримання довідки.
Директор Департаменту
соціального захисту осіб з інвалідністю
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Додаток 1
до Порядку видачі довідки про чисельність
працюючих осіб з інвалідністю
(пункт 2)
Директору ____________________________________________________________________________________________________
(відділення Фонду соціального захисту інвалідів)

_________________________________________________________________________________________________________________
(найменування / прізвище, ім’я, по батькові)

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта __________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження / місце проживання:
поштовий індекс ___________________, область ____________________________, район ________________________________,
населений пункт _________________________________, вулиця ______________________________________________________,
будинок ____________________, корпус _______________________, офіс / квартира ____________________________________,
телефон ___________________________________, факс _____________________________________________________________
Форма власності _______________________________________________________________________________________________
Організаційно-правова форма господарювання ____________________________________________________________________
ЗАЯВА
Прошу видати довідку про чисельність працюючих осіб з інвалідністю за період _______________________________________
(зазначити період)

Для надання до ________________________________________________________________________________________________
(найменування одержувача, якому буде подано довідку)

_________________ 20__ року ___________________________________________________________________________________
(підпис, П. І. Б., посада)
М. П. (за наявності)

____________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту
соціального захисту осіб з інвалідністю

О. Полякова
Додаток 2
до Порядку видачі довідки
про чисельність працюючих осіб з інвалідністю
(пункт 2)

СПИСОК
працюючих осіб з інвалідністю
за _________________________________________
(звітний період)

_________________________________________________________________________________________________________________
(найменування / прізвище, ім’я, по батькові)

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта __________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження / місце проживання:
поштовий індекс ___________________, область ____________________________, район ________________________________,
населений пункт _________________________________, вулиця ______________________________________________________,
будинок ____________________, корпус _______________________, офіс / квартира ____________________________________,
телефон ___________________________________, факс _____________________________________________________________
Форма власності _______________________________________________________________________________________________
Організаційно-правова форма господарювання ____________________________________________________________________
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№
з/п

Прізвище,
ім’я,
по батькові

№
довідки
МСЕК

Група
інвалідності

1

2

3

4

Посада, № та дата наТермін,
Місце
казу про зарахування
Кількість
на який
проживання
(звільнення) або укла- відпрацьованих
встановлена
особи з інвалідністю,
дення (розірвання) трумісяців
інвалідність
телефон
дового договору
5
6
7
8

____________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

__________________ 20__ року _____________________________________________________________________________________
(підпис, П. І. Б., посада)
М. П. (за наявності)

Директор Департаменту
соціального захисту осіб з інвалідністю

О. Полякова
Додаток 3
до Порядку видачі довідки про чисельність
працюючих осіб з інвалідністю
(пункт 3)

ЖУРНАЛ
реєстрації виданих довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю
№
з/п
1

Повне найменування підприємства, організації, для
фізичних осіб — прізвище,
ім’я, по батькові
2

Код за ЄДРПОУ, для фізичних
Дата реєстрації
осіб — реєстраційний номер
поданих докуменоблікової картки платника податків
тів
або серія та номер паспорта*
3
4

Дата
видачі
довідки

Прізвище, ім’я, по
батькові особи, яка
отримала довідку

5

6

____________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту
соціального захисту осіб з інвалідністю

О. Полякова
Додаток 4
до Порядку видачі довідки про чисельність
працюючих осіб з інвалідністю
(пункт 4)

ДОВІДКА
про чисельність працюючих осіб з інвалідністю
Надана _______________________________________________________________________________________________________
(найменування / прізвище, ім’я, по батькові)

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта __________________
______________________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження / місце проживання:
поштовий індекс ___________________, область ____________________________, район ________________________________,
населений пункт _________________________________, вулиця ______________________________________________________,
будинок ____________________, корпус _______________________, офіс / квартира ____________________________________,
телефон ___________________________________, факс _____________________________________________________________
Форма власності _______________________________________________________________________________________________
Організаційно-правова форма господарювання ____________________________________________________________________
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Назва показника
1
Середньооблікова кількість штатних працівників:
на підприємстві, в організації у фізичної особи
у відокремленому підрозділі
у тому числі кількість осіб з інвалідністю:
на підприємстві, в організації у фізичної особи
у відокремленому підрозділі

Код рядка
2
01
02
03
04
05
06

Кількість працюючих
осіб з інвалідністю
3

За звітний період
(згідно із заявою)
4

__________________ 20__ року _____________________________________________________________________________________
(підпис, П. І. Б., посада)
М. П. (за наявності)

____________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту
соціального захисту осіб з інвалідністю

О. Полякова

ЛИСТ
від 15 грудня 2016 р. № 21003/0/2-16/27

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Остання редакція:
15 грудня 2016 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі Мінсоцполітики, реєструючи Галузеву угоду між Міністерством освіти і
науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і
науки України на 2016 – 2020
роки, звернуло увагу, зокрема, на невідповідність низки
професійних назв робіт в
освіті Класифікатору професій та запропонувало варіанти їх заміни.

№ 5 (137), 1 березня 2017

Міністерству освіти і науки України
Центральному комітету
профспілки працівників освіти і науки України

Про реєстрацію Галузевої угоди
Повідомляємо, що Галузеву угоду між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 – 2020 роки зареєстровано Мінсоцполітики 15 грудня 2016 р. за
№ 31.
При цьому відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115
«Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (далі — Порядок) рекомендуємо.
Доповнити Галузеву угоду положеннями щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до статті 18 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».
Доповнити Галузеву угоду положеннями щодо вжиття заходів з метою запобігання поширенню
епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі, не допускати випадків дискримінації
працівника з такими захворюваннями.
Пункт 1.2 привести у відповідність до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»,
згідно з якою положення галузевої угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що
перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.
Звертаємо увагу, що відповідно до статті 2 ратифікованої Україною Конвенції МОП № 154 1981 року
«Про сприяння колективним переговорам» термін «колективні переговори» означає всі переговори, що
проводяться між роботодавцем, групою роботодавців або однією чи кількома організаціями роботодавців
з одного боку, та однією чи кількома організаціями працівників — з другого, з метою визначення умов
праці й зайнятості; та (або) регулювання відносин між роботодавцями й працівниками; та/або регулювання відносин між роботодавцями чи їхніми організаціями та організацією чи організаціями працівників.
Пропонуємо у розділі 4 «Зайнятість» передбачити домовленість сторін щодо умов:
запровадження суб’єктами господарювання програм та стандартів соціальної відповідальності
бізнесу, створення галузевих та корпоративних фондів професійної підготовки та підвищення
кваліфікації працівників з дотриманням положень Закону України «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання»;
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визначення обсягів професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою та кваліфікованих робітників у навчальних закладах та безпосередньо у роботодавця та обсягів коштів на цю мету відповідно до потреб галузі, регіону, підприємства; запровадження дуальної форми підготовки у співпраці з навчальними закладами;
відновлення наставництва, удосконалення професійного навчання працівників безпосередньо на виробництві, запровадження системи
підтвердження кваліфікації за робітничими професіями за результатами неформального навчання;
проведення професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у періоди їх неповної зайнятості та для працівників, які
перебувають під загрозою вивільнення.
Пункт 6.3.10 доопрацювати з урахуванням Розділу III Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»
з метою недопущення дискримінації по відношенню до працюючих працівників, які не брали участі у страйку, а також з урахуванням норм
законодавства з оплати праці в бюджетній сфері.
Пункти 6.3.24 та 10.2.3 доопрацювати з урахуванням норм законодавства з оплати праці в бюджетній сфері, а також підстав звільнення
(п. 6.3.24).
Абзац третій пункту 7.2.3 галузевої угоди та додаток 2 «Перелік робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні яких здійснюється
підвищена оплата» вилучити, оскільки це суперечить вимогам статті 100 Кодексу законів про працю України. Згідно з цією статтею на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними, географічними і геологічними умовами та
умовами підвищеного ризику для здоров’я встановлюється підвищена оплата праці. Перелік цих робіт визначається Кабінетом Міністрів України.
Пункти 8.2.3 та 8.2.9 пропонуємо виключити виходячи з наступного.
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» виключно цим Законом
визначаються принципи та структура системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, умови набуття права та порядок
визначення розмірів пенсійних виплат, пенсійний вік чоловіків та жінок, при досягненні якого особа має право на призначення пенсії за віком.
Відповідно до пункту 2 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
(підпункт 1 абзацу другого та абзац перший) до запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди пенсії за
вислугу років призначаються за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в разі досягнення пенсійного віку та наявності страхового стажу, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення».
Пунктом «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» врегульовано право на пенсію за вислугу років працівникам освіти
(наявність стажу за спеціальністю 30 років та досягнення пенсійного віку 55 років).
У пункті 8.1.18 привести код економічної класифікації у відповідність до наказу Мінфіну від 12 березня 2012 р. № 333.
Назви професій і посад, зазначені у додатках, необхідно привести у відповідність до Національного класифікатора України ДК 003:2010
«Класифікатор професій» (далі — Класифікатор професій), затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 № 327.
Так, у додатку 1 професійну назву робіт «Завідувач випробувальними полями» (поз. 4) замінити на «Завідувач поля дослідного» (код 4131),
«Виробник робіт» (поз. 7) замінити на «Виконавець робіт» код (1223.2), «Ветлікар» (поз. 7) замінити на «Лікар ветеринарної медицини» (код
2223.2), «Ветфельдшер» (поз. 7) замінити на «Фельдшер ветеринарної медицини» (код 3227), «Секретар-стенографістка» (поз. 13) замінити
на «Секретар-стенографіст» (код 4115), «Стенографістка» (поз. 11) замінити на «Стенографіст» (код 4111).
Необхідно визначитись із назвами професій «Головний арбітр» (поз. 5), «Проектувальник» (поз. 6, 7), «Електронщик» (поз. 6), «Електронник» (поз. 7), «Машиністка» (поз. 11), «Нормувальник» (поз. 13) та «Дендролог» (поз. 17), оскільки зазначені професійні назви робіт не
містяться у Класифікаторі. Натомість Класифікатор професій містить такі назви робіт як «Інженер-проектувальник» (код 2142.2), «Інженерелектронік» (код 2144.2), «Друкарка» (код 4111) та «Технік з нормування праці» (код 3119).
Крім цього, Класифікатором професій не передбачено утворення розширених назв посад (об’єднання двох назв посад) через дефіс або з
наведенням уточнень у дужках, крім тих, що передбачено у Класифікаторі професій (наприклад, «Інженер-конструктор», «Шеф-редактор»,
«Економіст-статистик» тощо).
Створення назви професії шляхом об’єднання двох назв професій є порушенням порядку, встановленого Класифікатором професій.
Таким чином, необхідно визначитись з наступними назвами посад: «Статист-дослідник» (поз. 7) (у Класифікаторі професій містяться
окремі назви посад «Статистик» (код 4122) та «Інженер-дослідник» (код 2149.2), «Касир-інкасатор» (поз. 11) (у Класифікаторі — «Касир»
(код 4211) та «Інкасатор» (код 4212), «Агент-експедитор» (поз. 13) (у Класифікаторі — «Агент» (код 3415) та «Експедитор» (код 3422).
У Класифікаторі професій міститься назва посади «Технолог» (код 3119), яка належать до професійної групи «Фахівці». Для цієї групи
визначено вимоги базової або неповної вищої освіти з освітньо- кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста та передбачено
кваліфікаційні категорії: I категорія, II категорія, без категорії.
Отже у позиції 6 Додатка 1 до посади «Технолог» не може застосовуватись категорія «Провідний».
Слід зазначити, що Змінами № 3 до Класифікатора професій, затвердженими наказом Мінекономрозвитку від 2 вересня 2015 р. № 1084,
скасовано назви посад «Начальник штабу цивільного захисту» та «Начальник штабу цивільної оборони». (До відома: зазначеними Змінами
назву посади «Фахівець з цивільної оборони» змінено на «Фахівець з питань цивільного захисту» зі збереженням коду 2149.2).
Враховуючи викладене, слід визначитись з назвами посад «Керівники штабів цивільної оборони» (поз. 2).
Одночасно звертаємо увагу, що відповідно до:
— частини десятої статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» сторони, що уклали угоду, повинні інформувати громадян через
засоби масової інформації про зміни та доповнення до угоди та хід її реалізації і забезпечити розміщення тексту угоди у засобах масової інформації;
— пункту 9 Порядку копіювання та опублікування тексту угоди, змін і доповнень до неї здійснюються лише разом із написом про повідомну
реєстрацію, а також рекомендаціями реєструючого органу щодо приведення угоди у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).
Додаток: на 80 арк. у 2 прим.
Заступник Міністра – керівник апарату
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Пошук потрібної назви посади
у Класифікаторі професій
Іноді кадровики різних підприємств, установ та організацій (далі — підприємство)
під час пошуку в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор
професій» (далі — КП) найбільш підходящих назв посад не можуть знайти в ньому
такі досить розповсюджені на практиці назви, як «Системний адміністратор», «Технічний директор», «Науковий консультант» тощо. Або сумніваються, чи можна,
приміром, використовувати таку назву посади як «Директор департаменту» на комерційних підприємствах, бо у КП вона передбачена лише в угрупованнях для керівників державних органів. З’ясуємо, у чому ж тут справа і чи дійсно в КП відсутні відповідні назви.

Основні способи пошуку
Дійсно, у КП іноді таки відсутні професійні назви робіт саме у тому вигляді, який часто
використовується на практиці, але, водночас,
наявні у КП професійні назви робіт фактично
повністю відбивають майже всі існуючі на практиці види розподілу між окремими працівниками всіх основних завдань та обов’язків, які виконуються на практиці на підприємствах усіх
видів економічної діяльності на різних кваліфікаційних рівнях.
Щоб пояснити зазначене, спочатку розглянемо приклад з практики.

Приклад
На торговельному підприємстві планується, що один з його керівників буде виконувати комплекс завдань і обов’язків, які
пов’язані із забезпеченням підприємства
різним технологічним обладнанням, організацією його експлуатації та ремонту, погодженням технічної документації тощо.
При цьому власник підприємства вирішив,
що основні напрями його діяльності будуть
очолювати директори з відповідних питань, зокрема, згаданий напрямок роботи
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очолить «Технічний директор». Але коли
кадровик підприємства спробував знайти
професійну назву роботи «Технічний директор» у додатку Б «Абетковий покажчик
професійних назв робіт» до КП (далі — додаток Б), стало очевидно, що такої назви у
КП немає, натомість в ньому є назва «Технічний керівник» з кодом КП 1222.1. Тому
кадровик зробив помилковий висновок,
що відповідна служба торговельного підприємства не може бути очолена «директором» із зазначених питань, натомість її
може очолити «Технічний керівник».

У чому ж була помилка кадровика у наведеному прикладі?
Для відповіді на це запитання спочатку зауважимо, що:
— під час пошуку підходящої назви посади у
КП кадровик переглянув лише додаток Б і зовсім
знехтував додатком А «Покажчик професійних
назв робіт за кодами професій» до КП (далі —
додаток Б), а також розділом «Класифікація професій» КП;
— кадровик не скористався галузевим випуском 65 «Торгівля та громадське харчування»
33

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП).
Якщо було б інакше, то кадровик міг би побачити, що згідно з розділом «Класифікація професій» код КП 1222.1 має професійне угруповання
«Головні фахівці — керівники та технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості».
Відповідно професійна назва роботи «Технічний
керівник», яка належить до угруповання 1222.1,
може використовуватися лише на різних промислових підприємствах, а не у сфері торгівлі.
Натомість, якби кадровик звернув увагу на
професійне угруповання 1229.7 «Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності» та продивився б відповідні професійні
назви робіт, які належать до цього угруповання,
у Додатку А, то він би помітив, що серед таких
професійних назв робіт є «Директор технічний».
Крім того, проаналізувавши завдання та обов’язки у кваліфікаційних характеристиках професій різних керівників у сфері торгівлі у випуску 65 ДКХП, кадровик би також побачив, що
заплановані для керівника одного з напрямів
діяльності їхнього підприємства завдання та
обов’язки повністю відповідають кваліфікаційній характеристиці саме «Директора технічного», який серед іншого:
— забезпечує підприємство торгово-технологічним обладнанням, електронними контрольно-касовими апаратами, обчислювальною
та комп’ютерною технікою;
— організовує виконання експлуатаційних і
ремонтних робіт;
— перевіряє правильність визначення у заявках підрозділів підприємства потреби в устаткуванні та обладнанні;
— укладає угоди та затверджує графіки постачання обладнання, готує проекти угод з постачальниками на виготовлення нестандартного обладнання, документацію для погодження з
проектними організаціями технічних умов на їх
виробництво тощо.

«Технічний директор»
чи «Директор технічний»?
У декого може виникнути запитання: чи
обов’язково писати у штатному розписі саме
34

«Директор технічний», а не «Технічний директор», який звучить більш милозвучно у розмовній мові?
Зауважимо, що згідно з п. 2.14. 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, записи у трудовій книжці про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник,
виконуються відповідно до найменування
професій і посад, зазначених у «Класифікаторі професій».
Крім того, згідно з п. 16 Загальних положень
ДКХП, які містяться у випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 29 грудня 2004 р. № 336, у всіх записах про виконувані роботи (штатний розпис,
запис до трудових книжок тощо) слід вживати
повну назву посади відповідно до ДКХП, включаючи кваліфікаційну категорію. Згідно з п. 1
Загальних положень, ДКХП є систематизованим за видами економічної діяльності збірником описів професій, які наведено у КП, та нормативним документом, обов’язковим з питань
управління персоналом на підприємствах усіх
форм власності та видів економічної діяльності.
Таким чином, якщо у КП та ДКХП відповідну
професійну назву роботи виписано саме як «Директор технічний», а не «Технічний директор»,
то і в штатному розписі та інших кадрових документах слід вказувати саме назву «Директор
технічний». Звісно, при цьому в розмовній мові
(за межами системи кадрового діловодства підприємства) можна продовжувати називати відповідного працівника «Технічний директор»,
якщо так зручніше.
Правильне написання назв посад у штатному
розписі, крім забезпечення дотримання вимог
чинного законодавства, також сприяє кадровикам у полегшенні їхньої повсякденної роботи
завдяки різним програмним засобам та системам автоматизації кадрової роботи. Зокрема,
кадрові служби підприємств поступово перехо№ 5 (137), 1 березня 2017
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дять на кадрове діловодство в електронному вигляді за допомогою спеціальних програмних засобів. Часто в таких програмах слід обирати
назви посад із запропонованого автоматизованою системою переліку, в який закладено професійні назви робіт у повній відповідності до
КП. Тому якщо назву посади у штатному розписі
буде вказано неточно, у користувача можуть
бути проблеми під час роботи з автоматизованою системою.

«Нетрадиційний» порядок слів
Застосування «нетрадиційного» порядку слів
у КП пояснюється тим, що під час розробки самого КП слід враховувати багато чинників, які, подекуди, є «несумісними». Так, з одного боку, згідно з чинними нормами стандартизації в Україні,
слід ставити іменник на перше місце, а прикметник — на друге. З іншого боку, в багатьох законодавчих та інших нормативно-правових актах,
а також і в окремих технічних стандартах у відповідних назвах «об’єктів класифікації» все навпаки — прикметник стоїть на першому місці,
а іменник на другому.
Наприклад, у Правилах побудови та написання назв об’єктів у класифікаторах техніко-економічної та соціальної інформації (КНД 50-05495), затверджених і введених в дію наказом
Держстандарту України від 28 липня 1995 р.
№ 263, серед іншого, містяться такі норми і положення:
— стрижневе слово в назві об’єкта у класифікаторах техніко-економічної та соціальної інформації (далі — класифікатори ТЕСІ) має бути
виражене іменником у називному відмінку;
— назви об’єктів у класифікаторах ТЕСІ подають різноманітними синтаксичними моделями;
— послідовність слів у назвах об’єктів, які належать до моделей «прикметник + іменник»,
може мати прямий або зворотний порядок слів
(прямим порядком вважається така послідовність слів, коли прикметник передує іменнику,
що його визначає, наприклад, «Додаткове обладнання для тракторів», а зворотним — коли прикметник йде після іменника, що його визначає,
наприклад, «Платформа розвантажувальна»);
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— вибір порядку слів для написання назв
об’єктів залежить від мети класифікації і специфіки включених до неї об’єктів;
— у назвах об’єктів у сполученні прикметника з іменником у непрямому відмінку краще застосовувати прямий порядок слів, наприклад,
«Вода мінеральна йодно-бромна борна».
Крім того, в окремих професійних назвах робіт враховуються і певні особливості українського правопису та граматики, перекладу з іноземних мов деяких запозичених іншомовних
термінів, особливості деяких інших класифікаторів, які також враховувалися під час розробки
КП, таких як Міжнародна стандартна класифікація професій 1988 року (International Standard
Classification of Occupation of 1988 — ISCO-88)
та (мовою оригіналу) «Общесоюзный классификатор. Профессии рабочих, должности служащих и тарифные разряды» (ОКПДТР).
Зрозуміло, що поєднати разом вимоги та правила всіх зазначених документів досить важко,
тому часто принципи побудови одних професійних назв робіт можуть дещо різнитися. Наприклад, відповідно до положень КНД 50-054-95
щодо «зворотного порядку» послідовності слів
до КП було внесено професійну назву роботи
«Консультант науковий (правознавство)» з кодом КП 2421.2, а з врахуванням наявності в
ОКПДТР назви «Консультант научный (в планетариях)» (код ОКПДТР 23064) — «Консультант
науковий (у планетаріях)» з кодом КП 2111.2.
Крім того, такий підхід відповідає і деяким
принципам побудови ISCO-88, який, приміром,
містить професійну спеціалізацію одного з «консультантів» у такому вигляді — 3223 «Консультант, дієтичний/переробка продуктів харчування» (Consultant, dietetic/food processing).
У той же час, така посада як «Науковий консультант Президента України» з кодом КП 1229.1
згадується у низці нормативно-правових актів
(наприклад, розпорядженні Президента України
від 30 вересня 1999 р. № 241/99-рп, постанові
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р.
№ 2288, постанові Центральної виборчої комісії
України від 27 грудня 2005 р. № 277 тощо), які
КП не може ігнорувати, і тому до нього ця посада внесена саме в такому вигляді.
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Трапляються у КП і випадки, коли окремі професійні назви робіт з різних причин утворені за
схемою «іменник + іменник», хоча у розмовній
мові, а також у деякій професійній літературі,
використовується схема «прикметник + іменник». Яскравим прикладом цього є професійна
назва роботи «Адміністратор системи» з кодом
КП 2131.2, хоча на практиці, як правило, засто-

совується назва посади «Системний адміністратор» або її скорочений варіант — «Сисадмін».
Деякі інші приклади назв посад з «традиційною» (з прикметником на першому місці, що частіше використовується у розмовній та літературній мовах) та «нетрадиційною» (з іменником на
першому місці, що характерно для класифікаторів і стандартів) побудовою наведено у Таблиці.
Таблиця

Традиційний (прямий) порядок послідовності слів
«Виконавчий директор Фонду» (код КП — 1229.1)
«Генеральний директор програм» (код КП — 1229.6)
«Технічний керівник» (код КП — 1222.1)
«Головний технічний керівник» (код КП — 1237.1)
«Технологічний керівник (лісопункту, лісопромислового
комплексу, цеху, нижнього складу, лісозаготівельної
дільниці)» (код КП — 1222.2)
«Дільничний інспектор міліції» (код КП — 3451)
«Відповідальний працівник банку (філії (філії) банку, іншої
фінансової установи)» (код КП — 2419.2)
«Державний виконавець» (код КП — 2429)
«Соціальний патолог» (код КП — 2442.2)
«Соціальний аудитор» (код КП — 2446.2)
«Молодша медична сестра з догляду за хворими»
(код КП — 5132)

Врахування назв у дужках
А як же бути із «Директором департаменту»,
чи можна застосовувати цю назву на комерційному підприємстві? Таке питання може виникнути, якщо передивитися відповідні назви посад
у Додатку Б лише за абеткою, тобто «директорів» на літеру «Д». Тоді дійсно можна побачити,
що професійна назва роботи «Директор департаменту» знаходиться лише в угрупованнях:
— 1229.1 «Керівні працівники апарату центральних органів державної влади»;
— 1229.3 «Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого
самоврядування».
Але якщо не полінитися та уважніше поставитися до пошуку підходящої назви посади у КП і
для цього передивитися наявні професійні назви
робіт у доречних угрупованнях КП та в Додатку А
за кодами професій, то можна побачити, що
«Директор департаменту» є і в інших угрупован36

Нетрадиційний (зворотний) порядок послідовності слів
«Директор виконавчий» (код КП — 1210.1)
«Директор комерційний» (код КП — 1233)
«Керівник художній цеху (майстерні)» (код КП — 1229.6)
«Керівник музичний» (код КП — 2455.2)
«Керівник художній» (код КП — 2455.2)
«Лікар-педіатр дільничний» (код КП —2221.2)
«Редактор відповідальний» (код КП — 2451.2)
«Нотаріус державний» (код КП — 2429)
«Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами»
(код КП — 2340)
«Педагог соціальний» (код КП — 2340)
«Сестра медична з масажу» (код КП — 3231)

нях, хоча й у трохи «замаскованому» вигляді, а
саме у групі 1229.7 «Керівники інших основних
підрозділів в інших сферах діяльності» (що
належить до підроділу 12 «Керівники підприємств,
установ та організацій» і класу 122 «Керівники виробничих та інших основних підрозділів»)
та у підкласі 1231 «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники» (що
належить до підроділу 12 «Керівники підприємств,
установ та організацій» і класу 123 «Керівники
функціональних підрозділів»):
— «Керівник (директор, начальник та ін.)
підрозділу (служби, управління, департаменту
та ін.) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної)» з кодом КП 1229.7;
— «Керівник (директор, начальник та ін.)
підрозділу (служби, управління, департаменту
та ін.) з охорони та безпеки (фізичної та майнової)» з кодом КП 1229.7;
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— «Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту (центру, відділення, дирекції, комплексу та ін.) (банківська діяльність)» з кодом КП 1231;
— «Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту» з кодом КП 1231.
Таким чином, назву посади «Директор департаменту» з кодом 1229.7 чи 1231 цілком правомірно використовувати і на підприємствах приватної форми власності.
Крім наведеного прикладу з «Директором департаменту», використання додатку А допоможе і в багатьох інших випадках пошуку підходящої посади у КП, коли відповідні терміни
містяться у дужках. Як правило, дужки використовуються у КП, коли у відповідних професійних
назвах робіт на першому місці міститься найбільш узагальнений термін для відповідних професійних категорій, приміром, «керівник», а у
дужках — інші «різновиди» керівників: «директор», «президент», «голова», «завідувач» тощо.
Також іноді у дужках може міститися і альтернативна назва посади. Наприклад, якщо шукати
у Додатку Б на літеру «М» маркетолога, то його
там знайти буде неможливо. Але якщо подивитися у Додатку А професійні назви робіт з кодом 2419.2, який належить угрупованню «Професіонали у сфері маркетингу, ефективності
господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності», то там можна буде знайти
професійну назву роботи «Фахівець з методів
розширення ринку збуту (маркетолог)».
Для ілюстрації зазначеного наведемо і деякі
інші приклади з КП з узагальненими термінами
на першому місці й уточнюючими або альтернативними термінами у дужках:
— «Вища посадова особа (голова, співголова,
генеральний секретар, секретар) організації наймачів (підприємців, промисловців)» з кодом КП
1142.1;
— «Вища посадова особа (голова, співголова,
президент, віце-президент, генеральний секретар, секретар) професійної спілки» з кодом КП
1142.1;
— «Президент (інша вища посадова особа)
спеціалізованого фонду некомерційного характеру» з кодом КП 1143.4;
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— «Голова (інша вища посадова особа) відділення громадської організації (гуманітарної,
спеціалізованої)» з кодом КП 1143.4;
— «Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров’я (генеральний директор,
директор, головний лікар та ін.)» з кодом КП
1210.1;
— «Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)» з кодом
КП 1210.1;
— «Керуючий (директор, інший керівник) комерційним банком» з кодом КП 1210.1;
— «Президент (голова правління, інший керівник) спілки, асоціації чи іншого об’єднання
комерційних банків» з кодом КП 1210.1;
— «Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.)» з кодом КП
1210.1;
— «Генеральний директор (голова, президент,
інший керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.)» з кодом КП 1210.1;
— «Начальник (завідувач) підрозділу» з кодом КП 1229.1;
— «Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу» з кодом КП 1229.5;
— «Керівник (директор, виконавчий директор,
начальник та ін.) відповідного напряму діяльності банківської установи» з кодом КП 1231;
— «Директор (керівник) малої торговельної
фірми» з кодом КП 1314;
— «Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі» з кодом КП 1452;
— «Фахівець (офіцер) охорони компанії (портових засобів)» з кодом КП 3152;
— «Дизайнер (художник-конструктор) (з дипломом молодшого спеціаліста)» з кодом КП
3471;
— «Колорист (художник)» з кодом КП 3471;
— «Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)» з кодом КП 5133;
— «Чистильник приміщень (клінер)» з кодом
КП 5129;
— «Пожежний (респіраторник)» з кодом КП
5161;
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— «Просівальник (розсівальник)» з кодом КП
8151;
— «Оператор (кочегар) виробничих печей» з
кодом КП 8274;
— «Боєць (газорятівник)» з кодом КП 8290;
— «Моторист-стерновий (керманич)» з кодом
КП 8340;
— «Моторист (машиніст)» з кодом КП 8340;
— «Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)» з кодом КП 2412.2;
— «Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та
ін.)» з кодом КП 5132.

Обережно з «керівниками»
Разом з цим, наведене зовсім не означає, що
найбільш доцільно шукати підходящі назви посад лише у Додатку А за кодами КП — щоб не
припуститися помилок, слід «комплексно» використовувати додатки А і Б разом, інакше можна дійти до іншої «крайності». Наприклад, як
відомо, для працівників керівного рівня передбачений у «Класифікації професій» розділ 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники,
менеджери (управителі)». Тому якщо, приміром,
кадровикові закладу культури знадобиться посада «Керівник гуртка», цілком логічно, що він
буде шукати її в КП у відповідних угрупованнях
для розділу 1 «Класифікації професій» (тобто з
кодами, які починаються з цифри 1). Але там він
її знайти не зможе, бо у зв’язку з тим, що «керівники» цього типу (тобто у сфері культури)
мають значно обмежений рівень керівних повноважень, їх віднесено до інших розділів у КП
(2 «Професіонали» і 3 «Фахівці»), наприклад:
— «Керівник секції спортивного напряму» з
кодом КП 2359.2;
— «Керівник самодіяльного об’єднання прикладного та декоративного мистецтва» з кодом
КП 2452.2;
— «Керівник оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних інструментів» з кодом
КП 2453.2;
— «Керівник хору (фольклорного ансамблю)»
з кодом КП 2453.2;
— «Керівник оркестру (ансамблю) духових
інструментів» з кодом КП 2453.2;
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— «Керівник танцювального колективу» з кодом КП 2454.2;
— «Керівник художній» з кодом КП 2455.2;
— «Керівник (студії за видами мистецтва
та художньої творчості, любительського
об’єднання, клубу за інтересами та ін.)» з кодом
КП 2455.2;
— «Керівник колективу (театрального, самодіяльного та ін.)» з кодом КП 2455.2;
— «Керівник музичний» з кодом КП 2455.2;
— «Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.)» з кодом КП 3476;
— «Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва)» з кодом КП 3476.

Враховуємо обов’язки
Але бувають і випадки, коли кадровик передивиться усі професійні назви робіт у двох додатках А і Б та все одно не знайде потрібну назву
посади. Часто у такому випадку приймається
помилкове рішення звернутися до узагальненої
професійної назви роботи «Фахівець» (код КП —
3439) і розширити її на підставі Примітки 2 Додатку В до КП як заманеться, наприклад, «Фахівець з розробки (пошукової оптимізації, редагування тощо) веб-сайтів», «Фахівець з франчайзингу (факторингу тощо)», «Фахівець з продажу»,
«Фахівець з рекламацій», «Фахівець з лізингу»,
«Фахівець з управління ризиками», «Фахівець
з банківської справи» і т. ін..
При цьому кадровики забувають, що професійна назва роботи «Фахівець» належить до
окремої й достатньо конкретної сфери діяльності, а саме до професійного угруповання 3439
«Інші технічні фахівці в галузі управління». Іншими словами, основна мета діяльності працівників на посадах, які належать до цього угруповання — це допомога керівництву у прийнятті
певних управлінських рішень, для чого вони виконують деяку роботу технічного характеру, переважно зі збору та аналізу певної інформації, її
обробки на комп’ютерах, обліку, документування, систематизації тощо.
Також для «Фахівця» вже затверджено кваліфікаційну характеристику, яка міститься у випуску 1 ДКХП і згідно з якою для нього зовсім не
передбачені якісь обов’язки з продажу чогось,
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що мають бути у «Фахівця з продажу», або з
управління ризиками, що мають бути у «Фахівця з управління ризиками».
Тому для пошуку найбільш підходящої посади
у КП слід також ретельно проаналізувати завдання та обов’язки відповідних працівників,
які містяться у доречних галузевих випусках
ДКХП. Наприклад, кадровик інвестиційної компанії не зможе у КП знайти жодної професійної
назви роботи із терміном «ризик» та похідними
від нього. Разом з тим, якщо він проаналізує відповідні кваліфікаційні характеристики у розділі
«Фондовий ринок» випуску 71 «Фінанси, кредит,
страхування та пенсійне забезпечення» ДКХП,
затвердженому рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 28 липня
2004 р. № 323, то він побачить, що для «Професіонала з управління активами» (код КП —
2413.2) серед іншого передбачені такі завдання
та обов’язки, як проведення розрахунків ризиків
при здійсненні інвестування, формування інвес-
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тиційного портфелю з метою отримання максимального доходу за мінімально можливих ризиків, враховуючи умови, зазначені в договорі про
управління активами, кон’юнктуру ринку цінних паперів, ризик вибору контрагента та інші
фактори ризику.
Тому для відповідного працівника не має потреби шукати у КП або утворювати назву посади якогось «Фахівця з управління ризиками», а
слід використовувати назву посади «Професіонал з управління активами», яку за необхідності
(у випадку спеціалізації зазначеного працівника
саме на управлінні ризиками) можна уточнити
(розширити) відповідно до Примітки 2 Додатку В
до «Професіонала з управління активами та ризиками».

Віктор МІЛЛЕР,
консультант
з питань оплати праці
та кадрового діловодства
РЕКЛАМА
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Спільна робота родичів
на одному підприємстві
Перед багатьма керівниками і власниками підприємств час від часу постає запитання — чи варто брати на роботу родичів або ж краще цього не робити? Насправді
будь-яка відповідь має як свої переваги, так і недоліки. Загалом, практика спільної
роботи родичів на одному підприємстві досить поширена в усьому світі, але що
саме переважить, плюси чи мінуси такої роботи, залежить і від сфери та обсягів
діяльності підприємства, і від характеру та взаємин між такими родичами, і від особистих рис самого роботодавця. Дізнайтеся, які особливості роботи співробітників
підприємств, які є близькими родичами, передбачає законодавство, а також
з’ясуйте, яку користь від такої роботи може отримати підприємство та з якими
труднощами, можливо, доведеться зустрітися.

Обмеження законодавства
1

Згідно з ч. 1 ст. 25 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) роботодавець має
право (але не зобов’язаний) запроваджувати
обмеження щодо роботи на одному й тому ж
підприємстві осіб, які є близькими родичами
чи свояками, якщо у зв’язку з виконанням
трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.
Це означає, що вирішення питання про спільну роботу родичів для приватних підприємств в
Україні залишається на розсуд роботодавця.
При цьому слід зважати на те, що обмеження
можна запровадити лише щодо близьких родичів, а також за умови, що вони безпосередньо
підпорядковані або підконтрольні один одному
(тобто якщо родичі не є близькими чи не знаходяться в прямому підпорядкуванні один в одного, підстав для введення заборони на їх спільну роботу немає). До категорії близьких родичів або свояків, стосовно яких можуть бути
запроваджені обмеження, належать:
— батьки;
— подружжя;
— брати, сестри;
— діти;
— батьки, брати, сестри та діти подружжя.
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Наявність підпорядкованості (підконтрольності) визначається колом посадових обов’язків і порядком підпорядкованості або правами
щодо контролю за діяльністю підрозділів підприємства відповідно до посадових інструкції
його співробітників. Наприклад, може йтися
про роботу родичів на таких посадах як «начальник відділу» — «заступник начальника відділу»,
«головний бухгалтер» — «бухгалтер» тощо.
Обмеження на роботу родичів (наприклад,
заборона на спільну роботу всіх або деяких з вищезазначених категорій) можуть бути встановлені наказом чи розпорядженням керівника підприємства (див. Зразок).
На підприємствах державної форми власності
введення обмежень на спільну роботу родичів
регулюється нормами чинного законодавства
України та залежить від специфіки діяльності
підприємства.
При обмеженні призначення на посаду державної служби термін «близька особа» вживається у значенні, наведеному в ч. 1 ст. 1 Закону
України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII: чоловік, дружина, батько,
мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка,
№ 5 (137), 1 березня 2017
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Зразок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕМІУМ»
НАКАЗ
30.12.2016 р.

м. Київ

№ 250-п

Про обмеження
спільної роботи родичів
НАКАЗУЮ:
1. З 1 березня 2017 року запровадити обмеження спільної роботи осіб, які є близькими
родичами або свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри
та діти подружжя), якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо
підпорядковані або підконтрольні один одному.
2. Протягом двох місяців запропонувати таким особам інше робоче місце на підприємстві
(в іншому структурному підрозділі) зі збереженням істотних умов праці.
3. Начальнику відділу кадрів, Крилюку Петру Сергійовичу, забезпечити виконання наказу
та контроль за його виконанням.
Директор

Дерев’янко

З наказом ознайомлений:
30.12.2016 р.

STOP

ЗАБОРОНЕНО: Призначати на посаду державної служби особу, яка буде прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі особи (ч. 1 ст. 32 Закону України
«Про державну службу» від 10 грудня 2015 р.
№ 889-VIII).

зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають,
пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у
ч. 1 ст. 3 цього Закону, в тому числі особи, які
спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Плюси спільної роботи
Наразі багато підприємств, які з часом перетворювалися й на цілі концерни, з самого почат№ 5 (137), 1 березня 2017

Кирилюк

О. В. Дерев’янко

П. С. Кирилюк

ку будувалися як сімейний бізнес, що до певного
моменту виправдовувало їх функціонування,
оскільки керованість процесами і людьми при
такому підході була зумовлена сімейними відносинами і спільними цінностями. З’ясуємо, які ж
переваги існують у використанні спільної роботи родичів на одному підприємстві (незалежно
від того, чи є такі особи співвласниками цього
підприємства, чи просто звичайними найманими працівниками).
 Довіра.
Перша й основна позитивна особливість спільної діяльності близьких людей (тим більше
близьких родичів — дружини та чоловіка, батьків і дітей тощо) — це наявність більшої довіри.
Багато хто вважає (і в цьому, звісно, є значна
доля істини), що по-справжньому, без жодних
сумнівів, можна довіряти тільки «своїм». З цього
боку родинні стосунки є явною перевагою (особливо у разі започаткування спільного бізнесу).
Окрім того, досить часто шукаючи першу чи
нову роботу, людина звертається за підтримкою
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до близьких родичів. І у разі, коли вони допоможуть у працевлаштуванні на підприємство, де й
самі працюють, новачок буде старатися, як правило, виконувати свою роботу краще, аніж стороння особа, внаслідок того, що, по-перше, в
нього самого не буде сумнівів щодо надійності
роботодавця, а по-друге — аби не підвести своїх
родичів, які порадили керівникові прийняти його на роботу та певним чином поручилися за його
сумлінність і відповідальність.
 Єдина ціль.
Якщо розглядати сімейні відносини в рамках
корпоративної культури, то єдина ціль, однодумність, особиста зацікавленість в результатах
роботи і відсутність (як правило) орієнтації лише
на індивідуальну матеріальну вигоду пояснюють
високий рівень відданості працівників підприємству. А цей показник прямо пропорційний успішності діяльності підприємства в цілому.
Також у разі спільної роботи родичів підвищується їх готовність до понаднормової роботи,
полегшується процес вироблення єдиних підходів до організації праці, а також зростає впевненість у прийнятті рішень. Крім цього, на підприємстві, де працюють родичі, досить часто
поширена безумовна взаємозамінність (звісно,
зважаючи на освіту та досвід) і в ньому відсутні
довгі суперечки щодо з’ясування конкретних
обов’язків кожного зі співробітників (а це значно
спрощує процес адаптації нових працівників).
 Особисті зв’язки.
Звісно, серед працюючих разом родичів існують більш тісні особисті зв’язки, а тому взаємодія родичів всередині колективу матиме відтінок «теплої близькості». Розуміння, співчуття,
бажання допомогти сприятливо позначиться на
сімейних відносинах (і не лише саме тих родичів, які працюють разом, а й усіх інших працівників, які за ними спостерігають), а, відповідно,
і на ділових. Спільна справа завжди сприяє згуртуванню. Наприклад, для подружжя дуже важливо мати спільні інтереси — адже з плином
часу, коли діти вже стають дорослими, спільна
діяльність тягне за собою різноманітні варіанти взаємодії подружньої пари, спільні завдання,
які необхідно вирішувати і переживати разом, і
у таких родинах їх набагато більше, ніж у тих,
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які проживають свій робочий день нарізно.
Тому в разі позитивно забарвлених подружніх
відносин можна говорити про їх сприятливий
вплив на діяльність підприємства в цілому.
Також з близькими людьми завжди простіше
домовитися, що є досить важливим фактором,
коли це стосується розподілу обов’язків і повноважень чи варіантів вирішення певних робочих
ситуацій.
 Організаційні моменти.
Присутність на роботі родича набагато спрощує процес підготовки заміни (особливо це
важливо, коли мова йде про родичів різних поколінь — наприклад, батька та сина). Необхідно, що старший родич поступово вводив молодшого в курс справи, знайомив з тонкощами і
нюансами робочих процесів, залишав на день –
два замість себе, просив його проконтролювати
роботу будь-якої ділянки і проаналізував ситуацію тощо. Таким чином, у молодого співробітника можна розвинути якості керівника, здатність
бачити процеси узагальнено, робити висновки,
приймати рішення і втілювати їх у життя. І роботодавець, отримавши такого фахівця, зможе не
перейматися більше питанням, ким він замінить
старшого з родичів, коли той вирішить вийти на
пенсію. Натомість в останнього з’явиться союзник у всіх справах, з яким можна буде обговорити
прийняті рішення, порадитися — тобто це буде
та сама «друга голова», з якою, згідно з народною
мудрістю, завжди краще.
Окрім того, у випадку раптової хвороби чи
виникнення певних термінових справ, зрозуміло, що близький родич набагато швидше
сторонньої особи намагатиметься допомогти
забезпечити поточне виконання роботи відсутнього чи підібрати працівника, який зможе тимчасово виконувати його обов’язки.
 Можливість отримати пораду.
Зрозуміло, що не по кожному питанню можна
проконсультуватися з колегою, відволікаючи
його від повсякденних справ. Інша справа —
близький родич. Якщо незрозумілий якийсь робочий момент, або потрібно просто порадитися,
як зробити краще, звісно, простіше запитати у
родича (звісно, за умови, що він обізнаний з цим
питанням). Крім того, у разі спільної роботи на
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одному підприємстві це необов’язково робити в
робочий час, відволікаючи родича від роботи.

Мінуси роботи
з родичами
Але якщо раніше існування робочих династій
вважалося безумовним позитивним фактором і
високо цінувалося в будь-якій виробничо-господарській діяльності, то зараз до цього явища
ставляться більш стримано й хоча таки застосовують спільно роботу родичів, зважаючи на вищевикладені плюси такої роботи, водночас намагаються й мінімізувати її можливі негативні
наслідки. Саме з цієї причини на багатьох підприємствах таки не рекомендують (рідше — забороняють) працювати в одній функціональній
вертикалі чи на ділянках, взаємодія яких прямо
впливає на кінцевий результат. Наразі розглянемо, які ж недоліки спільної роботи родичів
виявляють на практиці.
 Неадекватне сприйняття реальності.
Головним мінусом роботи з родичами, який
може негативно вплинути на діяльність підприємства, є неадекватне сприйняття ними (чи
одним з них) існуючої реальності. Можуть початися елементарні образи, які не мають під собою абсолютно ніяких підстав. Найпоширенішим варіантом цього є приклад, коли одному з
родичів здається, що від нього занадто багато
вимагають, «не по-родинному», а при цьому
його заробітна плата, обов’язково здаватиметься
йому меншою, ніж він заслужив «по-родинному» (точніше, тільки тому, що він родич, а не
заробив по справедливості).
 Труднощі в поділі сфер «робота» і «сім’я».
Так чи інакше, але навіть вдома родичам буде
складно відпочити від роботи, тому що це буде
головним предметом розмови під час вечері чи
на вихідних. Водночас, і на роботі їм у будьякому випадку не вдасться відволіктися від сімейних проблем.
 Непрофесіоналізм родичів.
Досить рідко близькі люди є висококваліфікованими фахівцями в потрібній галузі. Тому роботодавцеві чи кадровикові слід якомога точніше формулювати вимоги до посади, на яку
планується прийняти родича одного зі співро№ 5 (137), 1 березня 2017
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бітників, а також детально роз’яснювати його
обов’язки і повноваження. При цьому необхідно
розділяти, де сімейне і приватне, а де — професійне.
Якою б позитивною людиною не був родич
(комунікабельним, розумним, співчутливим
і т. ін.), насамперед він має бути фахівцем у відповідній діяльності. Інакше проблема непрофесіоналізму новоприйнятого родича може згодом
перетворитися в іншу, більш глобальну — в
неадекватність. Непрофесійний родич може образитися на те, що він якийсь час працював на
підприємстві (допомагав), а тепер від його роботи раптом «несправедливо» відмовляються.
І подекуди керівник, не бажаючи загострення
ситуації, може залишити родича іншого співробітника на посаді (у разі, якщо той справді є висококваліфікованим фахівцем у своїй справі),
вважаючи за краще зберегти потрібного працівника, виплачуючи зарплату і «непотрібному»,
аніж втратити обох. Але за таких обставин,
окрім зайвих витрат на заробітну плату, інші
співробітники підприємства будуть змушені
брати на себе обов’язки цієї некваліфікованої
людини, а це, зрозуміло, вже впливатиме на робочу атмосферу всередині усього колективу підприємства чи, принаймні, його відділу.
 Виникнення конфліктів.
Далеко не всі можуть похвалитися тим, що в
їхній родині зовсім відсутні конфлікти. При цьому багато хто, посварившись з ким-небудь з родичів, намагається відволіктися від проблем на
роботі. А тепер уявіть, що можливості втекти від
домашніх проблем немає — цілий день вони будуть бачити людину, з якою посварилися, обмінюватися гнівними поглядами та грубими зауваженнями. Природно, все це не може не позначитися на результатах праці.
 Суб’єктивне ставлення.
Подумайте, чи кожен зможе об’єктивно оцінювати роботу співробітника, якщо це його дружина, син чи брат? Є велика ймовірність, що так
не вийде. І тут є два варіанти розвитку подій.
Перший — через добре ставлення до людини
його родич не зможе тверезо оцінювати її прорахунки й будете виправдовувати близького
йому працівника. Ймовірно, таке потурання
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призведе до того, що останній розслабиться і
почне користуватися особливим становищем (а
у такому випадку неприязнь колег йому забезпечена). Другий варіант протилежний — дехто
є більш лояльним до сторонніх осіб, ніж до родичів. А ось стриматися і не зробити зауваження
родичу (особливо, якщо це дружина (чоловік)
або дитина) їм набагато важче (звісно, що постійні «причіпки» абсолютно не сприяють збереженню позитивної робочої атмосфери).
 Спроби впливу на прийняття рішення.
Неформальне лідерство виключити не можна
ніколи, але воно особливо небезпечно у тому
випадку, якщо лідером стає людина, в якої є родинні зв’язки з керівництвом. Така ситуація виникає, якщо в одному структурному підрозділі
працюють кілька родичів і один з них є керівником цього підрозділу. У більш широкому аспекті
можна говорити про маніпуляції підлеглого,
коли він намагається впливати на рішення керівника або ж взагалі безпідставно виконувати
його функції (адже родичу важко відмовити та й
напруги в стосунках створювати не хочеться).
 Відсутність мотивації.
Ще один важливий момент, який потрібно
пам’ятати завжди у разі, якщо мова йде про прийняття на роботу родичів керівника чи власника
підприємства. Їх мотивація дуже сильно відрізняється від мотивації звичайних найманих працівників — лише тому, що родичі знають, що їх
не звільнять ніколи.
Окрім подекуди незадовільної роботи родичів
керівництва, їх важливий мінус присутності на
підприємстві — це відсутність перспектив кар’єрного зростання для звичайних співробітників.
Адже на такому підприємстві всі розуміють, що
«дорости» тут можна максимум до начальника
якогось відділу, а все вище керівництво складається з чиїхось родичів. У результаті грамотні й
амбітні працівники замість того, щоб приносити
користь підприємству, вчаться, набираються досвіду, а потім звільняються. Тобто підприємство
займається вихованням кадрів для конкурентів
замість того, щоб «вирощувати» їх для себе.
 Загроза сімейним відносинам.
Якщо раптом якийсь проект підприємства зазнає невдачі й винен у цьому буде звичайний
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співробітник, то йому оголосять догану і робота,
після аналізу помилок, піде далі. А ось до родича
може виникнути серйозна образа, яку пробачити дуже складно. Все відбувається тому, що до
родича підсвідомо пред’являються підвищені
вимоги, не тільки по роботі, а в усьому. І у виробничих відносинах можуть початися нерозуміння, які згодом будуть перенесені на особисті
відносини й в родині почнуться розлади.
Крім цього, досить часто виходить так, що,
прийнявши на роботу родича з бажання йому
допомогти, керівник незабаром розуміє, що людина не справляється зі своїми обов’язками.
І тут настає «незграбний» момент: родича потрібно якось звільнити. Звісно, далеко не всім
вистачає духу рішуче і швидко вирішити це питання. Але навіть якщо все ж таки вдасться все
обговорити з невдалим працівником, який є родичем, немає ніяких гарантій, що той не триматиме образу досить тривалий період часу, а це з
легкістю зіпсує сімейні відносини.
 Відчуття провини.
Ще один мінус, якщо керівник приймає на роботу саме своїх родичів — це постійне відчуття
провини. Йому буде незручно перед іншими найманими працівниками, оскільки майже завжди
його родичі — це певний тягар і певні преференції. Він чудово розумітиме, що на його підприємстві люди з невідповідною кваліфікацією займають ключові посади, в результаті чого значна
частина їх роботи перекладається на підлеглих.
Одночасно керівник часто відчуватиме провину і перед родичами, бо час від часу він буде
змушений висловлювати їм зауваження по роботі (нехай і справедливі). Особисті й робочі відносини будуть змішуватися, в результаті чого
також складається неприємна ситуація.
Отже, перед тим, як вирішити, чи слід використовувати на підприємстві спільну роботу родичів, слід добре подумати, зваживши вищевикладені переваги такої роботи та певні негативні
нюанси, до яких слід бути готовим завчасно.

Як уникнути проблем
спільної роботи
Але не слід впадати у крайнощі — незважаючи на певні труднощі, спільна робота родичів
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таки може принести користь, і, тим більше,
якщо родичі працівників підприємства справді є
кваліфікованими та потрібними підприємству
фахівцями, до них не слід ставитися прискіпливіше, аніж до сторонніх осіб.
Насамперед, у разі спільної роботи родичів
на одному підприємстві необхідно дотримуватися наступних правил:
— не проявляйте почуття жалю до «бідного» родича когось з працівників підприємства
при вирішенні питання прийняття його на роботу, керуйтеся тільки наявним в нього професіоналізмом;
— під час прийняття на роботу родичі співробітників повинні проходити всі процедури, що
й інші кандидати — всі етапи співбесід, професійні та особистісні тестування, якщо такі застосовуються на підприємстві, тощо;
— якщо на підприємстві при прийнятті на роботу на певні посади прийнято встановлювати випробувальний термін, встановлюйте
його і для родичів працівників;
— поясніть своїм працівникам, родичі яких
також працюють на підприємстві, що в робочий
час родич — фахівець, а не рідна людина, а
тому вимоги до нього повинні бути такими ж,
як і до всіх інших співробітників;
— забороніть собі та всім іншим працівникам як проявляти до родичів надмірну лояльність, так і висувати підвищені вимоги;
— ніколи не виділяйте родичів співробітників
серед інших працівників — це лише зробить
його предметом заздрості й глузувань для всього колективу, умови праці повинні бути для
всіх рівними і справедливими;
— поясніть працівникам, що критикувати
роботу своїх родичів за потреби потрібно,
але робити це слід коректно — не можна надмірно «чіплятися» до їх роботи та починати конфлікти перед іншими співробітниками, а тим
паче, переходити на особистості в суперечці.
Також важливо заздалегідь обговорити з родичами принципи роботи, щоб не виникало непорозумінь в подальшому. Потрібно роз’яснити
принципи корпоративної культури, звернути
увагу на етику службових стосунків, зробити акцент на неприпустимості перенесення сімейних
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конфліктів на робочі взаємини — тобто кадровик чи HR-менеджер мають звернути увагу працівників, які є родичами, на те, що необхідно
чітко розділяти сімейні та робочі відносини.
Вкажіть родичам співробітників на те, що попит з них буде не менше, ніж зі звичайних працівників, тому розслаблятися не доведеться.
Дайте зрозуміти те, що на підприємстві не прийнято поділяти співробітників на «своїх» і «чужих» й жодних поблажок для них не буде. Якщо
після такої розмови бажання працевлаштуватися не зникне, то в разі виникнення якихось
ускладнень його родич, який вже давно працює
на підприємстві, буде, принаймні, певним чином «застрахований» від натяків або скарг,
якщо у подальшому новачка таки доведеться
звільнити.
Остаточне рішення щодо можливості працевлаштування на підприємство людей, пов’язаних
родинними відносинами, приймає керівництво,
яке в обов’язковому порядку повинно тримати
це питання під контролем і швидко реагувати на
зміни при виникненні будь-яких проблем, конфліктів чи інших ризиків на рівні загального
управління підприємства та відносини усередині колективу. І вирішення питання, чи брати на
роботу людину, яка знаходиться у родинних відносинах когось з працівників підприємства —
це справа кожного підприємства (точніше, його
керівника). Однак перед тим, як зважитися на
такий крок, потрібно добре подумати, чи готове
підприємство та його колектив миритися з проблемами, які можуть виникнути. Необхідно зважити всі «за» і «проти», подумати, чи не призведе це до зайвих конфліктів і суперечностей, чи
зможуть працівники, які є родичами, не переносити особисті відносини на робочі.
Звісно, якщо людина є старанною і відповідальною, любить свою справу, знає її й готова
працювати на користь підприємства, то родинні
зв’язки ніяк не зашкодять діяльності підприємства, а подекуди можуть і допомогти справі.
Але, як свідчить практика, все ж таки краще,
якщо родичі не знаходитимуться у прямому підпорядкуванні один в одного, хоча цілком вдало
можуть і працювати над одним проектом, маючи однаковий статус за посадами.
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Також кадровикам слід не забувати оформлювати й підписувати у родича когось з працівників підприємства (нехай навіть і родича керівника) всі стандартні для їх підприємства
документи — наприклад, ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку,
відповідною посадовою інструкцією тощо.
Пам’ятайте, що на практиці іноді і з найближчими родичами стосунки можуть зіпсуватися, а
«крайнім» виявиться, звісно ж, той самий співробітник підприємства, який забув оформити
потрібні документи.
Та й контроль за трудовою діяльністю родичів
не завадить (за тими самими правилами, які існують всередині підприємства), особливо, якщо
йдеться про доступ до матеріальних цінностей.
Щодо можливості залучення родичів до матеріальної та іншої юридичної відповідальності,
то тут згідно з ч. 2 ст. 24 Конституції України
жодних привілеїв вони не мають і все слід проводити у загальному порядку.
Наприкінці зазначимо, що подекуди саме
життя вносить свої корективи у будь-що, в тому

числі й рішення керівників підприємств — адже
шлюби між колегами не рідкість. За таких обставин, найчастіше нічого не змінюється — на
більшості підприємств не існує обмеження
щодо спільної роботи родичів. У разі ж, якщо на
підприємстві все ж таки запроваджено обмеження спільної роботи родичів, а особи, які
укладають шлюб, у зв’язку з виконанням трудових обов’язків є безпосередньо підпорядкованими або підконтрольними один одному, роботодавець може їм запропонувати інше робоче
місце на підприємстві (в іншому структурному
підрозділі) із збереженням істотних умов праці,
а у разі неможливості цього вправі й розірвати
договір з одним із подружжя, посилаючись на
ст. 251 КЗпП і конкретний внутрішній нормативний акт (наказ чи розпорядження) керівника підприємства, яким були запроваджені відповідні обмеження.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом
РЕКЛАМА

46

№ 5 (137), 1 березня 2017

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК
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.

Як надається додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, у випадку зміни
декількох місць роботи протягом року? Чи повинен працівник, який має право на
таку відпустку, надавати довідку з попереднього місця роботи про те, що в
поточному календарному році він цю відпустку не використав?
Довідку надавати не повинен — при звільненні за таку відпустку виплачується грошова компенсація й на подальшому місці роботи така відпустка надаватиметься вже
у наступному році.
Згідно зі ст. 19 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504), жінці, яка працює і має двох або
більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій
матері, батьку дитини або інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, який виховує їх без матері
(у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка
взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, чи одному із прийомних
батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів
без урахування святкових і неробочих днів. За
наявності кількох підстав для надання цієї від-

пустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
Зазначена відпустка ст. 4 Закону № 504 віднесена до виду соціальних відпусток і тому надається не за відпрацьований робочий рік, а за
календарний.
У ч. 1 ст. 24 Закону № 504 передбачено, що в
разі звільнення працівника йому виплачується
грошова компенсація за всі не використані ним
дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.
Отже, у випадку звільнення працівника, який
не скористався своїм правом на соціальну додаткову відпустку, роботодавець повинен виплатити йому за цю відпустку грошову компенсацію.
Наприклад, якщо працівниця звільнилася у
січні 2017 р. і їй була виплачена компенсація за
невикористану за 2017 р. соціальну додаткову
відпустку, то на наступному місці роботи вона
матиме право на таку відпустку лише у 2018 році.

Працівника судовим рішенням було поновлено на роботі — зрозуміло, що ми
маємо йому виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу, а от чи
має він право на щорічну основну відпустку за цей період?
Так, має.
Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про
відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504), щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш
як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, що відлічується з дня укладення трудового договору. Згідно зі ст. 24 Закону № 504
у разі звільнення працівника йому виплачується
грошова компенсація за всі не використані ним
дні щорічної відпустки.
У п. 2 ч. 1 ст. 82 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) та ст. 9 Закону № 504 за№ 5 (137), 1 березня 2017

значено, що час, коли працівник фактично не
працював, але за ним згідно з законодавством
зберігалися місце роботи (посада) та заробітна
плата повністю або частково (в тому числі час
оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого
незаконним звільненням або переведенням на
іншу роботу).
Таким чином, у разі поновлення працівника
судом на роботі він має право використати
щорічну основну відпустку за весь час вимушеного прогулу. При цьому її тривалість визначається пропорційно з дати поновлення на роботі і до кінця його робочого року.
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Водночас зверніть увагу, що якщо при звільненні, визнаному судом незаконним, працівнику була виплачена грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки, то після
поновлення його на роботі права на викорис-

тання цих днів відпустки він не має. Також не
передбачено й повернення працівником виплачених йому коштів за відпустку при звільненні
чи зарахування їх в рахунок суми за відпустку,
що надається за період вимушеного прогулу.

Чи обов’язково у штатному розписі підвищувати всі
оклади працівників до рівня мінімальної заробітної плати (3 200 грн)?
Ні, не обов’язково.
Роботодавець не зобов’язаний встановлювати посадовий оклад у штатному розписі у
розмірі не меншому за мінімальну зарплату
(такий обов’язок у роботодавця справді був до
початку поточного року — до внесення змін Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 р.
№ 1774-VIII до Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та Закону України «Про оплату
праці» від 24 березня 1995 р. 108/95-ВР).
З 1 січня 2017 року мінімальний розмір посадового окладу (тарифної ставки) у штатному
розписі не може бути меншим за розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року (ч. 6 ст. 96 КЗпП).

Таким чином, у поточному році в штатному розписі не можна встановити посадовий оклад у сумі
меншій за 1 600 грн, а тому якщо у штатному розписі Вашого підприємства у грудні 2016 р. посадові оклади були не менше 1 600 грн (а вони і мали
бути не меншими згідно з чинним на той час законодавством), то їх можна й не переглядати.
Водночас, зверніть увагу, що якщо за відпрацьовану норму праці працівникові нарахована
зарплата у сумі менше 3 200 грн, то роботодавець повинен здійснити доплату. У разі, коли у
працівника немає жодного відпрацьованого робочого дня (години), то доплату до мінімальної
заробітної плати не проводять. А у випадку,
коли працівником не відпрацьована норма праці, то оплату праці здійснюють пропорційно.

Приймаємо на роботу нового працівника, але він не може надати трудову книжку
(каже, що вона загубилася, а відновити її він не може, бо переважна частина
підприємств, де він працював, вже ліквідовані й документів в архівах немає).
Чи можемо ми завести йому нову трудову книжку?
Ні, заводити нову трудову книжку в такому
випадку не можна.
Згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня
1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), трудова
книжка оформлюється лише особам, що працевлаштовуються вперше. Якщо працівник втратив
трудову книжку, він має про це негайно повідомити відділ кадрів за місцем останньої роботи.
Там йому зобов’язані видати дублікат трудової
книжки протягом 15 днів після надходження заяви. Проте допускається, що в разі ускладнень
оформлення дубліката може тривати і довше.
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Ускладнення, як правило, і виникають саме у
тому разі, коли підприємство, на якому працівник раніше працював, ліквідовано. Якщо ж додати ще й відсутність документів в архівах — зрозуміло, що це займе багато часу. Працівник має
збирати документи, що підтверджують його стаж
роботи, а роботодавець за останнім місцем роботи — сприяти йому в одержанні цих документів.
На підставі документів (витягів з наказів, довідок) вносяться записи до дубліката трудової
книжки згідно з п. 5.3. Інструкції № 58. Спочатку
записується сумарно стаж роботи, тобто загальна кількість років, місяців і днів без уточнення,
на якому саме підприємстві працювала особа.
Після цього вносяться записи по окремих періодах роботи: у графі 2 зазначається дата прийнят№ 5 (137), 1 березня 2017
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тя на роботу, у графі 3 — найменування підприємства, назва підрозділу та посади, яку обіймав
працівник. Якщо під час роботи були переведення — про це також робиться відповідний запис.
Після внесення записів про роботу на підприємстві у графі 2 записується дата звільнення, а в
графі 3 — причина звільнення, якщо у поданих
документах є такі дані. У графі 4 зазначається
номер та дата документа, на підставі якого внесено запис. Запис про роботу за сумісництвом
провадиться за бажанням працівника. Якщо документи, що підтверджують стаж роботи не містять повної інформації про роботу працівника,
до дубліката вносяться тільки ті дані, що є у документах.
Тільки після того, як дублікат трудової книжки буде оформлено, працівник може працевлаштуватись знову, оскільки при прийнятті на роботу, відповідно до ст. 24 КЗпП, він має надати
трудову книжку.
Можна порадити лише прискорити оформлення дублікату шляхом внесення тільки тих відомостей, підтвердження яких на даний момент можливе. Тобто зібрати документи з тих підприємств,

які не ліквідовано, або документи, що все ж таки
є в архіві. Якщо після того, як працівника буде
прийнято на роботу, він отримає документи,
яких не вистачало, він може їх зберігати для підтвердження свого стажу роботи, що передбачено
Порядком підтвердження наявного трудового
стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 12 серпня 1993 р. № 637. Також варто
звернути увагу на п. 18 цього Порядку, згідно з
яким за відсутності документів про наявний стаж
роботи і неможливості одержання їх внаслідок
ліквідації підприємства, установи, організації
або відсутності архівних даних з інших причин,
ніж ті, що зазначені в п. 17 цього Порядку (воєнні
дії, стихійні лиха, аварії, катастрофи, інші надзвичайні ситуації), трудовий стаж установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які
б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому
числі колгоспі) або в одній системі й мали документи про свою роботу за час, стосовно якого
вони підтверджують роботу заявника.

Яким чином слід компенсувати працівникові роботу у вихідний день —
наданням «відгулу» чи грошовою компенсацією?
Це визначається за згодою працівника та
роботодавця.
Відповідно до ст. 71 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) робота у вихідні дні
забороняється. Залучення окремих працівників до роботи в ці дні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)
підприємства, установи, організації і лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством і в ч. 2 ст. 71 КЗпП.
Залучення працівників до роботи у вихідні
дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) роботодавця.
Відповідно до ст. 72 КЗпП робота у вихідний
день може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня відпочинку або в грошовій
формі в подвійному розмірі.
№ 5 (137), 1 березня 2017

Отже, спосіб компенсації у вихідний день
(надання іншого вихідного дня чи підвищеної оплати) визначається за згодою сторін
трудового договору, і в наказі про залучення
працівників до роботи у вихідний день роботодавець повинен конкретно зазначити, у
який саме спосіб працівникові буде компенсуватися робота у вихідний день.
Зверніть увагу, що якщо працівник та роботодавець дійшли згоди, що робота у вихідний день
буде компенсована шляхом надання іншого дня відпочинку, то цей день доцільно визначати в наказі
про залучення працівника до роботи у вихідний день
(якщо цього не буде зроблено, працівник не вправі
самовільно визначати інший день відпочинку).
Питання щодо термінів надання іншого дня
відпочинку в порядку компенсації за роботу у
вихідний день законодавчо не врегульовано.
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Оскільки йдеться про відходження від правил
про мінімальну тривалість щотижневого безперервного відпочинку (ст. 70 КЗпП), день відпочинку, у порядку компенсації за роботу у вихідний день, має надаватися по можливості через

найкоротший проміжок часу після роботи у вихідний день. Але сторони не позбавлені права
домовитися про надання іншого дня відпочинку, приурочивши його, наприклад, до початку
чи кінця відпустки.

Чи надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку батькові дитини, якщо мати провадить підприємницьку діяльність?
Ні, не надається.
Згідно з ч. 4 ст. 20 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504) підставою для надання відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку батькові дитини є довідка з місця роботи матері дитини про те, що вона стала до роботи до закінчення терміну відпустки для догляду за дитиною.
За ст. 2 Закону № 504 право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами,
організаціями (далі — підприємства) незалежно
від форми власності, виду діяльності та галузевої
належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.
Як зазначено у ст. 42 Господарського кодексу
України підприємництво — це самостійна, іні-

ціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що провадиться суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою
досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Відповідно до зазначеного, мати дитини як
підприємець не має права на жоден вид відпусток, у т. ч. для догляду за дитиною, оскільки вона
не перебуває в трудових відносинах. Отже, за
вказаних обставин відсутні підстави для надання батькові дитини відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, оскільки він не зможе пред’явити роботодавцю
довідку з місця роботи матері дитини про те, що
вона стала до роботи на умовах неповного робочого часу до закінчення терміну відпустки для
догляду за дитиною.

Чи можна зобов’язати бухгалтера тимчасово виконувати обов’язки
головного бухгалтера на час його хвороби або відпустки?
Залежно від того, чи міститься відповідне положення у посадовій інструкції бухгалтера.
Якщо в посадовій інструкції бухгалтера зазначено, що він виконує обов’язки головного бухгалтера на час його відсутності, тоді бухгалтер
справді зобов’язаний виконувати ці обов’язки.
Відмова бухгалтера в цьому випадку може кваліфікуватися як порушення трудової дисципліни.
У разі, коли в посадовій інструкції бухгалтера
такого положення немає, покласти на нього виконання обов’язків головного бухгалтера можна
тільки за його згодою. При цьому якщо бухгалтер відмовиться від такої «пропозиції» (а це цілком можливо, оскільки виконання обов’язків
головного бухгалтера пов’язане з певним рів50

нем відповідальності), така відмова не вважатиметься порушенням трудової дисципліни.
Не зобов’язаний бухгалтер виконувати обов’язки свого безпосереднього керівника і у випадку, якщо відповідне положення міститься в
посадовій інструкції головного бухгалтера (що
на час його відсутності його обов’язки виконує
бухгалтер). Адже посадова інструкція іншого
працівника, з якою бухгалтер не ознайомлений
під підпис, фактично не має для його роботи ніякого значення.
Отже, підприємству слід заздалегідь передбачити можливі труднощі і перевірити внутрішні
документи (у т. ч. посадові інструкції) на наявність відповідних положень.
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Усміхнись!

***

На митниці:
— Що везете? Зброя, наркотики є?
— Зараз подивлюся, мене мама збирала…

До директора НДІ підходить завідувач хімічною лабораторією.
— Шеф! Нам вдалося синтезувати новий, абсолютно унікальний склад. Але ми поки не можемо вирішити,
що це буде: миючий засіб або нове дитяче харчування.

***

Клієнт:
— Доброго дня, Олександре! Нічого, що я зватиму
Вас просто «Олександр»?
Менеджер:
— Ну, в принципі, це не смертельно. Щоправда,
для мене більш звично, коли мене називають Сергієм...

***

Журналіст бере інтерв’ю у мільйонера:
— Що Вам допомогло досягти такого успіху?
— Переконання, що самі по собі гроші не грають
жодної ролі. Важлива лише робота.
— І це переконання допомогло Вам розбагатіти?!
— Ні, я розбагатів, коли зумів переконати в цьому
підлеглих.

***

Математик забігає у фотокіоск.
— Надрукуйте мені терміново фотографії!
— 9 на 13?
— 117, а чому Ви запитуєте?

***

***

Керівник розповідає співробітникам анекдот. Усі,
крім одного, сміються.
— А ти чого не смієшся?
— А я завтра звільняюся.

До вагону вечірньої електрички входить хлопчик з
барабаном на шиї. Окинувши поглядом переповнений
утомленими від трудового дня людьми вагон, малий
весело оголошує:
— Ну, панове, або усі скидаєтеся мені по десяточці,
або я починаю свій концерт!

***

Син питає у батька-бізнесмена:
— Тату, у нас є що-небудь почитати з фантастики
або містики?
— Так, податковий звіт мого бухгалтера.

***

Аптекар вводить в курс справи молодого практиканта:
— А з цієї пляшки ми наливаємо, коли рецепт зовсім нерозбірливий.

***

Ввечері чоловік, який проходив обстеження в лікарні, розповідає дружині:
— Заходжу до лікаря показати рентген, він його
бере і йде до вікна дивитися. Довго так розглядає і
раптом як закричить: «Так, так… та я вас тут… та це
повний дурдом… ну все!!!!» — і вибігає з кабінету.
— Любий, в тебе що — якусь страшну хворобу
знайшли?!
— Та ні. Виявилося, що якась шпана за вікном знімала з його машини покришки.

***

Підлеглий говорить директору:
— Як би мені хотілося отримувати стільки, скільки
Ви лише одних податків сплачуєте.
Директор відповідає:
— Так, я теж був би радий платити податків стільки,
скільки Ви заробляєте.

***

Весняні квіти

Чотири сусіда вирішили привітати своїх коханих зі святом весни й забігли за букетами в один і той самий кіоск біля їх будинку в різний час одного дня й купили різні квіти. Відомо, що:
— Тимофій, який не став купувати троянди, зайшов до кіоску з самого ранку;
— Макарчук, який вийшов за квітами у другій половині дня, був у кіоску не останнім з чотирьох сусідів;
— Іван забіг до кіоску перед самим закриттям і був радий, що встиг купити дружині букет тюльпанів;
— Вакуленко, який купував не гіацинти, відвідав кіоск до обіду;
— Тимощук був першим покупцем у той день і обрав для дружини нарциси;
— Петро зайшов до магазину раніше Миколи;
— прізвище одного з сусідів — Панько.
Заповніть табличку і визначте, яке прізвище та ім’я у кожного з чотирьох сусідів, а також які саме квіти й у якій послідовності купив кожен з них.
Послідовність
Ім’я
Прізвище
Вид квітів
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1

2

3

4
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Лютий-2017

Важливі дати березня

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

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

7
14
21
28

1

2

3

4

5

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
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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