ПЕРША КАДРОВА ГАЗЕТА

№ 6 (138)

Середа, 15 березня 2017
Видається за інформаційної підтримки Міністерства соціальної політики України

СТРАЙК НА ПІДПРИЄМСТВІ:

ЗАКОННІСТЬ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
Передумови виникнення конфлікту
Коли страйк визнається незаконним
Обов’язки працівників і роботодавця
Види страйків у міжнародній практиці

6

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ ВІДДІЛУ КАДРІВ
Дізнайтеся, в яких справах зберігаються різні види документів, з якими доводиться стикатися кадровикам (накази, заяви, протоколи, довідки, листи тощо), скільки їх може бути у відділі кадрів, що таке «номенклатура справ» та як її правильно оформити..............................14

РОБОТА НА ВИСОТІ: ХТО МОЖЕ ЇЇ ВИКОНУВАТИ
На кожному підприємстві час від часу виникає потреба у виконанні
невеличкої роботи на кшталт заміни ліхтаря, лампи, встановлення
рекламних чи інших щитів тощо. І в цьому немає проблеми, якщо
така робота виконується, так би мовити, «на землі». А ось коли роботодавець просить зробити відповідні види «дрібних» робіт на висоті,
він досить часто чує відмову. Тож з’ясуйте, які працівники можуть і
мають право працювати на висоті.....................................................33

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
Проблема низької продуктивності персоналу безпосередньо залежить
від причин, які призвели до цього, а оскільки вони можуть бути різними, то правильне рішення допоможе знайти системний аналіз ситуації. Довідайтеся, як правильно провести такий аналіз та який метод
підвищення продуктивності персоналу найліпше підходить саме для
вашого підприємства...........................................................................38

Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Чи потрібно видавати наказ про прийняття на роботу, якщо трудовий договір укладається у письмовій формі?
Працівнику було надано оплачену навчальну відпустку й у період цієї відпустки він подав заяву про звільнення
за власним бажанням — чи можна при
проведенні з ним остаточного розрахунку відрахувати кошти за частину «незароблених» ним днів такої відпустки?
Чи можна звільнити працівника на
підставі п. 5 ст. 40 Кодексу законів
про працю України, якщо за рік загальний термін його відсутності на роботі
через хворобу складає близько шести
місяців?
Один з наших працівників регулярно
здає кров, але хоче використовувати «донорський» день відпочинку не
наступного дня після здавання крові, а
в інший час — чи не буде порушенням
законодавства, якщо ми задовольнимо його бажання?
Працівник переводиться з одного
підприємства на інше — чи існує
можливість звільнити його і прийняти
на роботу однією датою?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Підвищиться розмір
мінімальної допомоги по безробіттю
Правління Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд) прийняло постанову «Про мінімальний
розмір допомоги по безробіттю» від 19 січня 2017 р.
№ 132 (далі — Постанова № 132), згідно з якою з 1 квітня 2017 року мінімальна допомога по безробіттю трохи
збільшиться.
Відповідно до Постанови № 132, для осіб, зазначених у
ч. 1 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р. № 1533-III (далі — Закон № 1533), мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1 квітня 2017 року
становитиме 1 280 грн.
Нагадаємо, що до цієї категорії належать застраховані
особи, визнані в установленому порядку безробітними,
страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували
реєстрації особи як безробітної, становить не менше 6 міся-

ців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
Натомість для осіб, зазначених у ч. 2 ст. 22 Закону
№ 1533 (тобто для тих осіб, страховий стаж яких протягом
12 місяців, що передували реєстрації безробітними, становить менше 6 місяців) розмір мінімальної допомоги по безробіттю не змінюється.
Таким чином, для осіб, страховий стаж яких протягом
12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, є понад 6 місяців, розмір мінімальної допомоги по
безробіттю з 1 квітня поточного року зросте на 120 грн
(наразі для таких осіб розмір цієї допомоги становить 1 160
грн згідно з постановою Фонду від 30 листопада 2016 р.
№ 122), а для осіб, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації безробітними, є меншим за 6 місяців, розмір мінімальної допомоги по безробіттю залишиться на тому ж рівні — 544 грн.

Виплати, які враховуються
до мінімальної заробітної плати
Міністерство соціальної політики України у листі
«Щодо забезпечення рівня мінімальної зарплати» від
17 лютого 2017 р. № 391/0/101-17/282 в черговий раз
надало роз’яснення, які виплати слід враховувати до мінімальної заробітної плати, а які — ні.
Так, вичерпний перелік виплат, які не враховуються під
час обчислення розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру, викладено у ст. 31 Закону
України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР.
Зокрема, це доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний і
надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат.
Решта складових заробітної плати мають ураховуватися
до мінімальної зарплати.
Тобто до виплат, які повинні враховуватися до зарплати під час забезпечення її мінімального розміру, включаються:
— підвищення посадових окладів працівників (наприклад, за роботу в установах і організаціях, розташованих на
території населених пунктів, яким надано статус гірських,
за роботу в певних типах закладів, підрозділах і посадах,
робота в яких надає право на підвищення посадових окладів
на 15% у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці);
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— доплати за роботу у вечірній час; суміщення професій
(посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, розширення зони обслуговування або збільшення
обсягу робіт, інтенсивність праці; керівництво бригадою,
наставництво; економію матеріалів і ресурсів (зокрема, водіям за економію пального), допуск до державної/комерційної таємниці, за науковий ступінь;
— надбавки за класність водіям легкових автомобілів,
виконання особливої роботи на строк її виконання, високі
досягнення у праці, знання/використання в роботі іноземних мов, вислугу років і безперервний час роботи, почесні та
спортивні звання, за особливі умови роботи бібліотечним
працівникам, ранг державного службовця, престижність
педагогічної роботи;
— підвищена оплата за роботу у святкові та неробочі дні;
— усі види премій, окрім премій до святкових і ювілейних дат;
— сума індексації.
До того ж, якщо працівник був прийнятий на роботу не з
першого робочого дня місяця, працює на умовах неповного
робочого часу (наприклад, сумісник), протягом місяця перебував у відпустці чи на лікарняному, зарплата нараховується пропорційно виконаній нормі праці та може бути
меншою за розмір мінімальної зарплати.
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НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 21 листопада 2016 р. № 5907/0/10-16/06

Щодо кадрової документації при застосуванні найманої праці
<...> Згідно з ч. 1 ст. 3 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) законодавство
про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності й галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.
Отже, норми законодавства про працю поширюються, в тому числі на трудові відносини,
що виникають між працівником та фізичною особою – підприємцем (далі — підприємець).
Законодавством про працю прямо не передбачено обов’язку підприємця вести зазначену
у зверненні кадрову документацію при застосуванні найманої праці.
Разом з тим, згідно зі ст. 29 КЗпП до початку роботи за укладеним трудовим договором
власник або уповноважений ним орган зобов’язаний, зокрема, ознайомити працівника з
правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон) право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та
галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.
Статтею 10 Закону, зокрема, встановлено, що черговість надання відпусток визначається
графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням
з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)
чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до
відома всіх працівників.
Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вести облік відпусток, що надаються
працівникам.
Наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 р. № 286 <...> затверджено Інструкцію зі статистики кількості працівників (далі — Інструкція).
Інструкція містить основні методологічні положення щодо визначення показників кількості
працівників у формах державних статистичних спостережень з метою одержання об’єктивної
статистичної інформації щодо зайнятості працівників та розмірів їхньої оплати праці.
Пунктом 1.6. розділу 1 «Загальні положення» Інструкції, зокрема, встановлено, що до
первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників, зокрема,
належать наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору, особова картка, наказ (розпорядження) про надання відпустки,
табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати.
Для досягнення мети затвердженої Інструкції вищезазначена первинна облікова документація має вестись, у тому числі й підприємцем, оскільки виходячи зі змісту абзацу другого
п. 1.1. розділу 1 «Загальні положення» Інструкції дія Інструкції поширюється, в тому числі, й
на таку категорію роботодавців.
Складання штатного розпису є необхідним у роботі з персоналом. На підставі штатного
розпису приймаються рішення, зокрема про прийняття, переведення працівників на іншу роботу, встановлення посадового окладу, тарифної ставки (окладу) конкретному працівникові.
Наявність штатного розпису є гарантією забезпечення прав працівників на працю, захист
від незаконного звільнення та оплату праці.
Підсумовуючи викладене, а також з метою недопущення порушення законодавства про
працю, уникнення випадкових помилок в роботі з персоналом та як наслідок можливого виникнення трудових спорів, підприємцю необхідно вести кадрову документацію при застосуванні найманої праці. <...>
Перший заступник Міністра
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Страйк на підприємстві:
законність та порядок проведення
На жаль, скрутна соціально-економічна ситуація в Україні позначається і на діяльності
багатьох окремих підприємств, установ, організацій (далі — підприємство), керівникам яких все важче виконувати свої зобов’язання перед працівниками за колективними та індивідуальними трудовими договорами і угодами щодо своєчасної виплати
заробітної плати, дотримання гарантованих державою різних соціальних стандартів
тощо. Це часто призводить до непорозумінь між роботодавцем і працівниками, внаслідок чого між ними виникають так звані «колективні трудові спори», які іноді можуть вирішуватися і через страйк. Крім того, багато в Україні і різних «політичних
діячів», які не пов’язані безпосередньо з певними підприємствами, але б також хотіли використовувати страйки невдоволених працівників цих підприємств для задоволення своїх власних політичних амбіцій. Разом з тим зрозуміло, що роботодавцям
страйки зовсім не потрібні, а тому вони мають вживати усі можливі заходи щодо їх
недопущення на своїх підприємствах. Звісно, для цього, серед іншого, слід добре
знати вимоги законодавства щодо порядку проведення страйків, щоб у разі порушення його організаторами страйку, своєчасно побачити це та здійснити належні дії для
недопущення або принаймні відкладення страйку.

Що таке страйк?

Визначення поняття «страйк» наводиться у
ч. 1 ст. 17 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. № 137/98-ВР (далі —
Закон № 137), згідно з якою:
 страйк — це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов’язків) підприємства (структурного підрозділу)
з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту).
У свою чергу, згідно зі ст. 2 Закону № 137:
 колективний трудовий спір (конфлікт) —
це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо:
а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого
побуту;
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б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;
в) виконання колективного договору, угоди
або окремих їх положень;
г) невиконання вимог законодавства про
працю.

Як виникають розбіжності
між сторонами конфлікту

Щоб виникли якісь розбіжності між сторонами колективного трудового спору (далі — спір),
спочатку у працівників підприємства повинні
виникнути певні вимоги до роботодавця, які
мають бути оформлені у порядку, встановленому ст. 4 Закону № 137, у тому числі шляхом:
— формулювання та затвердження вимог на
загальних зборах (конференціях) найманих працівників;
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— прийняття рішення про вимоги виборного
органу профспілки, якщо вона уповноважена
представляти інтереси відповідних працівників;
— збору підписів найманих працівників щодо
вимог за умови наявності не менше половини
підписів членів трудового колективу підприємства або його структурного підрозділу тощо.
Оформлені вимоги (протоколи, підписні листи), у яких також, як правило, вказується і уповноважений представник/орган трудового колективу для вирішення відповідних питань,
мають бути надіслані роботодавцю (об’єднанню
роботодавців, їхнім представникам). У свою
чергу, відповідно до ст. 5 Закону № 137, роботодавці мають розглянути зазначені вимоги та
повідомити представника працівників про своє
рішення у триденний строк з дня одержання
вимог.
Якщо задоволення вимог виходить за межі
компетенції роботодавця (його органу), він
зобов’язаний надіслати їх у триденний строк до
вищестоящого органу управління, який в аналогічному випадку може також їх надіслати у триденний строк до іншої вищестоящої інстанції.
Разом з тим загальний строк розгляду вимог і
прийняття рішення (з урахуванням часу пересилання) не повинен перевищувати 30
днів.
Прийняте роботодавцем (або вищестоящим
органом) рішення має бути викладене у письмовій формі, і не пізніше наступного дня надіслане представницькому органу працівників.
Якщо у зазначеному рішенні буде повідомлено про повну або часткову відмову у задоволенні колективних вимог, то після одержання
такого повідомлення (або взагалі не одержання жодного повідомлення у встановлені строки) представницький орган працівників може
прийняти рішення про незгоду з рішенням роботодавця, яке і буде відповідно до ст. 6 Закону
№ 137 моментом виникнення трудового спору
(конфлікту).
Про виникнення колективного трудового
спору (конфлікту) представницький орган
працівників зобов’язаний у триденний строк
письмово проінформувати:
— роботодавця;
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— місцевий орган виконавчої влади;
— орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням підприємства;
— Національну службу посередництва і примирення.
Зауважимо, що колективні трудові спори можуть виникати не лише між працівниками
(окремими категоріями працівників) і роботодавцем одного підприємства (виробничий рівень), але також і між працівниками та роботодавцями (об’єднаннями роботодавців) кількох
підприємств у певній галузі (галузевий рівень),
на певній території (територіальний рівень) і
навіть у кількох галузях (національний рівень).

Коли може розпочатися страйк?

Застосування страйку для вирішення розбіжностей між роботодавцем та найманими працівниками (які є сторонами соціально-трудових
відносин) можливо не у всіх випадках, а відповідно до ч. 2. ст. 17 Закону № 137 лише як крайнього засобу (коли вичерпані усі інші можливості)
вирішення колективного трудового спору у
зв’язку з відмовою роботодавця (уповноважених
ним органів) задовольнити вимоги найманих
працівників (уповноважених ними органів).
Зазначені «інші можливості» вирішення колективного трудового спору конкретизовані у
ст. 7 Закону № 137, згідно з якою відповідні розбіжності між сторонами спору спочатку мають
бути розглянуті у відповідних примірних органах:
— примирною комісією (утворюється за
ініціативою однієї із сторін на виробничому
рівні — у триденний, на галузевому чи територіальному рівні — у п’ятиденний, на національному рівні — у десятиденний строк з моменту виникнення колективного трудового
спору (конфлікту) з однакової кількості представників сторін) — з питань, передбачених:
пунктами «а» і «б» ст. 2 Закону № 137. У роботі
комісії також може брати участь незалежний
посередник — особа, яка може визначатися за
спільним вибором сторін спору, яка сприяє
встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів та бере участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення;
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— трудовим арбітражем (утворюється з
ініціативи однієї із сторін або незалежного посередника у триденний строк і складається із
залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового
спору (конфлікту) — у разі неприйняття примірною комісією рішення з питань, передбачених пунктами «а» і «б», у строки, встановлені
ст. 9 Закону № 137 (тобто виробничою примірною комісією у п’ятиденний, галузевою та територіальною примирними комісіями — у десятиденний, примирною комісією на національному
рівні — у п’ятнадцятиденний строк з моменту
утворення комісій, а за згодою сторін ці строки
можуть бути продовжені), а також з питань «в» і
«г» ст. 2 Закону № 137. Трудовий арбітраж повинен прийняти рішення у десятиденний строк з
дня його створення. За рішенням більшості
членів трудового арбітражу цей строк може
бути продовжено до 20 днів.
Також з метою сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їхнього прогнозування та сприяння своєчасному їх
вирішенню, здійснення посередництва для вирішення таких спорів (конфліктів) Президентом
України утворюється Національна служба посередництва і примирення, яка складається з
висококваліфікованих фахівців та експертів з
питань вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів) і має свої відділення в областях.
Рішення Національної служби посередництва
і примирення мають лише рекомендаційний характер, але вони також повинні розглядатися
сторонами колективного трудового спору (конфлікту).
Якщо примирні органи не змогли врегулювати розбіжності між сторонами, причини розбіжностей з обґрунтуванням позицій сторін у
письмовій формі доводяться до відома кожної
із сторін колективного трудового спору (конфлікту). У цьому разі наймані працівники або
уповноважений ними орган чи професійна
спілка мають право з метою виконання висунутих вимог застосовувати усі дозволені законодавством засоби.

8

Рішення про проведення страйку

Право на страйк «тих, хто працює» закріплено
у ст. 44 Конституції України, у якій зазначено, що
ті, хто працюють, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.
Відповідно до ст. 18 Закону № 137 страйк
може бути розпочато у випадках, якщо:
— примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору (конфлікту);
— роботодавець ухиляється від примирних
процедур;
— роботодавець не виконує угоди, досягнутої
у ході вирішення колективного трудового спору
(конфлікту).
Рішення про проведення страйку приймається
(за поданням виборного органу профспілкової
організації або іншої уповноваженої організації
найманих працівників) загальними зборами
(конференцією) найманих працівників шляхом
голосування і вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувала більшість найманих працівників або дві третини делегатів конференції.
Рішення про оголошення страйку оформляється
протоколом.
Також на галузевому або територіальному
рівнях на конференції, зборах, пленумі чи іншому виборному органі представників найманих
працівників та/або профспілок можуть прийматися рекомендації щодо оголошення чи не оголошення галузевого або територіального страйку, які надсилаються відповідним трудовим
колективам чи профспілкам. Разом з тим наймані працівники інших підприємств галузі чи
адміністративно-територіальних одиниць самостійно приймають рішення про оголошення чи
не оголошення страйку на своєму підприємстві.
Крім того, у ч. 5 ст. 19 Закону № 137 зазначено,
що нікого не може бути примушено до участі
або до неучасті у страйку.

Обов’язки сторін
у ході страйку

Відповідно до ст. 19 та ст. 20 Закону № 137
орган (особа), який очолює страйк (визначається загальними зборами (конференцією)
найманих працівників при прийнятті рішення
про оголошення страйку), зобов’язаний:
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— письмово попередити роботодавця (роботодавців, їхні органи) не пізніш як за сім днів до
початку страйку, а у разі прийняття рішення про
страйк на безперервно діючому виробництві —
за п’ятнадцять днів (Зразок 1);
— у разі проведення зборів, мітингів, пікетів
за межами підприємства повідомити про запла-
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нований захід місцевий орган виконавчої влади
чи орган місцевого самоврядування не пізніше
ніж за три дні;
— під час страйку в межах наданих йому повноважень інформувати працівників про хід вирішення колективного трудового спору (конфлікту).
Зразок 1

ПОВІДОМЛЕННЯ
роботодавця про прийняте на зборах (конференції)
рішення щодо проведення страйку

«____»_____________20__ р.
№ _______________________

Керівнику ________________________

(назва підприємства)

__________________________________
(ПІБ)

Повідомляємо, що відповідно до статті 44 Конституції України, статей 17 – 19 Закону
України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» «__»_____20__
року в зв’язку з ______________________________________________ на зборах (конференції)
(вказати причини оголошення страйку)

працівників ________________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації)

прийнято рішення про оголошення з 9:00 «___»______20__ року страйку працівників підприємства.
Створено страйковий комітет, керівник ____________________________________________.
(ПІБ)

Пропонуємо відповідно до статті 19 Закону України «Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)» узгодити місцеперебування під час страйку працівників, які
братимуть у ньому участь.
Керівник страйкового комітету

___________________________________
(підпис)

У свою чергу роботодавець зобов’язаний у
найкоротший строк попередити щодо рішення найманих працівників про оголошення
страйку:
— постачальників і споживачів;
— транспортні організації;
— інші заінтересовані підприємства.
Крім того, згідно зі ст. 26 Закону № 137 роботодавець, місцевий орган виконавчої влади
або орган місцевого самоврядування і орган
(особа), що очолює страйк, зобов’язані вжити
необхідних заходів до забезпечення під час
страйку:
№ 6 (138), 15 березня 2017

— життєздатності підприємства, збереження
майна;
— додержання законності та громадського
порядку;
— недопущення загрози життю і здоров’ю
людей, навколишньому природному середовищу.

Незаконні й заборонені страйки

Зауважимо, що страйки можуть бути визнані законними і дозволеними лише у випадку
дотримання наведених вище процедур і порядку згідно з Законом № 137. В іншому випадку
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страйки можуть бути визнані незаконними.
Зокрема, відповідно до ст. 22 Закону № 137
незаконними визнаються страйки:
а) оголошені з вимогами про зміну конституційного ладу, державних кордонів та адміністративно-територіального устрою України, а також
з вимогами, що порушують права людини;
б) оголошені без додержання найманими працівниками, профспілками чи їх органами положень ст. 2 (щодо поняття колективного трудового
спору), ст. 4 (щодо формування вимог найманих
працівників, профспілок), ст. 6 (щодо моменту
виникнення колективного трудового спору), ч. 1
і ч. 5 ст. 12 (щодо розгляду спору колективним
арбітражем з обов’язковою участю представників
сторін та щодо обов’язковості рішення трудового
арбітражу), ч. 1, ч. 3 і ч. 6 ст. 19 (щодо прийняття
рішення про оголошення страйку, самостійності
прийняття рішення про оголошення страйку працівниками окремих підприємств та неможливості примушення до участі або неучасті у страйку) Закону № 137;
в) розпочаті з порушенням найманими працівниками, профспілками чи їх органами вимог
ст. 20 (щодо керівництва страйком), ч. 2 та ч. 3
ст. 24 (щодо проведення страйку працівниками
силових, правоохоронних та інших відповідних
відомств, а також щодо страйку в умовах надзвичайного або воєнного стану) Закону № 137;
г) які оголошені та/або проводяться під час
здійснення примирних процедур, передбачених
Законом № 137.
Для визнання страйку незаконним згідно зі
ст. 23 Закону № 137 заява роботодавця про визнання страйку незаконним розглядається у судовому порядку. Форма та зміст зазначеної заяви має відповідати вимогам ст. 119 Цивільного
процесуального кодексу України. У цьому випадку відповідна судова справа повинна бути
розглянута судом, включаючи строки підготовки справи до судового розгляду, не пізніш як у
семиденний строк. Рішення суду про визнання
страйку незаконним зобов’язує:
 учасників страйку — прийняти рішення про
припинення або відміну оголошеного страйку;
 працівників — розпочати роботу не пізніше наступної доби після дня вручення копії
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рішення суду органові (особі), що очолює
страйк.
Також згідно зі ст. 24 Закону № 137 забороняється проведення страйку:
 за умов, якщо припинення працівниками
роботи створює загрозу життю і здоров’ю людей, довкіллю або перешкоджає запобіганню
стихійному лиху, аваріям, катастрофам, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків;
— працівників (крім технічного та обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, суду,
Збройних Сил України, органів державної влади, безпеки та правопорядку;
— у разі оголошення надзвичайного стану
(заборона можлива за рішенням Верховної Ради
України або Президента України на строк, що не
перевищує одного місяця. Подальша заборона
має бути схвалена спільним актом Верховної
Ради України і Президента України);
— у разі оголошення воєнного стану (автоматично наступає заборона проведення страйків до моменту його відміни).
Крім того, заборона або інші обмеження на
участь у страйку для окремих категорій, в
окремих випадках або окремих сферах діяльності передбачена і в низці інших законодавчих актів, наприклад:
— ч. 3 ст. 35 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від
8 лютого 1995 р. № 39/95-ВР — персонал ядерних установ та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, не має
права на страйк;
— ст. 18 Закону України «Про транспорт» від
10 листопада 1994 р. № 232/94-ВР — припинення роботи (страйк) на підприємствах транспорту може бути у разі невиконання адміністрацією
підприємства умов тарифних угод, окрім випадків, пов’язаних з перевезенням пасажирів, обслуговування безперервно діючих виробництв,
а також, коли страйк становить загрозу життю і
здоров’ю людини;
— ст. 22 Закону України «Про електроенергетику» від 16 жовтня 1997 р. № 575/97-ВР —
страйки на підприємствах електроенергетики
забороняються у випадках, коли вони можуть
призвести до порушення сталості об’єднаної
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електронної системи України або теплопостачання в осінньо-зимовий період;
— ч. 4 ст. 29 Гірничого закону України від 6 жовтня 1999 р. № 1127-XIV — працівникам аварійнорятувальних служб (формувань) забороняється
проводити страйки, а також відмовлятися від
виїзду на рятування людей та ліквідацію аварій;
— ст. 12 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р.
№ 2493-III — посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що
перешкоджають виконанню органами державної
влади, органами влади Автономної Республіки
Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень;
— ст. 31 Закону України «Про дипломатичну
службу» від 20 вересня 2001 р. № 2728-III — працівники дипломатичної служби не можуть брати участі у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності органів
державної влади або порушують правила безпеки, під час перебування у довготерміновому
відрядженні;
— ч. 3 ст. 15 Закону України «Про державну
прикордонну службу України» від 3 квітня 2003 р.
№ 661-IV — організація військовослужбовцями і
працівниками Державної прикордонної служби
України страйків та участь у їх проведенні не допускаються;
— ч. 3 ст. 41 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р. № 1280-IV — персоналу оператора, провайдера телекомунікацій
забороняється брати участь у страйках, якщо
такі дії призводять до припинення функціонування мереж телекомунікацій чи надання телекомунікаційних послуг, що створює перешкоди
для забезпечення національної безпеки, охорони здоров’я, прав і свобод людини;
— ст. 30 Закону України «Про теплопостачання» від 2 червня 2005 р. № 2633-IV — страйки на
об’єктах у сфері теплопостачання забороняються
у випадках, коли вони можуть призвести до порушення стабільності теплопостачання споживачів в опалювальний період;
— ч. 1 ст. 116 Кодексу цивільного захисту
України — особам рядового і начальницького
№ 6 (138), 15 березня 2017

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

складу служби цивільного захисту, працівникам
професійних аварійно-рятувальних служб забороняється організовувати страйки або брати в
них участь;
— п. 1 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про національне антикорупційне бюро України» від
14 жовтня 2014 р. № 1698-VII — працівники
Національного бюро не мають права: бути
членами чи брати участь у створенні чи діяльності політичних партій, організовувати або
брати участь у страйках тощо.
У випадках заборони проведення страйку (а
також коли рекомендації Національної служби
посередництва і примирення щодо вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) сторонами не враховано для цього трудового спору), Національна служба посередництва і примирення згідно зі ст. 25 Закону № 137 звертається
із заявою про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) відповідно до Верховного
Суду Автономної Республіки Крим, обласного,
Київського і Севастопольського міського суду.

Права і обов’язки працівників

Відповідно до ч. 8 ст. 19 Закону №137 працівники підприємства, які беруть участь у страйку,
мають перебувати у тому місці, яке буде визначено органом (особою), що керує страйком, за
погодженням із роботодавцем.

Участь працівників у законному страйку не розглядається як порушення трудової дисципліни і не
може бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності (ст. 27 Закону № 137).
Крім того, за працівниками, які не брали
участі у страйку, але у зв’язку з його проведенням не мали можливості виконувати свої
трудові обов’язки, зберігається заробітна
плата у розмірах не нижче від установлених
законодавством та колективним договором,
укладеним на цьому підприємстві, як за час
простою не з вини працівника. Облік таких
працівників є обов’язком роботодавця.
Водночас, згідно зі ст. 28 Закону № 137, організація страйку, визнаного судом незаконним,
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або участь у ньому є порушенням трудової дисципліни. При цьому час незаконного страйку
працівникам, які беруть у ньому участь, не оплачується, і також час участі працівника у незаконному страйку не зараховується до загального і
безперервного трудового стажу.

Завершення страйку

Під час страйку сторони колективного трудового спору (конфлікту) також зобов’язані
продовжувати пошук шляхів його вирішення,

використовуючи для цього усі наявні можливості.
Як правило, страйк завершується укладанням
угоди про вирішення колективного трудового
спору (конфлікту), яка підписується керівником
або іншим повноважним представником органу, що очолює страйк, і роботодавцем (Зразок 2).
У подальшому сторони колективного трудового
спору (конфлікту) або уповноважені ними органи (особи) мають здійснювати контроль за виконанням умов цієї угоди.
Зразок 2

УГОДА
про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) під час страйку
місто ________________

«__»__________ 20__р.

Роботодавець, уповноважена ним особа, організації роботодавців, об’єднання організацій
роботодавців _____________________________________________________________________ ,
(повна назва підприємства, установи, організації)

що діє на підставі повноважень, наданих статутом, та орган (особа), що очолює страйк на (в)
_________________________________________________________________________________ ,
(повна назва підприємства, установи, організації)

що діє відповідно до повноважень, наданих зборами (конференцією) працівників (протокол
№ від «__»_______ 20__р.) (далі — Сторони), підписали відповідно до частини другої статті
21 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» дану
угоду про таке:
1. Роботодавець зобов’язується повністю (частково) задовольнити вимоги працівників, з
цією метою:
1) з першої вимоги працівників (викладається перша вимога, конкретні заходи щодо її
задоволення та строки виконання цих заходів);
2) з другої вимоги працівників (викладається друга вимога, конкретні заходи щодо її задоволення та строки виконання цих заходів);
3) і т. д. ………………………………………………………………………..
2. Орган (особа), що очолює страйк, зобов’язується з «___»________ 20__р. припинити
проведення страйку.
3. Невиконання Роботодавцем пункту № 1 цієї угоди є підставою для відновлення страйку.
4. Колективний трудовий спір вважається вирішеним лише після повного виконання Роботодавцем пункту № 1 цієї угоди.
5. Роботодавець зобов’язується виплатити працівникам, які брали участь у страйку, середню заробітну плату за період з «___»___________20__р. до «___»_______________20__р.
(як варіант — визнати час страйку як час простою та оплатити згідно із законодавством).
6. Дана угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами і є додатком до колективного договору від «__» _______20__р..
Роботодавець:
____________________________
(підпис, ПІБ)
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Орган (особа), що очолює страйк:
______________________________
(підпис, ПІБ)
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Якщо сторони спору підписали угоду про врегулювання колективного трудового спору (конфлікту), а також у разі прийняття рішення про
відміну або про припинення страйку, повноваження органу (особи) як керівника страйку припиняються.

Світова практика

У міжнародній практиці страйки поділяються
в основному за процедурною ознакою. Проте,
необхідно пам’ятати, що згідно з українським
законодавством вони не завжди є законними.
Для ознайомлення наприкінці наведемо приклади видів страйків, які застосовуються у деяких європейських країнах, а саме:
— загальний страйк — страйк, в якому бере
участь більшість працівників підприємства;
— попереджувальний страйк — страйк,
який проводиться з метою привернення уваги
роботодавця (або громадськості) до певних вимог або позиції працівників (тривалість такого
страйку, зазвичай, становить кілька годин чи
максимум один робочий день);
— несподіваний страйк — короткочасний
попереджувальний страйк, про проведення якого роботодавець наперед не попереджається;
Від редакції.
Зверніть увагу, що непопередження роботодавця
про проведення страйку є порушенням ст. 19 Закону
№ 137, внаслідок чого такий страйк буде визнаний незаконним.
— почерговий страйк — вид страйку, коли
декілька структурних підрозділів підприємства
проводять страйк по-черзі, тобто припиняють
роботу у відповідності з наперед встановленим
порядком (таким чином, страйк може тривати
доволі довгий час, але працівники не ризикують
значною втратою заробітку, оскільки кожен підрозділ страйкує, як правило, не більше одного
робочого тижня);
— прихований страйк — формально страйк
не оголошується й нібито не проводиться, але
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фактично працівники не виконують свою роботу у повному обсязі (існує багато способів проведення такого страйку — наприклад, працівники можуть проводити тривалі засідання або
збори щодня в певний час з метою вирішення
питання, що зачіпає їхні інтереси);
— «сидячий страйк» — вид страйку, при якому працівники залишаються на своїх робочих
місцях, але свої трудові обов’язки не виконують;
— страйк солідарності — страйк, який проводиться з метою надання підтримки іншим
страйкуючим працівникам, зазвичай, в рамках
однієї галузі або професії (такі страйки є традиційними у багатьох європейських країнах, наприклад, у Швеції, але в Україні подібний страйк
може бути визнаний незаконним);
— страйк зниження темпу роботи —
страйк, при якому працівники виконують свої
обов’язки якомога повільніше (таким чином
вони і привертають увагу роботодавця, і не ризикують втратити заробітну плату за час проведення страйку);
— «медичний» страйк — всі працівники одночасно беруть лікарняні листи і не виходять на
роботу (тобто формально страйк не оголошено,
а лікарняні листи підприємство має оплачувати:
таким чином, не втрачаючи заробітної плати,
працівники домагаються уваги роботодавця до
висунутих ними вимог);
— «добровільна робота» — страйк, що йде у
зворотному напрямі: працівники залишаються
на своїх робочих місцях і, за можливості, виконують свою роботу, не зважаючи на рішення роботодавця тимчасово припинити діяльність підприємства чи його філіалу.
Отже, у світовій практиці, як бачимо, існує
багато видів та способів проведення страйків,
але не забувайте, що в Україні мають бути дотримані вимоги саме вітчизняного законодавства.
Віктор МІЛЛЕР,
консультант
з питань оплати праці
та кадрового діловодства
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Номенклатура справ відділу кадрів
У попередніх номерах газети «Консультант Кадровика» ми детально розглянули різні
види документів, з якими доводиться стикатися кадровикам — зокрема, накази,
заяви, протоколи, довідки, листи тощо. Усі зазначені документи у процесі роботи з
ними або після її завершення підшиваються і зберігаються у відповідних справах, які
можуть вестися як у відділі кадрів, так і в інших структурних підрозділах підприємства,
установи, організації (далі — підприємство). Дізнайтеся, в яких же конкретно справах
зберігаються такі документи, скільки їх може бути у відділі кадрів, що таке «номенклатура справ» та як її правильно оформити.

Основні терміни

Як свідчить практика, на кожному підприємстві опрацьовується великий обсяг різноманітних документів, значна частка яких пов’язана з
діяльністю відділу кадрів. Для того щоб полегшити роботу з усіма цими документами, а також
забезпечити, за необхідності, оперативний пошук якогось з них, документи потрібно систематизувати, тобто розподілити за певними ознаками, відповідно до яких і організовується їх
зберігання в окремих справах. А інформація про
всі наявні на підприємстві справи міститься в
окремому спеціальному документі — номенклатурі справ.
Аби більш точно визначитися з відповідними термінами та не плутати їх у процесі роботи з документами, звернемося до відповідних
нормативно-правових актів сфери діловодства. Так, згідно з Національним стандартом
України ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять»,
затвердженим наказом Державного комітету
України з питань технічного регулювання
та споживчої політики від 28 травня 2004 р.
№ 97:
— справа — це документ або сукупність документів, що стосуються одного питання чи напряму діяльності підприємства або особи і зберігаються в окремій теці (палітурці);
— номенклатура справ — обов’язковий для
кожного підприємства систематизований і проіндексований список назв справ із зазначенням
строків їх зберігання.
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Відповідно до Державного класифікатора
управлінської документації ДК 010-98, затвердженого наказом Державного комітету України
по стандартизації, метрології та сертифікації від
31 грудня 1998 р. № 1024, номенклатура справ є
документом (код форми 020114), який належить до підкласу 0201 «Документація з організації та припинення діяльності юридичної особи»
класу 02 «Організаційно-розпорядча документація».
Більш детальну інформацію про порядок роботи з номенклатурами справ, а також вимоги щодо
їх складання та оформлення можна знайти у Типовій інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242, і
Правилах організації діловодства та архівного
зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях, затверджених наказом
Міністерства юстиції України (далі — Мін’юст)
від 18 червня 2015 р. № 1000/5 (далі — Правила
№ 1000/5). Відповідно до зазначених нормативно-правових документів, номенклатури
справ призначені для:
— встановлення на підприємстві єдиного порядку формування справ;
— забезпечення обліку справ;
— оперативного пошуку документів за їх змістом і видом;
— визначення строків зберігання справ.
№ 6 (138), 15 березня 2017

ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

Номенклатура справ є основою для складання описів справ постійного та тривалого (понад 10 років)
зберігання, а також для обліку справ тимчасового
(до 10 років включно) зберігання (п. 1 глави 1 розділу IV Правил № 1000/5.
На підприємстві, як правило, складаються:
— номенклатури справ структурних підрозділів;
— зведена номенклатура справ підприємства.
Крім того, бувають номенклатури справ, які
розробляють органи вищого рівня для однорідних за характером діяльності підвідомчих підприємств (установ):
— типова — встановлює типовий склад
справ для підприємств з однаковою структурою, з єдиною системою індексації кожної справи і є нормативним актом;
— примірна — встановлює примірний склад
справ для різних за структурою підприємств і
має рекомендаційний характер.

Хто, коли і як складає
номенклатури справ

Номенклатура справ структурного підрозділу, в тому числі й відділу кадрів, розробляється
на кожний календарний рік не пізніше 15 листопада поточного року посадовою особою, відповідальною за діловодство у структурному підрозділі, на підставі документів з усіх питань його
діяльності із залученням фахівців, які працюють
у підрозділі.
Питання про те, хто саме повинен складати
номенклатуру справ (відділу кадрів чи будьякого іншого структурного підрозділу), можуть
допомогти вирішити відповідні Положення про
структурний підрозділ, затверджені керівником
підприємства, та/або кваліфікаційні характеристики керівників підрозділів, що містяться у
галузевих випусках Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників (далі —
ДКХП) (наприклад, кваліфікаційна характеристика «Начальника відділу кадрів» наведена у випуску 1 «Професії працівників, що є загальними
для всіх видів економічної діяльності» ДКХП), а
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також складені на їх основі посадові інструкції
працівників структурних підрозділів підприємства.
При цьому відповідно до специфіки організаційної структури та штатного розпису конкретного підприємства, коло питань, яке належить
до відділу кадрів, може значно різнитися. Так,
до номенклатури справ відділу кадрів невеликого підприємства можуть включатися документи з відповідних кадрових процедур (прийняття на роботу, переведення тощо), навчання
персоналу, його адаптації та розвитку, обліку
військовозобов’язаних і призовників тощо.
На великих підприємствах документи з окремих зазначених та інших питань можуть включатися до номенклатури справ інших самостійних структурних підрозділів, наприклад, з
управління персоналом, професійного навчання, обліку військовозобов’язаних і т. п..
Також при складанні номенклатури справ
слід враховувати не лише справи відділу кадрів
поточного року, а й завдання, які планується виконати у наступному році і яких, можливо, не
було у поточному (приміром, проведення атестації робочих місць за умовами праці, організація курсів підвищення кваліфікації певних категорій працівників тощо).
Зведену номенклатуру справ підприємства,
до якої вносяться назви справ, що формуються
та відображають усі ділянки роботи, яка документується на підприємстві (зокрема, справи
постійних та тимчасово діючих рад, комісій, комітетів тощо), складає служба діловодства (або
інший підрозділ підприємства (канцелярія, секретаріат) чи окремий працівник, відповідальний за діловодство) на основі номенклатури
справ структурних підрозділів. Вона має щороку
(не пізніше грудня) уточнюватися та вводитися
в дію з 1 січня наступного календарного року.
Зверніть увагу, що до номенклатури справ
вносяться також і назви справ, які ведуться
лише в електронній формі.

Правила оформлення

Текст номенклатури справ оформлюється
у табличній формі й складається з наступних
п’яти граф:
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Графа 1. Індекс справи.
Проставляється індекс кожної справи, який
складається з індексу структурного підрозділу
підприємства (за штатним розписом або класифікатором структурних підрозділів) та порядкового номера справи в межах підрозділу. Наприклад: 03-11, де 03 — індекс структурного підрозділу, 11 — порядковий номер справи.
Графа 2. Заголовок справи (тому, частини).
Під час формулювання заголовків справ враховуються такі ознаки формування справ, як номінальна, авторська, кореспондентська, предметно-питальна, хронологічна, географічна.
Документи формуються у справи на основі окремої ознаки або сполучення ознак.
Заголовок справи складається з таких послідовних елементів (за наявності або за доречності їх виділення):
— назва виду справи (листування, журнал,
книга тощо) чи виду документів у справі (накази, протоколи, акти і т. ін.);
— автор документів (найменування підприємства та структурного підрозділу);
— кореспондент або адресат (найменування
підприємства, до якого адресовані або від якого
надійшли документи);
— стислий зміст документів справи (питання, з якого формується справа);
— назва регіону (території), з яким пов’язаний зміст документа;
— дата (період), до якої належать документи
справи;
— вказівки на наявність копій документів у
справі (у разі потреби).
Якщо справа складається з різних за видами
документів, пов’язаних одним конкретним питанням та послідовністю ведення діловодства
(судові, слідчі, особові тощо), вживають термін
«справа», наприклад: «Особова справа Петренка
Петра Володимировича».
Заголовки справ, що містять документи з одного питання, але різних видів, включають узагальнений термін «документи», а після нього в
дужках вказують основні види документів
справи, наприклад: «Документи (подання, клопотання, характеристики, витяги з рішень
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тощо) про представлення до нагородження державними, відомчими нагородами, присвоєння
почесних звань, присудження премій».
Інформацію про копії документів за необхідності зазначають наприкінці заголовка, наприклад: «Накази директора з основної діяльності підприємства, що стосуються роботи відділу кадрів
(копії)». У випадку розроблення номенклатури
справ відділу кадрів на основі примірної номенклатури справ (має рекомендаційний характер), з
примірної номенклатури переносять лише ті заголовки справ, документи яких фактично утворюються в діяльності відділу кадрів конкретного
підприємства. При цьому ці заголовки обов’язково
конкретизують й уточнюють (вказують види документів, авторів, кореспондентів тощо).
Крім того, залежно від кількості документів у
справі та строків їх зберігання в індивідуальній
номенклатурі справ відділу кадрів дозволяється
об’єднувати чи дрібнити справи, зазначені в
примірній номенклатурі. Також до індивідуальної номенклатури справ відділу кадрів можна
вводити заголовки справ, не передбачені примірною номенклатурою.
Під час розміщення заголовків справ у номенклатурі враховуються важливість документів, включених до справи, та їх взаємозв’язок.
Наприклад, може бути така послідовність заголовків справ:
— щодо документів, які надійшли від органів
вищого рівня;
— щодо організаційно-розпорядчої документації;
— щодо планово-звітної документації, листування;
— щодо обліково-довідкових видів документів.
Графа 3. Кількість справ (томів, частин).
Заповнюється наприкінці календарного року, коли відома кількість сформованих томів,
частин справи. Ці дані відображають також у
підсумковому записі номенклатури справ, який
обов’язково оформлюють після закінчення діловодного року.
Графа 4. Строк зберігання справи (тому,
частини) і номери статей за переліком.
Зазначаються строки зберігання справ, номери статей за типовими (галузевими) пере№ 6 (138), 15 березня 2017
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ліками документів із зазначенням строків їх
зберігання, типовими і примірними номенклатурами справ. Для документів, не передбачених діючими переліками, строки зберігання
визначаються на підставі їх вивчення Експертною комісією (ЕК) підприємства. При цьому ті
підприємства, в діяльності яких утворюються документи Національного архівного фонду (НАФ),
погоджують ці строки з Експертно-перевірними комісіями (ЕПК) відповідного державного
архіву.
У номенклатурі справ відділу кадрів строки
зберігання документів, які стосуються трудових
відносин, роботи з кадрами та громадянами, а
також інших кадрових і соціальних питань, слід
визначати на підставі Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів,
затвердженого наказом Мін’юсту від 12 квітня
2012 р. № 578/5 (далі — Перелік № 578/5).
Якщо у справі передбачається формування
документів з різними строками зберігання,
встановлюють максимальний строк її зберігання. Для справ же, які містять лише копії документів, строк зберігання не встановлюють
(оскільки ці копії на зберігання не передаються),
а тому в 4-й графі зазначають: «Доки не мине потреба» або «До заміни новим». Крім того, строки
зберігання справ, сформованих з документів,
що мають тривале практичне значення, можуть
уточнюватися у примітці, як-от: «Після закінчення строку дії договору», «Після заміни новими»,
«Після затвердження».
Графа 5. Примітка.
У цій графі ставлять позначки про перехідні
справи; про справи, що ведуться в електронній
формі; про посадових осіб, відповідальних за
формування справ; про передачу справ до архіву
підприємства чи інших установ для їх продовження тощо.
Номенклатуру справ у двох примірниках підписує керівник структурного підрозділу та візує
керівник архіву підприємства (чи посадова особа, відповідальна за архів) (див. Зразок 1). Один
з примірників передається службі діловодства
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підприємства (канцелярії, секретаріату). Після
затвердження зведеної номенклатури справ підприємства, структурні підрозділи отримують засвідчені в установленому порядку витяги з відповідних розділів затвердженої номенклатури
справ підприємства.
Протягом року структурні підрозділи забезпечують ведення номеклатур справ, у тому числі за необхідності вносять до них за погодженням зі службою діловодства та архівом нові
справи, не передбачені чинною номенклатурою
справ, застосовуючи при цьому резервні номери
наприкінці номенклатури.
В кінці діловодного року зведена номенклатура справ підприємства і номенклатури справ
усіх структурних підрозділів, зокрема й відділу
кадрів, обов’язково закриваються підсумковим
записом, у якому зазначають категорії та кількість фактично заведених за рік справ (див. Зразок 2).

Формування справ

Формування справ — це групування виконаних документів у справи відповідно до номенклатури справ. При цьому слід дотримуватися
таких загальних правил:
— вміщувати у справи тільки виконані документи відповідно до заголовків справ у номенклатурі;
— групувати у справи документи, виконані
протягом одного календарного року, за винятком перехідних справ та судових справ (ведуться
протягом кількох років до їх завершення), особових справ (формуються протягом періоду роботи особи на цьому підприємстві);
— вміщувати у справи лише оригінали або у
разі їх відсутності засвідчені в установленому
порядку копії документів;
— не допускати включення до справ чорнових, особистих документів, розмножених копій
та документів, що підлягають поверненню (також до справ не включаються друковані видання, довідники (у тому числі телефонні), бюлетені, реферативні журнали, експрес-інформація);
— до справи включати документи тільки з одного питання або групи споріднених питань, що
становлять єдиний тематичний комплекс;
17
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Зразок 1
Приклад номенклатури справ відділу кадрів
(формат А4, 210 297 мм)
(Витяг)
ТОВ «Виробник»
Відділ кадрів
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ
15 листопада 2016 р. № 03/20/3
на 2017 рік
03 — Відділ кадрів
Індекс
справи

Заголовок справи
(тому, частини)

1
2
03-01 Положення про відділ кадрів (копія)
03-02 Посадові та робочі інструкції працівників, задіяних у роботі з важкими, шкідливими й небезпечними умовами праці
03-03 Посадові та робочі інструкції працівників підприємства (крім задіяних у
роботі з важкими, шкідливими й небезпечними умовами праці)
03-04 Накази директора з основної діяльності підприємства, що стосуються роботи
відділу за 2017 рік (копії)
03-05 Накази директора підприємства про
прийняття на роботу, переміщення за
посадою, переведення на іншу роботу,
сумісництво, звільнення за 2017 рік
03-06 Накази директора підприємства про
надання усіх видів відпусток працівникам, задіяним у роботі з важкими,
шкідливими й небезпечними умовами
праці за 2017 рік
03-07 Документи (листки з обліку кадрів,
заяви, подання, доповідні та пояснювальні записки, довідки, обхідні листки) до наказів з кадрових питань, що
не увійшли до складу особових справ
03-08 Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів про
прийняття, переміщення, звільнення,
оголошення подяк, копії особистих
документів, характеристики, листки
з обліку кадрів)1 штатних працівників
підприємства
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Строк зберіКільгання
справи
кість
частини)
справ (тому,
статті
(томів, і номер
Переліком
частин) за№
578/5
3
4
До заміни новим
75 р.
ст. 43
прим. 1
5 р.1
ст. 43

Примітка

5

1

Після заміни новими

Доки не мине
потреба
75 р.
ст. 16 п. «б»
75 р.
ст. 16 п. «б»

3 р.
ст. 491

75 р.2
ст. 493 п. «в»

1

Довідки з місця
проживання,
медичні довідки
та інші документи
другорядного значення — 3 роки
після звільнення
2
Після звільнення
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Зразок 1. Закінчення

1
2
03-09 Документи (графіки, заяви, відомості)
про надання та використання щорічних, творчих, соціальних відпусток та
відпусток без збереження заробітної
плати за 2017 рік
<…>
<…>
03-21 Журнал реєстрації наказів директора
підприємства про прийняття на роботу,
переміщення за посадою, переведення
на іншу роботу, сумісництво
03-22 Журнал реєстрації наказів директора
підприємства про направлення працівників у короткострокові відрядження в
межах України та за кордон
<…>
<…>

3

4
1 р.
ст. 515

5

<…>

<…>

<…>

75 р.
ст. 121 п.«б»
5 р.
ст. 121 п.«б»
прим. 1
<…>

<…>

<…>

Начальник відділу кадрів
15 листопада 2016 р.

Іваненко

В. В. Іваненко

Відповідальний за архів підприємства

Бринчук

І. Т. Бринчук

Зразок 2
Приклад заповнення підсумкового запису
про категорії та кількість заведених справ
(формат А4, 210 297 мм)
Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у 2016 році у структурному
підрозділі:
За строками зберігання

Разом

Постійного
Тривалого (понад 10 років)
Тимчасового (до 10 років включно)
Усього

1
188
54
243

Інспектор з кадрів
4 січня 2017 р.

У тому числі
таких, що переходять з відміткою «ЕПК»
1
—
172
—
22
—
195
—
Шевчук

М. Г. Шевчук

Підсумкові відомості передано до служби діловодства.
Завідувач канцелярії
5 січня 2017 р.

№ 6 (138), 15 березня 2017

Гірка

І. Б. Гірка
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документи групуються в хронологічному порядку в міру їх поповнення в такій послідовності:
— внутрішній опис документів справи;
— копія паспорта;
— копія облікової картки платника податків
(окрім 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);
— заява про прийняття на роботу;
— особовий листок з обліку кадрів;
— автобіографія; документи про освіту (копії);
— копії або витяги з розпорядчих документів
(наказів, розпоряджень) про призначення, переведення на посаду, звільнення працівника
тощо;
— доповнення до особового листка з обліку
кадрів;
— довідки та інші документи.
При цьому до особової справи не включаються
копії наказів про стягнення, заохочення, зміну
прізвища працівника і т. ін. (відповідні відомості вносяться в доповнення до особового листка
з обліку кадрів або до трудової книжки). Особові
справи державних службовців формуються відповідно до Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України
з питань державної служби від 22 березня 2016 р.
№ 64.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

РЕКЛАМА

— окремо групувати у справи документи постійного, тривалого (понад 10 років), тимчасового зберігання (як виняток, у зв’язку зі специфікою підприємства документи різних строків
зберігання можуть тимчасово групуватися впродовж року в одну справу, але після закінчення
року або вирішення питання документи повинні
вміщуватися в окремі відповідні справи);
— за обсягом справа постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання не повинна перевищувати 250 аркушів (не більше 40 мм завтовшки).
Крім того, документи мають групуватися у
справи в хронологічному та/або логічному порядку. При цьому положення, правила, інструкції тощо, затверджені розпорядчими документами, групуються разом із зазначеними документами. Якщо ж вони затверджені як самостійні
документи, їх формують в окремі справи.
Накази з кадрових питань групуються (окремо від наказів з питань основної діяльності та
адміністративно-господарських питань) відповідно до їх видів та строків зберігання. При
цьому не дозволяється групувати разом накази
тривалого та тимчасового зберігання (строки
зберігання визначаються відповідно до Переліку № 578/5).
При великих обсягах кадрової документації,
накази з кадрових питань, що відносяться до
різних напрямів діяльності відділу кадрів (прийняття на роботу, звільнення, преміювання, відрядження, відпустки тощо), доцільно групувати
в окремі справи. Якщо обсяги невеликі — їх
можна групувати за строками зберігання у дві
справи: для наказів тривалого строку зберігання та тимчасового.
В особових справах, що формуються упродовж
всього часу роботи працівника на підприємстві,
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Видавник:

УКАЗ
Президента України
від 24 лютого 2017 р. № 44/2017

Президент України

Набув чинності:
25 лютого 2017 року

Остання редакція:
24 лютого 2017 року

Найсуттєвіше:
У цьому Указі визначено
строки проведення в поточному році чергових призовів
громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили
встановлені строки строкової військової служби.

Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби,
строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України
на строкову військову службу у 2017 році
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України та на виконання
Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Звільнити в запас із Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів
України військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту:
1) військовослужбовців строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або
магістр та вислужили встановлені строки строкової військової служби:
у травні — червні 2017 року;
у жовтні — листопаді 2017 року;
2) інших військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби:
у квітні — червні 2017 року;
у жовтні — грудні 2017 року.
2. Визначити на 2017 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на
строкову військову службу:
1) квітень — травень;
2) жовтень — листопад.
3. Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової
служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на
звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу:
1) у квітні — травні 2017 року;
2) у жовтні — листопаді 2017 року.
4. Кабінету Міністрів України визначити чисельність громадян України, які підлягають
призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів
у 2017 році.
5. Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням у 2017 році чергових призовів громадян України на строкову військову службу.
6. Міністерству інфраструктури України забезпечити за заявками Міністерства оборони
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної спеціальної служби транспорту
перевезення осіб, зазначених у статтях 1 і 3 цього Указу, з додержанням вимог безпеки та
проведення розрахунків за ці перевезення згідно з діючими тарифами.
7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті 3, який набирає чинності з 1 березня 2017 року, та пункту 2 статті 3, який набирає чинності з 1 вересня
2017 року.
Президент України
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НАКАЗ
від 14 січня 2016 р. № 13
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 лютого 2016 р. за № 183/28313

Видавник:
Міністерство освіти
і науки України

Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим
і науково-педагогічним працівникам
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства освіти і науки України
від 6 лютого 2017 року № 174
Додатково див. постанову
Окружного адміністративного суду міста Києва
від 7 вересня 2016 року

Набув чинності:
9 березня 2016 року
(в останній редакції —
3 березня 2017 року)

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року
№ 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту» Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 13 листопада 1997 року № 406 «Про Порядок розгляду атестаційних справ про присвоєння вчених
звань професора і доцента», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997
року за № 616/2420.
3. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С. Д.) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в установленому
законодавством порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гевка А. Є.
Міністр

С. Квіт
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
14 січня 2016 року № 13
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 лютого 2016 р. за № 183/28313
Порядок
присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам
(Витяг)

II. Основні критерії оцінки науково-педагогічної
або наукової діяльності здобувачів вчених звань
1. Вчене звання професора присвоюють працівникам вищих навчальних закладів, у тому
числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють освітню діяльність за відповідною
спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, та вищих духовних навчальних закладів:
1) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
2) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового
співробітника);
3) підпункт 3 пункту 1 розділу ІІ виключено

Остання редакція:
6 лютого 2017 року

Найсуттєвіше:
До II розділу Порядку, затвердженого цим Наказом,
нещодавно були внесені
зміни наказом Міністерства
освіти і науки України від
06.02.2017 р. № 174, що уточнюють вимоги до стажу роботи для наукових працівників, які займаються науковопедагогічною діяльністю,
необхідного для присвоєння вченого звання професора. Для економії вашого
часу ми одразу наводимо
частину документа, що зазнала змін — адже набагато зручніше ознайомитися з
документом у новій редакції, аніж звіряти положення
у тому документі, яким вносяться зміни, з тим, до якого вони були внесені.

(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 р. № 174)
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4) підпункт 4 пункту 1 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 р. № 174,
у зв’язку з цим підпункти 5, 6 вважати відповідно підпунктами 3, 4)

3) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науковотехнічній) установі в країні, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі — ОЕСР)
та/або Європейського Союзу (далі — ЄС), або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються
зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують;
4) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на
високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу;
5) які мають:
стаж роботи не менш як 10 років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора,
завідувача (начальника або його заступника) кафедри, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі
(одного вищого навчального закладу) на посаді доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. Для
наукових працівників, які займаються науково-педагогічною діяльністю, стаж роботи може становити не менше п’ятнадцяти років на посадах наукових (відповідно до підпункту 1 пункту 2 цього розділу) та науково-педагогічних (відповідно до абзацу першого цього підпункту) працівників. Для науково-педагогічних працівників
вищих духовних навчальних закладів враховується стаж педагогічної роботи у вищих духовних навчальних
закладах, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку;
навчально-методичні та наукові праці, які опубліковані після захисту докторської дисертації у вітчизняних
та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше двох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов;
сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче B2) з мов
країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані
з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов.
(пункт 1 розділу ІІ доповнено підпунктом 5 згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 р. № 174)

2. Вчене звання професора присвоюється працівникам наукових установ:
1) які працюють у наукових установах Національної академії наук та національних галузевих академіях наук,
іншого підпорядкування, наукових організаціях, наукових підрозділах вищих навчальних закладів на посаді
завідуючого (начальника) науковим відділом (відділенням, сектором, лабораторією), головного наукового
співробітника, провідного наукового співробітника, старшого наукового співробітника або директора, заступника директора, вченого секретаря;
2) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
3) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
4) які мають:
стаж наукової та науково-педагогічної роботи не менш як 10 років, у тому числі останній календарний рік
на одній із зазначених вище посад;
наукові праці, опубліковані після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених
до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов (за рішенням вченої
ради вищого навчального закладу відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена
публікацією монографії англійською мовою в одному з міжнародних видавництв, перелік яких визначається
рішенням вченої ради);
сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов
країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані
з використанням цих мов, або наявність у здобувача не менше ніж 10 праць, опублікованих англійською мовою
у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами
з інших мов;
(абзац четвертий підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними
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згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 р. № 174);
5) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науковотехнічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів,
які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують;
6) які підготували не менше ніж трьох докторів філософії (кандидатів наук).
3. Вчене звання професора присвоюється працівникам вищих навчальних закладів, у тому числі закладів
післядипломної освіти, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні
вищої освіти, та вищих духовних навчальних закладів, яким не присуджено ступінь доктора наук, але:
1) які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук);
2) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
3) які провадять навчальну діяльність не менш як 15 навчальних років на посаді асистента, викладача,
старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, у тому
числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі) на посаді доцента,
професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. Для науково-педагогічних працівників вищих духовних
навчальних закладів враховується стаж педагогічної роботи у вищих духовних навчальних закладах, статути
(положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку;
4) які мають:
навчально-методичні та наукові праці, опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі не менше чотирьох публікацій у періодичних виданнях, включених до
наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов;
сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов
країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані
з використанням цих мов;
(абзац третій підпункту 4 пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 р. № 174)

5) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науковотехнічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів,
які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують;
6) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на
високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу;
7) які підготували не менше трьох докторів філософії (кандидатів наук).
4. Вчене звання професора присвоюється діячам культури і мистецтв, педагогічна діяльність яких у відповідності з навчальним планом передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та
безпосередньо впливає на формування професійної майстерності майбутнього митця, та:
1) які провадять навчальну діяльність не менш як 10 навчальних років на посадах асистента, викладача,
старшого викладача, доцента, професора, завідуючого кафедрою, у тому числі останній календарний рік на
одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі) на посаді доцента, професора, завідуючого кафедрою,
зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою;
2) які удостоєні відповідно почесного звання «Народний артист України», «Народний художник України»,
«Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв України»;
3) яким присвоєно вчене звання доцента;
4) які мають:
сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов
країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані
з використанням цих мов;
(абзац другий підпункту 4 пункту 4 розділу ІІ із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 р. № 174)

значні особисті творчі досягнення:
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у музичній сфері — масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, відеозаписи, наявність звання лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів;
в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній сфері — персональні виставки,
видання каталогів, альбомів, буклетів;
у театральній сфері, сфері кіно і телебачення — записи концертів, театральні постановки, фільми, інші
творчі роботи, що використовуються у педагогічній діяльності;
наукові праці у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав;
5) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на
високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу;
6) які особисто підготували не менше п’яти осіб, удостоєних почесних звань України, або лауреатів міжнародних та державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів.
5. Вчене звання доцента присвоюється працівникам вищих навчальних закладів, у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні
вищої освіти, та вищих духовних навчальних закладів, які здійснюють науково-педагогічну діяльність, та:
1) яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;
2) підпункт 2 пункту 5 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти і
науки України від 06.02.2017 р. № 174)

3) підпункт 3 пункту 5 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 р. № 174,
у зв’язку з цим підпункти 4, 5 вважати відповідно підпунктами 2, 3)

2) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науковотехнічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів,
які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу,
симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС;
3) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на
високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу;
4) які мають:
стаж роботи не менше ніж п’ять навчальних років на посадах асистента, викладача, старшого викладача,
доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, у тому числі останній календарний
рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі), зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. Для науково-педагогічних працівників вищих духовних навчальних закладів враховується стаж педагогічної роботи у вищих духовних навчальних закладах, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку;
навчально-методичні та наукові праці, які опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше однієї публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов;
сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче B2) з мов
країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані
з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов.
(пункт 5 розділу ІІ доповнено підпунктом 4 згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 р. № 174)

6. Вчене звання доцента присвоюється діячам культури і мистецтв, педагогічна діяльність яких у відповідності з навчальним планом передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосередньо впливає на формування професійної майстерності майбутнього митця, та:
1) які провадять навчальну діяльність не менш як п’ять навчальних років на посаді асистента, викладача,
старшого викладача, доцента, професора, завідуючого кафедрою, у тому числі останній календарний рік на
одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі), зокрема за сумісництвом або за трудовим договором
(контрактом) з погодинною оплатою;
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2) які удостоєні відповідно почесного звання «Народний артист України», «Народний художник України»,
«Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв України»;
3) які мають:
стаж роботи не менш як рік після удостоєння зазначеного почесного звання;
значні особисті творчі досягнення:
у музичній сфері — масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, відеозаписи, наявність звання лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів;
в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній сфері — персональні виставки,
видання каталогів, альбомів, буклетів;
у театральній сфері, сфері кіно і телебачення — записи концертів, театральні постановки, фільми, інші
творчі праці, що використовуються у педагогічній діяльності;
наукові праці у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав;
4) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країн, які входять до ОЕСР, на
високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу;
5) які особисто підготували не менш як трьох лауреатів міжнародних або державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів.
7. Вчене звання старшого дослідника присвоюється працівникам вищих навчальних закладів або наукових
установ, зарахованих на посади після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом:
1) яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;
2) які мають:
стаж наукової роботи не менш як п’ять років на посаді старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідуючого (начальника) та завідуючого (начальника) науково-дослідним відділом (відділенням, сектором, лабораторією), завідуючого кафедрою, призначені на посади ректора, проректора з наукової роботи, директора, заступника
директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше
календарного року;
наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше двох публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов;
сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче B2) з мов
країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані
з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов;
(абзац четвертий підпункту 2 пункту 7 розділу ІІ у редакції
наказу Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 р. № 174)

3) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науковотехнічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів,
які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу,
симпозіуму, семінару), проведеної у зазначених країнах.
8. Вчене звання старшого дослідника може бути присвоєно за спеціальністю, яка належить до іншої галузі,
ніж галузь, у якій здобувачеві присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), за умови, що
опубліковані наукові праці містять отримані здобувачем нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності
розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі знань.
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НАКАЗ
від 15 грудня 2016 р. № 1543

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за № 1723/29853

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Про затвердження Положення про державну службу зайнятості
Набув чинності:
27 січня 2017 року

Остання редакція:
15 грудня 2016 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
нове Положення про державну службу зайнятості (при
цьому втратив чинність наказ
Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Положення про державну службу зайнятості» від
20 січня 2015 р. № 41).

Відповідно до абзацу третього пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 90 «Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення» та
з метою удосконалення діяльності державної служби зайнятості Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про державну службу зайнятості, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України
від 20 січня 2015 року № 41 «Про затвердження Положення про державну службу зайнятості»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2015 року за № 141/26586 (зі змінами).
3. Департаменту ринку праці та зайнятості (Кікіна С. О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П.
Міністр

А. Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
15 грудня 2016 року № 1543
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за № 1723/29853

ПОЛОЖЕННЯ
про державну службу зайнятості
I. Загальні положення
1. Державна служба зайнятості (далі — Служба) є централізованою системою державних
установ, діяльність якої спрямовується та координується Міністерством соціальної політики
України.
2. Служба складається з Державної служби зайнятості (Центрального апарату) (далі —
Центральний апарат Служби), Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних,
Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості (далі — регіональні центри
зайнятості), міських, районних і міськрайонних центрів зайнятості (далі — базові центри
зайнятості), Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, професійнотехнічних навчальних закладів державної служби зайнятості, інших навчальних закладів
державної служби зайнятості (далі — навчальні заклади Служби), а також підприємств,
установ, організацій, утворених Службою (далі — підпорядковані Службі юридичні особи).
Регіональні та базові центри зайнятості можуть створювати поза їх місцезнаходженням
відокремлені підрозділи (філії), які виконуватимуть функції, визначені для них відповідним
регіональним чи базовим центром зайнятості.
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3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету
Міністрів України та Міністерства соціальної політики України, рішеннями правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд), іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
4. Структура та гранична чисельність працівників Служби, а також видатки на адміністративно-господарські витрати Служби погоджуються Міністерством соціальної політики України та затверджуються
Головою Центрального апарату Служби.
5. Діяльність Служби та виконання нею завдань і функцій, передбачених законодавством, у тому числі
цим Положенням, фінансується за рахунок коштів Фонду.
6. Центральний апарат Служби, регіональні та базові центри зайнятості є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та
банківських установах, кутові штампи та печатки із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та кодом за ЄДРПОУ, інші печатки та штампи (за наявності).
7. Умови оплати праці працівників Центрального апарату Служби, регіональних і базових центрів зайнятості, їхніх філій, кваліфікаційні вимоги до їхніх керівників, види відомчих заохочувальних відзнак і
порядок їх застосування визначаються наказами Міністерства соціальної політики України.
8. Працівники Служби підлягають атестації відповідно до Закону України «Про професійний розвиток
працівників».
9. Працівникам Служби надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарні дні (якщо інше
не передбачено законодавством), щорічні додаткові відпустки та інші види відпусток, визначені Кодексом
законів про працю України та Законом України «Про відпустки».
10. Із керівниками навчальних закладів Служби укладається контракт відповідно до Закону України
«Про освіту».
II. Завдання, функції та права Служби
1. Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 90 «Деякі
питання державного управління у сфері зайнятості населення» до внесення змін до Законів України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та «Про зайнятість населення» Служба продовжує виконувати завдання і функції у сфері зайнятості населення, трудової міграції
та соціального захисту від безробіття, а також функції виконавчої дирекції Фонду, визначені Законами
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та «Про зайнятість населення».
2. Служба при виконанні покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
III. Центральний апарат Служби
1. Центральний апарат Служби є головною державною установою у централізованій системі державних
установ Служби.
2. Центральний апарат Служби виконує повноваження безпосередньо та через регіональні і базові
центри зайнятості, їхні філії, навчальні заклади Служби та підпорядкованих Службі юридичних осіб.
Центральний апарат Служби визначає функції та обсяг повноважень регіональних і базових центрів
зайнятості, а також їхніх філій.
Центральний апарат Служби є уповноваженим органом з управління Інститутом підготовки кадрів
державної служби зайнятості України.
3. Центральний апарат Служби є неприбутковою державною установою, що фінансується за рахунок
коштів Фонду.
4. Доходи, отримані Центральним апаратом Служби, використовуються виключно для фінансування
видатків на утримання Центрального апарату Служби, реалізації мети (цілей) та виконання завдань за
напрямами діяльності, визначеними законодавством. Отримані Центральним апаратом Служби доходи
або їх частини не розподіляються серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

28

№ 6 (138), 15 березня 2017

АКТУАЛЬНО У 2017 РОЦІ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

5. У разі припинення діяльності Центрального апарату Служби (шляхом ліквідації або реорганізації (злиття,
поділу, приєднання, перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям
відповідного виду або зараховуються до бюджету Фонду.
6. Службу очолює Голова. Голова Центрального апарату Служби призначається на посаду та звільняється з
посади державним секретарем Міністерства соціальної політики України. Призначення Голови Центрального
апарату Служби проводиться шляхом укладення контракту строком від 1 до 5 років за погодженням із головою
Київської міської державної адміністрації.
7. Голова Центрального апарату Служби може мати заступників (у тому числі першого), яких він призначає
на посади та звільняє з посад, і радників.
8. Структура Центрального апарату Служби погоджується Міністерством соціальної політики України та
затверджується Головою Центрального апарату Служби.
9. Голова Центрального апарату Служби:
1) керує Службою та забезпечує належну організацію її діяльності, виконання нею вимог Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики з питань, що
належать до сфери діяльності державної служби зайнятості, рішень правління Фонду, виконання покладених
на Службу завдань і функцій, належне використання коштів Фонду в межах затверджених видатків бюджету,
майна та матеріальних цінностей, що знаходяться у розпорядженні Служби;
2) затверджує розподіл обов’язків між заступниками Голови Центрального апарату Служби;
3) затверджує положення про структурні підрозділи Центрального апарату Служби, а також граничну чисельність працівників Служби в розрізі областей і міста Києва; положення про регіональні центри зайнятості,
розроблені на підставі примірних положень про регіональні та базові центри зайнятості, затверджених Міністерством соціальної політики України; статути навчальних закладів Служби (крім статуту Інституту підготовки
кадрів державної служби зайнятості України) та підпорядкованих Службі юридичних осіб, утворених Центральним апаратом Служби; примірні структури регіональних і базових центрів зайнятості та їхніх філій;
4) затверджує штатний розпис Центрального апарату Служби (відповідно до структури, погодженої Міністерством соціальної політики України) та його кошторис видатків;
5) затверджує кошторис видатків Фонду відповідно до затвердженого бюджету Фонду; якщо до початку
нового бюджетного періоду не затверджено річний бюджет Фонду, затверджує тимчасовий кошторис видатків
Фонду (який не містить капітальних видатків, крім таких, що пов’язані з виконанням рішень про стягнення
коштів Фонду, прийнятих судами та іншими державними органами, які відповідно до законодавства мають
право приймати такі рішення, із надзвичайними ситуаціями, роботами з ліквідації наслідків стихійних явищ та
аварій), щомісячний обсяг яких не може перевищувати 1/12 обсягу видатків, затверджених кошторисом видатків Фонду на попередній рік, крім видатків на виплату матеріального забезпечення та надання соціальних
послуг, заробітну плату, нарахування на оплату праці, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, сплату податків (зборів, обов’язкових платежів);
6) затверджує структуру, граничну чисельність, штатний розпис регіональних центрів зайнятості, а також
кошторис видатків регіональних центрів зайнятості з урахуванням підпорядкованих базових центрів зайнятості,
філій регіонального та базового центрів зайнятості; погоджує штатний розпис і кошторис видатків професійнотехнічних навчальних закладів, інших навчальних закладів Служби, погоджує штатний розпис Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України та затверджує його кошторис видатків;
7) приймає рішення щодо утворення, ліквідації, реорганізації регіональних і базових центрів зайнятості за
погодженням із Міністерством соціальної політики України;
8) забезпечує виконання Службою функцій виконавчої дирекції Фонду;
9) забезпечує виконання доручень Міністерства соціальної політики України;
10) у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання відповідно до законодавства;
11) призначає на посади та звільняє з посад працівників Центрального апарату Служби, директорів і заступників директорів регіональних центрів зайнятості, керівників навчальних закладів Служби та підпорядкованих Службі юридичних осіб, утворених Центральним апаратом Служби;
12) погоджує призначення та звільнення директорів базових центрів зайнятості, керівників філій регіонального та базового центрів зайнятості, керівників професійно-технічних навчальних закладів та інших підпорядкованих Службі юридичних осіб, утворених регіональним центром зайнятості, посадових осіб регіональних
центрів зайнятості, на яких покладено виконання функцій із проведення внутрішнього аудиту, та посадових
осіб, на яких покладено виконання функцій із запобігання та виявлення корупції;
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13) вживає заходів заохочення і накладає стягнення на працівників Центрального апарату Служби, директорів і заступників директорів регіональних центрів зайнятості, керівників навчальних закладів і підпорядкованих Службі юридичних осіб, утворених Центральним апаратом Служби, затверджує примірне положення про
преміювання працівників державної служби зайнятості;
14) є відповідальним за виконання покладених на Службу завдань і функцій, належне використання коштів
Фонду, майна та матеріальних цінностей, що знаходяться у розпорядженні Центрального апарату Служби,
відповідно до законодавства;
15) виконує інші повноваження, передбачені законодавством.
10. Для проведення аналізу тенденцій на ринку праці, підготовки пропозицій щодо реалізації політики зайнятості та забезпечення ефективності використання коштів Фонду при Центральному апараті Служби може
утворюватися колегія. Положення про колегію Центрального апарату Служби затверджується Головою Центрального апарату Служби.
IV. Регіональні центри зайнятості
1. Регіональні центри зайнятості є неприбутковими державними установами, підпорядкованими та підзвітними Центральному апарату Служби.
2. Доходи, отримані регіональним центром зайнятості, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання регіонального центру зайнятості, реалізації мети (цілей) та виконання завдань за напрямами діяльності, визначеними законодавством. Отримані регіональним центром зайнятості доходи або їх
частини не розподіляються серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
3. У разі припинення діяльності регіонального центру зайнятості (шляхом ліквідації або реорганізації (злиття,
поділу, приєднання, перетворення)) його активи передаються іншому регіональному центру зайнятості чи
Центральному апарату Служби (за рішенням Центрального апарату Служби) або зараховуються до доходу
Фонду.
4. Регіональні центри зайнятості у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого
характеру.
5. Накази регіональних центрів зайнятості можуть бути скасовані Головою Центрального апарату Служби
повністю чи в окремій частині у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства.
6. Регіональний центр зайнятості очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади
Головою Центрального апарату Служби за погодженням з головою Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, відповідної обласної або міської державної адміністрації.
7. Директор регіонального центру зайнятості може мати заступників. Заступників директора регіонального
центру зайнятості призначає Голова Центрального апарату Служби.
8. Директор регіонального центру зайнятості:
1) забезпечує виконання регіональним центром зайнятості, підпорядкованими йому базовими центрами
зайнятості, філіями регіонального та базових центрів зайнятості вимог Конституції та законів України, актів
Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України з питань, що належать до сфери діяльності державної служби зайнятості, рішень правління Фонду, інших нормативно-правових актів;
2) без доручення діє від імені регіонального центру зайнятості, представляє його інтереси у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян тощо, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів
регіонального центру зайнятості;
3) керує діяльністю регіонального центру зайнятості та підпорядкованих йому базових центрів зайнятості,
філій регіонального та базових центрів зайнятості, забезпечує виконання покладених на них завдань і функцій,
належне використання коштів Фонду в межах затвердженого кошторису видатків, виконання наказів і доручень Голови Центрального апарату Служби, координацію роботи та здійснення контролю за діяльністю професійно-технічних навчальних закладів та інших підпорядкованих Службі юридичних осіб, утворених регіональним центром зайнятості;
4) призначає на посади та звільняє з посад працівників регіонального центру зайнятості (крім заступників
директора), працівників базових центрів зайнятості, працівників філій регіонального та базових центрів зайнятості, за погодженням із Головою Центрального апарату Служби - директора базового центру зайнятості,
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керівників філій регіонального та базового центрів зайнятості, керівників професійно-технічних навчальних
закладів та інших підпорядкованих Службі юридичних осіб, утворених регіональним центром зайнятості, посадових осіб регіонального центру зайнятості, на яких покладено функції із проведення внутрішнього аудиту,
та посадових осіб, на яких покладено виконання функцій із запобігання та виявлення корупції в установленому
законодавством порядку;
5) приймає рішення щодо утворення та ліквідації міських, районних, міськрайонних і районних у містах
філій регіонального центру зайнятості в межах затвердженої граничної чисельності працівників регіонального
центру зайнятості за погодженням із Центральним апаратом Служби, затверджує структуру та штатний розпис
таких філій;
6) затверджує положення про філії регіонального центру зайнятості на підставі примірного положення про
відокремлені підрозділи (філії), затвердженого Центральним апаратом Служби, положення про базовий центр
зайнятості; приймає рішення щодо утворення, реорганізації та ліквідації підпорядкованих Службі юридичних
осіб за погодженням із Центральним апаратом Служби та Міністерством соціальної політики України, затверджує їхні статути, а також затверджує штатний розпис і кошторис видатків професійно-технічних навчальних
закладів Служби за погодженням із Головою Центрального апарату Служби;
7) вживає заходів заохочення та накладає стягнення на працівників регіонального центру зайнятості (крім
заступників директора), підпорядкованих йому базових центрів зайнятості на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також на працівників філій регіонального та базових центрів зайнятості;
8) є відповідальним за виконання покладених на регіональний центр зайнятості, його філії та підпорядковані йому базові центри зайнятості та їхні філії завдань і функцій, належне використання коштів Фонду, а також
виділеного в розпорядження регіонального центру зайнятості майна та матеріальних цінностей, виконання
наказів і доручень Голови Центрального апарату Служби, координацію роботи та контроль за діяльністю професійно-технічних навчальних закладів та інших підпорядкованих Службі юридичних осіб, утворених регіональним центром зайнятості;
9) виконує інші повноваження, передбачені законодавством.
V. Базові центри зайнятості
1. Базові центри зайнятості є неприбутковими державними установами, підпорядкованими та підзвітними
регіональному центру зайнятості, які створюються за рішенням Голови Центрального апарату Служби.
2. Доходи, отримані базовим центром зайнятості, використовуються виключно для фінансування видатків
на утримання базового центру зайнятості, реалізації мети (цілей) та виконання завдань за напрямами діяльності, визначеними законодавством. Отримані базовим центром зайнятості доходи або їх частини не розподіляються серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску),
членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
3. У разі припинення діяльності базового центру зайнятості (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються Центральному апарату Служби, регіональному центру зайнятості, іншому базовому центру зайнятості (за рішенням Центрального апарату Служби) або зараховуються
до доходу Фонду.
4. Базові центри зайнятості у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру.
Накази базових центрів зайнятості можуть бути скасовані директором регіонального центру зайнятості повністю чи в окремій частині у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства.
5. Базовий центр зайнятості очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади директором регіонального центру зайнятості за погодженням із Головою Служби та головою відповідної місцевої
державної адміністрації.
Директор базового центру зайнятості може мати заступників. Заступників директора та заступників директора – начальників відділів призначає на посади директор регіонального центру зайнятості за поданням директора
базового центру зайнятості.
6. Директор базового центру зайнятості:
1) забезпечує виконання базовим центром зайнятості, його філіями вимог Конституції та законів України,
актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України з
питань, що належать до сфери діяльності державної служби зайнятості, рішень правління Фонду, інших нормативно-правових актів;
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2) керує діяльністю базового центру зайнятості та його філіями, забезпечує виконання покладених на них
завдань і функцій, цільове використання коштів Фонду в межах затвердженого кошторису видатків, належне
використання виділених у розпорядження базовому центру зайнятості майна та матеріальних цінностей, виконання наказів і доручень Голови Центрального апарату Служби та директора регіонального центру зайнятості;
3) без доручення діє від імені базового центру, представляє його інтереси у взаємовідносинах з органами
державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями,
об’єднаннями громадян тощо, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів центру;
4) приймає рішення щодо утворення та ліквідації філій у межах затвердженої директором регіонального
центру зайнятості граничної чисельності працівників регіонального центру зайнятості за погодженням із регіональним центром зайнятості та Центральним апаратом Служби, затверджує положення про них;
5) є відповідальним за виконання покладених на базовий центр зайнятості, його філії завдань і функцій,
цільове використання коштів Фонду, а також за належне використання майна і матеріальних цінностей, що
знаходяться у розпорядженні базового центру зайнятості, виконання наказів і доручень Голови Центрального
апарату Служби;
6) виконує інші повноваження, передбачені законодавством.
7. Структура та штатний розпис базового центру зайнятості з урахуванням його філій затверджуються директором відповідного регіонального центру зайнятості в межах затвердженої директором регіонального
центру зайнятості граничної чисельності.
Кошторис видатків базового центру зайнятості затверджується директором регіонального центру зайнятості
в межах кошторису видатків регіонального центру зайнятості.
VI. Філії регіонального та базового центрів зайнятості
1. Філії регіонального та базового центрів зайнятості можуть утворюватись у містах, районах та районах у
містах. Такі філії виконують функції, покладені на них відповідними регіональними чи базовими центрами
зайнятості, та діють на підставі затвердженого регіональним (базовим) центром зайнятості положення.
2. Філію очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади директором регіонального центру зайнятості за погодженням із Головою Центрального апарату Служби.
3. Керівник філії діє за довіреністю від імені відповідного регіонального чи базового центру зайнятості та
відповідно до положення про філію, затвердженого регіональним (базовим) центром зайнятості.
4. Для забезпечення доступності послуг шукачам роботи в об’єднаних територіальних громадах можуть
створюватись віддалені робочі місця працівників філій.

Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості
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Робота на висоті:
хто може її виконувати
Напевно, на кожному підприємстві час від часу виникає потреба у виконанні невеличкої роботи на кшталт заміни ліхтаря, лампи, встановлення рекламних чи інших
щитів, рамок, розміщення плакатів тощо. І в цьому немає проблеми, якщо така
робота виконується, так би мовити, «на землі». А ось коли роботодавець просить
зробити відповідні види «дрібних» робіт на висоті, працівники досить часто побоюються й відмовляються це робити. А навіть якщо й погоджуються, то роботодавцеві слід зважати на те, що в разі нещасного випадку з працівником (приміром,
він зірветься і впаде з висоти) у підприємства будуть неабиякі проблеми. Тож
з’ясуємо, які працівники можуть і мають право працювати на висоті.

Законодавче забезпечення

Основною нормативно-правовою базою з питань робіт, пов’язаних з висотою, є Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП), Закон
України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.
№ 2694-XII, а також низка наказів центральних
органів державної виконавчої влади, зокрема:
— Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня
2007 р. № 62 (далі — Правила № 62);
— ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека
в будівництві», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України від 27 січня 2009 р. № 45;
— Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України (далі — МОЗ)
та Державним комітетом України по нагляду
за охороною праці від 23 вересня 1994 р. № 263/
121;
— Порядок проведення медичних оглядів
працівників певних категорій, затверджений
наказом МОЗ від 21 травня 2007 р. № 246;
— Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони
праці та Перелік робіт з підвищеною небезпе№ 6 (138), 15 березня 2017

кою, затверджені Державним комітетом України
з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р.
№ 15;
— Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 30 грудня 2014 р. № 1417.
Відповідно саме до цих нормативних документів і має організовуватися робота на висоті.
Однак, головною проблемою для кадровиків,
працівників, які відповідають за охорону праці,
а також і самих роботодавців є необхідність чіткого визначення того, які ж роботи є роботами
на висоті та які представники яких професій робітників вправі їх виконувати.
Так, згідно з п. 2.1. Правил № 62, роботами
на висоті слід вважати роботи, які виконуються
на висоті 1,3 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з
робочих платформ підйомників і механізмів, а
також на відстані менше 2 м від неогороджених
перепадів на висоті 1,3 м і більше. Основним засобом індивідуального захисту під час виконання робіт є пояс запобіжний лямковий або безлямковий.
Також у разі проведення робіт, які виконуються безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання або з монтажних пристосувань,
тимчасових драбин, трапів, установлених на
конструкціях, робочих платформ підйомників і
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механізмів, у безопорному просторі тощо на
висоті 5 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу застосовується
поняття верхолазні роботи. Основним засобом індивідуального захисту під час виконання
верхолазних робіт є пояс запобіжний лямковий.
З огляду на викладене, можна було б вважати, що звичайного проходження навчання з
охорони праці та верхолазних робіт було б достатньо для того щоб, наприклад, «Прибиральник службових приміщень» міг працювати на
висоті (замінювати лампочки, встановлювати
флюгера тощо). Однак це не так. Для розуміння того, хто ж може виконувати роботи на ви-

соті, слід користуватися кваліфікаційними характеристиками, які містяться у відповідних
випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП).

Професії працівників

Отже, які ж саме на сьогодні існують професії,
працівникам яких дозволяється працювати на
висоті? Так, у Національному класифікаторі
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП) можна виділити декілька відповідних професійних назв робіт, а за допомогою належних випусків ДКХП визначити типові завдання та обов’язки робітників, які можуть працювати
на висоті (див. Таблицю).
Таблиця

«Машиніст крана (кранівник)»
код КП — 8333, випуск 1 ДКХП
Має з 2 по 6 розряди.
Керує мостовими, шлюзовими, баштовими самохідними, самопідіймальними, портально-стріловими, баштовими стаціонарними, козловими, кабельними, гусеничними, пневмоколісними та самохідними залізничними кранами різною вантажопідйомністю, яка залежить від розряду робітника.
«Радіомонтер приймальних телевізійних антен»
код КП — 7243, випуск 1 ДКХП
Має з 2 по 6 розряди, але працює на висоті, починаючи з 4 розряду.
Виконує роботи з монтажу, установки та ремонту телевізійних антен індивідуального і колективного приймання телебачення.
Бере участь у роботі з установки, монтажу, демонтажу й ремонту всіх типів колективних та індивідуальних антен. Виконує
підвід та ремонт електроживлення антенних підсилювачів, їх установлення та вмикання устаткування розподільної мережі.
Бере участь у роботі з устаткування кабельних повітряних переходів.
«Склопротиральник»
код КП — 9142, випуск 1 ДКХП
Очищає скло та рами від бруду. Наносить на скло спеціальну речовину для протирання їх м’якою ганчіркою. Миє рами вікон
та підвіконня. Вибирає для роботи необхідний інвентар та пристрої й утримує їх у чистоті.
«Садовод»
код КП — 6112, випуск 2 ДКХП
Має з 3 по 5 розряди, але тільки за наявності 5 розряду може виконувати роботи на висоті.
Обробляє гербіцидами та іншими отрутохімікатами плодові, декоративні та лісові культури. Оббризкує й обпилює отрутохімікатами і гербіцидами. Прищеплює, окулірує плодові, декоративні та субтропічні культури в розсадниках, а також у плодоносних садах.
Обрізує крону молодих і плодоносних дерев. Заготовляє горіхи та інші плоди деревних і чагарникових порід з дерев висотою понад 5 м. Проводить роботи із введення й освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та інтенсифікації садівництва.
«Робітник на лісокультурних (лісогосподарських) роботах»
код КП — 6141, випуск 3 ДКХП
Має з 2 по 6 розряди, але працює на висоті, починаючи лише з 4 розряду.
Культивує, дискує, лущить ґрунт кінними знаряддями, перекопує ґрунт лопатою. Підживлює рослини. Вносить добрива у
ґрунт. Прополює, розпушує вручну посіви і посадки, підгортає й розгортає просапні, плодово-ягідні, лікарські, лісові та інші
культури. Збирає шишки, горіхи й інші плоди зі стоячих дерев і чагарників.
«Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування»
код КП — 7241, випуск 5 ДКХП
Має з 3 по 6 розряди.
Виконує монтаж, демонтаж, ремонт, випробовування й технічне обслуговування механічної та електричної частини простих машин,
вузлів і механізмів, засобів сигналізації та освітлення, розподільних, абонентських кабельних і телефонних мереж, заземлення.
Проводить ремонт та монтаж повітряних ліній електропередач, установок градозахисту; пересування опор ліній електропередачі.
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Таблиця. Закінчення
«Зварник термітного зварювання»
код КП — 7212, випуск 42 ДКХП
Має з 2 по 5 розряди, але тільки за наявності 5 розряду може працювати на висоті.
Виконує термітне зварювання електричних проводів, ліній електропередач на висоті та в зоні високої напруги. Визначає масу
терміту для зварювання; встановлює якість зварювання. Обробляє і перевіряє колії після зварювання стику. Зважує окремі
компоненти та складає термітну суміш за рецептами. Випробовує пробні порції терміту.
«Електромеханік з обслуговування і ремонту вітроенергетичної установки»
код КП — 7241, випуск 62 ДКХП
Має V групу кваліфікації.
Виконує складні роботи з монтажу вітроенергетичних установок. Виконує такелажні, стропальні, верхолазні роботи, пов’язані з
переміщенням, демонтажем деталей і вузлів вітротурбін на висоті, розбирає, складає і регулює вітротурбіни в польових умовах.
«Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі»
код КП — 7241, випуск 62 ДКХП
Має з 2 по 6 розряди, починаючи з 3 розряду може працювати на висоті.
Виконує верхові ремонтні роботи на вимкнених лініях електропередачі, верховий огляд лінії електропередачі під напругою,
ремонт дерев’яних опор з виправленням і заміною деталей, перевірку на загнивання елементів опор під напругою. Здійснює
пофарбування металевих опор на висоті, ремонт фундаментів, механічне очищення проводів і тросів від ожеледі.
«Електромонтер контактної мережі»
код КП — 7241, випуски 66 та 87 ДКХП
Має з 1 по 6 розряди, починаючи з 3 розряду може виконувати роботи на висоті.
Монтує, демонтує, оглядає, замірює, перевіряє стан, ремонтує контактну мережу постійного та змінного струму, високовольтних ліній, підвішених на опорах контактної мережі, трансформаторних підстанцій, приєднаних до цих мереж. Встановлює опори. Виконує електроремонтні роботи на висоті при знятій напрузі поблизу частин, що перебувають під струмом та під
напругою без припинення руху електротранспорту або в регламентовані за часом перерви.
«Антенник-щогловик»
код КП — 7243, випуск 70 ДКХП
Має з 3 по 7 розряди.
Здійснює періодичний огляд антенно-щоглових споруд. Перевіряє натяг фідерних ліній і полотен антен, відтяжки щогл,
цілісність проводів та їх кріплення, ізоляторів антен та фідерів, перевіряє стан контактних антенних перемичок, болтових
з’єднань, зварювальних швів, муфт і втулок. Виконує верхолазні роботи, під час яких змазує гвинтові відтяжки щогл та замінює лампи сигнального освітлення, які не працюють.
«Верхолаз»
код КП — 7129, випуск 64 ДКХП
Має з 6 по 8 розряди.
Виконує складні будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи із застосуванням верхолазних технологій в опорному
та безопорному просторі під час будівництва підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості,
зв’язку, теле- і радіомовлення, будівель, споруд.

Умови виконання

Нагадаємо, що для виконання робіт на висоті
слід видавати наряд-допуск — тобто викладене
на спеціальному бланку розпорядження на безпечне проведення робіт. Форма наряду-допуску
для виконання робіт на висоті складається з двох
окремих частин:
 наряд — визначає зміст завдання, місце,
час початку та закінчення роботи, необхідні заходи безпеки й осіб, відповідальних за безпеку
проведення робіт;
 допуск — визначає склад бригади, організаційно-технічні заходи, які гарантують правиль№ 6 (138), 15 березня 2017

ність підготовки робочого місця, достатність
вжитих заходів безпеки, після виконання яких
члени бригади мають право розпочати роботи.
Отже, наряд визначає конкретний обсяг виконуваних робіт і вказує на організаційно-технічні заходи щодо їх виконання, а допуск є
невід’ємною частиною наряду-допуску, що визначає людський чинник у виконуваних видах
робіт. Розглянемо предметно, які саме особи
мають залучатися (та які їхні обов’язки) при виконанні робіт на висоті.
Так, до робіт, що виконуватимуться на висоті, мають бути залучені:
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— керівник, який видав наряд-допуск (зазвичай
це директор підприємства, його заступник, головний інженер чи інші керівні особи, на яких покладено обов’язки з питань охорони праці відповідно до розпоряджень керівника підприємства);
— відповідальний керівник робіт (фактично —
це начальник структурного підрозділу, в якому
працюють робітники, які безпосередньо виконуватимуть роботи на висоті);
— відповідальний виконавець робіт (це майстер, який безпосередньо керує роботами на висоті);
— безпосередні виконавці робіт (ті робітники, які безпосередньо виконуватимуть роботи
на висоті й про яких йшлося в Таблиці);
— відповідальний працівник діючого підприємства, який має право допуску до робіт на висоті
(далі — допускач) — тобто інженерно-технічний
працівник, який має відповідну професійну підготовку та досвід ведення подібних робіт (як правило, це головні фахівці суб’єкта господарювання: головний енергетик чи керівник служби
охорони праці підприємства, на території якого
виконуються роботи);
— крім вищезазначених відповідальних осіб,
під час ведення складних робіт можуть визначатися з членів бригади наглядачі, спостерігачі,
страхувальники та дублери.
В окремих випадках (наприклад, у разі виконання робіт на віддалених виробничих об’єктах
малочисленими бригадами) відповідальним керівником і виконавцем робіт може бути призначений наказом керівника підприємства бригадир,
який має стаж роботи за фахом не менше 3 років і
кваліфікацію не нижче 4 розряду, пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (але зверніть увагу, що у такому випадку не допускається суміщення обов’язків відповідального
виконавця робіт і допускача, при цьому визначення складу виконавців та інструктаж з ними повинна проводити особа, яка видає наряд-допуск).
Серед основних завдань і обов’язків зазначених вище працівників, у разі їхньої участі в роботах на висоті, відповідні посадові інструкції
мають містити такі окремі положення:
1. Керівник, який видав наряд-допуск: визначає небезпечні та шкідливі виробничі чинники,
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притаманні передбачуваній роботі; визначає заходи охорони праці, які забезпечують належні
умови ведення робіт; призначає відповідального
виконавця робіт, а в разі необхідності — визначає відповідального керівника робіт та допускача
(або безпосередньо сам суміщає обов’язки відповідального керівника робіт); проводить цільовий
інструктаж з відповідальним керівником робіт,
допускачем і відповідальним виконавцем робіт
згідно з передбаченими в наряді заходами; несе
відповідальність за повноту та достовірність вказаних у наряді заходів безпеки.
2. Відповідальний керівник робіт: визначає
кваліфікацію відповідального виконавця робіт
та допускача; координує взаємодію допускача та
відповідального виконавця робіт; перевіряє достатність визначених у наряді заходів безпеки за
наявними небезпечними та шкідливими виробничими чинниками; визначає додаткові заходи
безпеки; контролює виконання основних і додаткових заходів безпеки виконавцями робіт;
призупиняє ведення робіт (у разі виникнення
загрози життю та/або здоров’ю виконавців робіт або ведення робіт у непередбачених нарядом-допуском умовах); несе відповідальність за
кваліфікацію відповідального виконавця робіт
та допускача, достатність основних і додаткових заходів безпеки та за необхідності вносить
відповідні записи до наряду-допуску.
3. Відповідальний виконавець робіт: визначає склад виконавців робіт і їх кваліфікацію; інструктує відповідальних виконавців робіт щодо
заходів безпеки, яких слід дотримуватися під
час ведення робіт; забезпечує наявність у членів бригади передбачених нарядом засобів захисту та робочого інструменту; забезпечує безпечні умови праці виконавців робіт під час робіт
і після їх завершення; отримує від допускача запис, що дозволяє розпочати роботи; призначає
наглядача та/або спостерігача (у разі проведення складних робіт або робіт, які передбачають
взаємодію із сторонніми суб’єктами господарювання); приймає від змінника виконану за нарядом-допуском роботу та особисто перевіряє
умови ведення робіт; дозволяє відновити роботи після перерви в роботі протягом однієї зміни
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ми виробництва); продовжує наряд-допуск, при
цьому особисто перевіряє виконання заходів
безпеки, вносить відповідний запис у допуск
або отримує дозвіл на відновлення робіт від допускача; призупиняє ведення робіт (у разі виникнення загрози життю та/або здоров’ю виконавців робіт) за вказівками допускача або
відповідального керівника робіт (наприклад, за
їх вказівками видаляє виконавців робіт у безпечне місце під час випробування об’єктів); несе
відповідальність за відповідність кваліфікації
виконавців робіт характеру виконуваних робіт,
дотримання членами бригади технології ведення робіт, правил трудової та виробничої дисципліни (внутрішньооб’єктового режиму) та виконання передбачених нарядом заходів безпеки.
4. Безпосередні виконавці робіт: крім типових завдань, наведених вище у Таблиці, всі робітники (незалежно від їх професії та характеру
виношуваних робіт) повинні використовувати
спецодяг, спецвзуття та інші передбачені нарядом-допуском засоби індивідуального захисту,
а також робочий інструмент, дотримуючись правил його використання; виконувати передбачені нарядом-допуском роботи, вимоги безпеки,
правила трудової та виробничої дисципліни
(внутрішньооб’єктового режиму); виконувати
вимоги інструктажу, проведеного з ними відповідальним виконавцем робіт, інструкцій, що визначають їх обов’язки (технологічні, з експлуатації, охорони праці, пожежної безпеки), вказівки
відповідального виконавця робіт і наглядача; виконувати усні вказівки відповідального керівника або відповідального виконавця робіт, отримані під час допуску до роботи та під час роботи;
нести відповідальність за дотримання заходів
безпеки, визначених нарядом-допуском і передбачених їх обов’язками. Зверніть увагу, що у разі
призначення когось з виконавців робіт наглядачем, він звільняється від виконання обов’язків
безпосереднього виконавця.
5. Допускач: забезпечує виконання передбачених нарядом заходів безпеки під час підготовчих робіт (усунення можливого впливу діючого обладнання шляхом його відключення, перекриття запірною арматурою, закриття дверей, улаштування огороджень, знаків безпеки
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тощо); ознайомлює відповідального виконавця
робіт з попередньо виконаними заходами безпеки та іншими заходами безпеки, які необхідно виконати до початку проведення робіт;
контролює дотримання передбачених нарядом
заходів безпеки; призупиняє ведення робіт, вилучає наряд-допуск у відповідального виконавця робіт (наглядача) та інформує особу, яка видала наряд-допуск і відповідального керівника
робіт (у разі виникнення загрози життю та/або
здоров’ю виконавців чи ведення робіт у непередбачених нарядом-допуском умовах); несе
відповідальність за виконання підготовчих робіт і заходів безпеки, визначених нарядом та передбачених його обов’язками, а також за виникнення виробничої небезпеки, що не пов’язана з
характером виконуваних робіт (допуск у небезпечну зону, наявність напруги та тиску на інженерних комунікаціях у робочій зоні тощо).
6. Наглядач: проходить цільовий інструктаж,
який проводить з ним особа, яка видала наряддопуск, або відповідальний виконавець робіт, під
підпис у допуску; контролює особисто ведення
робіт протягом робочої зміни та дотримання заходів безпеки, визначених нарядом та передбачених обов’язками виконавців робіт; надає екстрену допомогу виконавцю робіт (за необхідності);
призупиняє ведення робіт та інформує про це відповідального виконавця робіт (на вимогу допускача чи відповідального виконавця робіт у разі
виникнення загрози життю та/або здоров’ю виконавців робіт); відновлює ведення робіт за вказівкою допускача чи відповідального виконавця
робіт; несе відповідальність за дотримання виконавцями робіт заходів безпеки, визначених нарядом і передбачених його обов’язками.
Таким чином, роботодавцям та кадровикам
слід пам’ятати, що не кожен працівник підприємства має право працювати на висоті. Такі вимоги необхідно оформлювати належним чином, а
відповідні види робіт мають обов’язково бути
прописані у посадових чи робочих інструкціях
працівників, які виконують роботи на висоті.

Сергій КРАВЦОВ,
фахівець
з кадрового діловодства
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Підвищення
продуктивності персоналу
Одним з найбільш ефективних способів досягнення успіху в діяльності підприємства є підвищення продуктивності його персоналу — адже незалежно від того,
продаєте ви товари або надаєте послуги, саме працівники створюють цінність вашим товарам та послугам, вони продають їх і обслуговують. Є залежність від того,
наскільки добре вони це роблять і ефективністю підприємства в цілому. Але, на
жаль, досить часто трапляються ситуації, коли не отримавши від працівника повної
віддачі, роботодавець його звільняє. Такий підхід призводить до значної плинності
кадрів, проте проблем підвищення продуктивності праці не вирішує. Як наслідок,
прибутковість підприємства знижується. Рішення проблеми низької продуктивності персоналу безпосередньо залежить від причин, які призвели до цього, а оскільки
вони можуть бути різними, то правильне рішення допоможе знайти системний аналіз ситуації. З’ясуйте, як правильно провести такий аналіз та який метод підвищення
продуктивності персоналу найліпше підходить саме для вашого підприємства.

Причини
низької продуктивності

Продуктивність — це поєднання здібностей
працівника і його мотивації. По-перше, співробітник повинен мати можливість (вміти, хотіти) виконати завдання, а по-друге — бути мотивованим його виконувати. З’ясувавши, відсутність якої саме з цих двох складових продуктивності, а також конкретної причини, що
призводить до проблем з продуктивністю персоналу, якраз і дозволить вам цю проблему вирішити.
Відсутність можливості — причини низької
продуктивності випливають з нездатності співробітника виконати завдання. Причинами цього можуть бути недостатні:
1. Ресурси.
Якщо у вашого працівника немає конкретних
ресурсів для виконання завдання — часу, грошей, персоналу, витратних матеріалів — то зрозуміло, що він і не зможе виконати завдання, як
би йому цього не хотілося. Ця причина, мабуть,
є найбільш невинною і простою. Але тим не
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менш, ви маєте йому повідомити про те, що він
повинен був заздалегідь підійти до вас та поінформувати про брак ресурсів, замість того, щоб
починати приречену на провал справу.
2. Навики.
Іноді низька продуктивність може бути пов’язана з відсутністю необхідних для виконання
завдання навичок або досвіду. Можливо, ви доручили працівникові завдання, які не входять
до його компетенції, а може йому просто не вистачає якихось навичок. Безумовно, додаткове
навчання — курси, семінари, підвищення кваліфікації тощо — допоможуть співробітнику.
Також ви можете давати працівникові слушні
поради і стати наставником проекту.
3. Очікування.
Для кожного проекту є встановлені очікування і ключові показники ефективності (KPI),
а також цілі, завдання та кінцевий результат.
Можливо, ваш співробітник просто не зрозумів
їх або вони не були оголошені перед початком
роботи над проектом. Ви можете все пояснити й
таким чином усунути проблему.
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4. Перешкоди.
Перешкоди можуть являти собою довгий перелік — вагання клієнтів перед прийняттям рішення щодо замовлення, неналежна взаємодія з
іншими структурними відділами підприємства,
відсутність зворотного зв’язку з керівництвом та
інше. Ви повинні посприяти у вирішенні цієї
проблеми, оскільки рядовому співробітникові
часом дуже складно вирішити її самому.
Відсутність мотивації — це другий блок причин низької продуктивності, які є більш особистісними й емоційними.
1. Заохочення.
Чи хвалите ви співробітників за гарну роботу? Багато співробітників починають гірше працювати, якщо бачать, що їхня праця не винагороджена і не помічена. Окрім цього, більшість
людей бачать саме в цьому радість від роботи.
Ви можете похвалити співробітника за його попередні заслуги, і повірте, що у нього одразу
може виникнути натхнення та енергія для реалізації нового проекту.
2. Покарання.
Точно так само виходить і з покаранням.
Якщо ви не караєте співробітника за погану роботу, то йому в подальшому буде абсолютно все
одно, як він її виконує. Але не поспішайте відразу діставати «батіг». Подумайте як слід, критично оцініть і розробіть послідовний ряд передбачених заходів за погану роботу. Коли
будете готові, просто повідомте про нововведення усій команді.
3. Синдром професійного вигорання.
Буває, що людина просто втомилася і їй стало
нудно на цій роботі, а повноваження, завдання
та обов’язки вже не приносять радості — це синдром професійного вигорання, який трапляється час від часу абсолютно у кожного. Ви як
менеджер можете знову збадьорити співробітника, оцінити його таланти, заохотити. Зверніть
також увагу, що за синдромом професійного вигорання може ховатися насправді пасивноагресивна спроба виправити те, що здається неправильним.
Як ви бачите, універсального вирішення проблеми поганої продуктивності просто не існує.
Ті, у кого немає певних ресурсів для виконання
№ 6 (138), 15 березня 2017

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

завдання, не заслуговують покарання. Відправляти на додаткове навчання тих співробітників,
яким просто не вистачає почуття визнання і похвали, також не варто. Тому вам залишається
лише визначити причину проблеми, а потім
знайти правильне рішення.
Якщо співробітнику поставлена чітка мета й
надані усі можливості для виконання завдання
до конкретного терміну, а дострокове виконання заохочується, то немає ніякого сенсу тягнути
час. Якщо ж завдань багато, пріоритети і терміни незрозумілі, або завдання просто не може
бути вирішено в зазначений термін, або працівник не знає (керівник йому не пояснив), як його
виконати, або ж якщо завдань, які потребують
швидкого вирішення, просто немає, то співробітник не працює взагалі — він п’є каву та розмовляє з колегами.

Способи підвищення
продуктивності

Тож якими методами можна збільшити продуктивність праці персоналу, якщо основні проблеми на кшталт вищерозглянутих відсутностей
можливостей для виконання завдань вже вирішені? Це можна зробити кількома способами,
які об’єднує один фактор — яким чином керівник дає завдання своїм підлеглим.
Грамотна постановка завдань.
Ваше завдання повинно бути конкретним. Ви
маєте чітко обумовлювати той результат, який
треба отримати в кінці. Це необхідно для того,
щоб співробітникові було зрозуміло, які, наприклад, вироби (якщо ви говорите про товар), і
скільки саме повинно бути продано. І ви маєте
на увазі саме цей товар і ніякий інший. Перепитуйте підлеглих, як вони зрозуміли, що повинні
зробити і для чого. Така проста перевірка на «тямущість» допоможе уникати непотрібних конфліктів, взаємної незадоволеності, підвищить
ефективність роботи персоналу.
Мета.
Встановлюйте цільові показники продуктивності й відстежуйте їх виконання. Повинна враховуватися ваша мета — це те, щоб ваша задача
була вимірна, щоб її можна було «порахувати».
Якщо ви говорите про продажі — це повинна
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бути або кількість доходу, або кількість одиниць
товару, які повинні бути продані. Далі: мета повинна бути досяжною. Вона не має бути нереальною. І співробітник повинен чітко уявляти,
якими кроками він її досягне. І, зрозуміло, що
мета повинна бути реальною. Якщо ви говорите
людині, щоб вона сьогодні зробила 150 продажів, у той час як вчора вона зробила лише 5, то,
звісно, що для неї це буде абсолютно нереально.
Тому зверніть увагу на те, що мета або завдання
мають бути реалістичними для співробітника.
Після узгодження ідей з вашою командою і
постановки цілей, складіть спеціальний графік
їх досягнення. Як і в будь-якому проекті, розбийте такі цілі на невеликі й легко керовані частини,
кожна з яких матимете свої показники і терміни.
Після того, як мета досягнута, встановіть нову.
Терміни.
Вказуйте терміни, в які повинен бути отриманий кінцевий результат, а також терміни виконання кожного етапу робіт.
Будь-яке завдання має бути визначене за часом. Якщо ви ставите співробітнику завдання
продажу на годину, то повинно бути обов’язково
обумовлено, в який час співробітник відзвітує
перед вами. Якщо ж ви ставите завдання на день,
то узгодьте з ним, коли він дасть вам зворотний
зв’язок і яким чином (SМS-повідомлення, електронний лист або дзвінок). Співробітник повинен чітко розуміти, скільки часу в нього є на виконання завдання.
Вимірюйте все.
Ви можете краще впливати на ситуацію, коли
розумієте її через цифри. Слідкуйте за всіма показниками, які мають значення для вашої команди — від кількості відпрацьованих годин і
складених звітів до продуктивності за годину
робочого часу. Використовуйте систему звітності,
програмні забезпечення для управління проектами, таблиці спільного використання, планувальник Outlook або просто дошку для записів,
на якій будуть відслідковуватися важливі командні показники. Можна скористатися готовими програмами або замовити розробку власної.
Мозкові штурми.
Регулярно влаштовуйте мозкові штурми. Періодично зустрічайтеся зі своєю командою для
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обміну ідеями про те, як краще досягти стратегічних пріоритетів і поліпшити процеси й процедури. Шукайте пересічні області та усувайте
надмірність. Постійно обговорюйте, що з того,
що роблять ваші співробітники, не підвищує
цінність підприємства. Усувайте операції, які
стають непотрібними після зміни платформи.
Переконайтеся, що кожен співробітник веде
повну документацію, щоб новий працівник міг
швидко увійти в курс справи. Не фільтруйте
свої думки, нехай ваші ідеї перехресно запилюються, даючи цікаві гібридні плоди. Розглядайте ідеї з інших галузей і застосовуйте їх
у вашій.
Зіставте зарплату з відповідальністю.
Доручіть виконання дорогих завдань високооплачуваним фахівцям, а завдання, які не потребують високої кваліфікації — низькооплачуваним працівникам. Дізнайтеся, скільки «коштує» кожна робота з точки зору прибутку, який
вона може принести підприємству. Краще найняти ще одного «середнього» співробітника, ніж
витрачати час і сили своїх кращих виконавців
на «чорнову» роботу.
Корекція роботи.
Потрібно завжди перевіряти, як виконано завдання. Відсутність контролю веде до того, що
працівники все рідше і рідше будуть належно та
вчасно вирішувати завдання. Та й свої обов’язки
почнуть виконувати абияк. Так порушується
трудова дисципліна. Винен тут не працівник, а
його керівник. Оцінюйте ефективність роботи.
Щорічно аналізуйте свої бізнес-процеси і роботу
співробітників, щоб з’ясувати, що заважає максимальній продуктивності. Часто керівництво
підприємства не знає, що відбувається на місцях. Вони просто вимагають виконання поставлених завдань, не цікавлячись проблемами, що
постають перед співробітниками. Для ефективної роботи людям потрібна підтримка вищого
керівництва.
Зосередьтеся на відносинах.
Можливості роботи співробітника дуже рідко
обмежуються його здібностями — вони обмежуються відносинами. Керівник і HR-менеджер повинен пам’ятати, що відносини — це
основа всього. Людина з позитивними відчуття№ 6 (138), 15 березня 2017
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ми здатна зробити набагато більше співробітника з негативним ставленням до оточуючих. І кожен з нас контролює та вибирає відносини
самостійно.
Відносини з надзвичайною швидкістю поширюються в колективі. Ми іноді помічаємо,
що хтось має «інфекційний ентузіазм». Ентузіазм — це теж ставлення і це безперечно «заразливо».
На вашому підприємстві поширена критика?
Бенджамін Франклін і Чарльз Шваб — дві дуже
успішні людини, які сказали, що вони не критикують, тому що це не ефективно. Це ніяк не
сприяє справі, натомість похвала і підтримка
допомагають працівникам і значно підвищують
продуктивність їх роботи.
Всі відносини, і позитивні, і негативні, є «інфекційними». Вони передаються від однієї людини на всіх довкола. За допомогою відносин
одна людина може тягнути цілу групу або вгору,
або вниз. Як керівник чи HR-менеджер ви повинні контролювати ці відносини і направляти їх у
потрібне русло.
Але щоб контролювати такі відносини, потрібно знати, який психологічний клімат у колективі. Дізнатися це допоможуть різні психодіагностичні методики і тести.
Наприклад, ви можете скористатися Шкалою
ситуативної тривожності Спілбергера-Ханіна.
Це експрес-діагностика рівня ситуативної тривожності, яка дозволяє виміряти стан тривожності, що виникає як емоційна реакція на стресову ситуацію. Шкала Спілбергера-Ханіна дозволить провести дослідження рівня особистісної тривожності, що багато в чому обумовлює
поведінку людини на робочому місці.
Вам також допоможе Опитувальник Нємчина. Це перелік 30 основних ознак нервовопсихічного напруження, який дозволяє діагностувати перенапруги регуляторних систем
організму.
Мотивуйте співробітників на результат.
Зіставте цілі підприємства з тим, що роблять
ваші працівники день у день. Чи не заважає, наприклад, вирішення адміністративних завдань,
які не приносять прибуток підприємству, ефективній роботі й досягненню поставлених перед
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ними цілей вашим фахівцям? Чи правильно розподілені завдання між співробітниками і пріоритети їх виконання? Відповіді на ці питання також допоможуть підвищити продуктивність.

Методи мотивації

Мета діяльності менеджерів з персоналу та
й будь-яких керівників структурних підрозділів підприємства — максимально ефективно
використовувати можливості персоналу. Керівники повинні розуміти, що успіх залежить
не тільки від їх рішень, а й від того, наскільки
вдало вони втілені у діяльності працівників
підприємства. А це можливо тільки в тому випадку, якщо вони самі будуть зацікавлені у результатах праці.
Для цього потрібно персонал чимось мотивувати, спонукати до дії. Крім основного мотивуючого фактору у вигляді заробітної плати, є ще
ряд інших факторів, які будуть мотивом до
діяльності працівника. На сьогодні існує безліч
способів впливу на мотивацію конкретної людини, кількість яких постійно збільшується. Крім
того, фактор, який спонукає співробітника активно працювати сьогодні, завтра може мати
вже негативну дію (або просто не подіяти). Не
можна точно визначити, як буде функціонувати
механізм мотивації, а саме сила його впливу,
час і причини. Незважаючи на все різноманіття
методів мотивації, керівник сам повинен вибирати, виходячи зі специфіки підприємства, як
стимулювати працівників для досягнення головної мети — вдалої діяльності підприємства
в умовах конкуренції.
Існують наступні види мотивації, які впливають на продуктивність праці персоналу. Це
система прямої матеріальної мотивації, система
непрямої матеріальної мотивації та система нематеріальної мотивації.
Система прямої матеріальної мотивації.
Система прямої матеріальної мотивації персоналу являє собою сукупність базового посадового окладу, що є постійною частиною, і преміальних — змінної частини заробітної плати
співробітника, яка може бути переглянута.
Отже, під системою прямої матеріальної мотивації розуміється система оплати праці.
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Система оплати праці має важливу роль в
управлінні персоналом, тобто в залученні,
утриманні кваліфікованих співробітників підприємства, а у подальшому їх стимулювання до
підвищення продуктивності праці, що є результатом підвищення ефективності використання
людських ресурсів.
Кожне підприємство на сьогоднішній день застосовує власну систему оплати праці, виходячи
з таких особливостей як специфіка бізнесу, цілі
підприємства й управлінська стратегія.
Існує ряд принципів організації оплати праці,
одним з яких є принцип оплати праці за її кількістю та якістю. Це означає, що при оплаті праці повинні враховуватися не тільки її тривалість
у часі, вироблення та інші кількісні характеристики, але і складність праці, тяжкість, відповідальність, тобто якісні особливості. Дотримання
цього принципу створює матеріальну зацікавленість працівників у підвищенні виробітку, тобто
продуктивності своєї праці, а також поліпшення
якісних показників роботи, що важливо в умовах переходу на інтенсивний шлях розвитку.
Система непрямої матеріальної мотивації.
Система непрямої матеріальної мотивації —
це додаткові компенсації, які діляться на 2 групи:
— обов’язковий соціальний пакет (регламентується трудовим законодавством) — оплата лікарняних, щорічних відпусток тощо;
— добровільний соціальний пакет (є ініціативним пакетом підприємства і включає в себе
ряд компенсацій, характерних тільки для даного
підприємства, розрахований як на його можливості, так і на потреби й бажання працівників).
Нематеріальна мотивація.
Важливо знати, що зарплата і використовувана система соціального пакета не завжди є вирішальним чинником підвищення зацікавленості співробітників до роботи на тому чи іншому підприємстві.
Прикладами нематеріальної мотивації можуть бути наступні стимули:

— забезпечення кар’єрного росту співробітників (рух кар’єрними сходами «вгору», з підвищенням займаного статусу);
— регулярна «горизонтальна» ротація кадрів;
— згадка імені співробітника в реалізованому
ним проекті/послузі/продукті;
— усна або письмова подяка за ефективну роботу;
— видання буклетів про підприємство з розміщенням фотографій його кращих співробітників.
Додаткова матеріальна мотивація дуже ефективна на момент її введення на підприємстві,
але через деякий час вона слабшає, оскільки людина звикає до регулярності премій і бонусів й
починає вважати їх обов’язковими атрибутами
свого перебування на роботі. Натомість як нематеріальна мотивація весь час забезпечує у
підлеглих емоційний підйом, який, у свою чергу, призводить до підвищення продуктивності їх
роботи.
Наприкінці зазначимо, що керівнику, який
прийняв рішення підвищити продуктивність
праці на своєму підприємстві чи у структурному
підрозділі, важливо пам’ятати, що не існує універсального методу виявити приховані резерви,
які, можливо, наявні майже в кожного з його
підлеглих — необхідно застосування комплексу
інструментів: навчання, оцінки, розвитку, оптимізації витрат і чисельності, обрання системи
мотивації тощо. Також, перш ніж зайнятися
оптимізацією, необхідно виявити зайві бізнеспроцеси і вирішити, як можна їх поліпшити або
замінити. Вигода ж від прив’язки оплати праці
до продуктивності очевидна: роботодавець зможе скоротити витрати, підвищити рівень продуктивності та збільшити розмір зарплати ефективним працівникам.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом

З наступних номерів ви зможете дізнатися,
як управляти кар’єрним зростанням своїх працівників,
складати індивідуальні плани їх розвитку та проводити ротацію кадрів
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Чи потрібно видавати наказ про прийняття на роботу,
якщо трудовий договір укладається у письмовій формі?
Так, потрібно.
Відповідно до ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) працівник не може
бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення
Державної фіскальної служби про прийняття
працівника на роботу. Таким чином, укладення
трудового договору оформляється наказом
(розпорядженням) про прийняття працівника
на роботу, незалежно від того, в усній чи письмовій формі було укладено трудовий договір.
Згідно з ч. 1 ст. 24 КЗпП додержання письмової форми трудового договору є обов’язковим:
1) при організованому наборі працівників;
2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;
3) при укладенні контракту;
4) у випадках, коли працівник наполягає на
укладенні трудового договору у письмовій формі;
5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
6) при укладенні трудового договору з фізичною особою – роботодавцем;

7) в інших випадках, передбачених законодавством України.
Крім того, саме наказ про прийняття на
роботу, а не трудовий договір у письмовій
формі, є підставою для внесення відповідного запису до трудової книжки 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. Записи в трудовій книжці про прийняття
на роботу вносяться роботодавцем або уповноваженою ним особою після видання наказу, але
не пізніше тижневого строку і повинні точно
відповідати тексту наказу. При цьому у графі
№ 3 розділу «Відомості про роботу» як заголовок пишеться повне найменування підприємства. Під цим заголовком у графі № 1 ставиться
порядковий номер запису, що вноситься, у графі № 2 зазначається дата прийняття на роботу,
до графи № 3 вноситься запис про прийняття
на роботу із зазначенням конкретного найменування професії або посади, на яку працівника було прийнято, а у графі № 4 вказується
дата і номер наказу, на підставі якого внесено
запис.

Працівнику було надано оплачену навчальну відпустку (20 календарних днів для
складання сесії у ВНЗ) й у період цієї відпустки він подав заяву про звільнення
за власним бажанням — чи можна при проведенні з ним остаточного розрахунку
відрахувати кошти за частину «незароблених» ним днів такої відпустки?
Ні, не можна.
Дійсно, відповідно до з ч. 1 ст. 21 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/ 96-ВР (далі — Закон № 504) заробітна
плата працівникам за час відпустки виплачується
не пізніше ніж за три дні до її початку (саме в
таки строк має виплачуватися зарплата за час
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всіх видів оплачувальних відпусток, у тому числі й за час додаткової відпустки у зв’язку з навчанням).
Водночас, у разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він вже одержав відпустку повної тривалості, для покриття
його заборгованості роботодавець проводить
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відрахування із заробітної плати такого працівника за дні відпустки, що були надані в рахунок
невідпрацьованої частини робочого року (ч. 1
ст. 22 Закону № 504).
Але навчальна відпустка, на відміну від
щорічної, надається протягом навчального,
а не робочого року, незалежно від відпрацьованого в році часу, тому норми щодо відрахування «відпускних» за «незароблені»
працівником дні відпустки до таких випадків не застосовуються (оскільки навчальну
відпустку «заробляти» не потрібно — вона надається на підставі заяви працівника та довід-

ки-виклику відповідного навчального закладу
незалежно від того, скільки часу працівник вже
відпрацював та ще відпрацює на підприємстві).
Таким чином, навіть якщо Ваш працівник під
час оплаченої навчальної відпустки написав
заяву про звільнення за власним бажанням до
закінчення цієї відпустки, то при проведенні з
ним остаточного розрахунку правових підстав
для відрахування коштів за частину його «навчальної» відпустки у Вас немає (до речі, таку саму
позицію з цього питання не так давно висловило
й Міністерство соціальної політики України в
листі від 28 грудня 2016 р. № 1820/0/101-16/284).

Чи потрібно у заяві працівника про прийняття на роботу та в його
трудовій книжці вказувати, що трудовий договір є строковим?
У заяві потрібно, у трудовій книжці — ні.
Внесення до трудової книжки записів про
строковий характер трудового договору не передбачено, але вказівка на це обов’язково має
бути в наказі про прийняття на роботу (зазначається строк, на який укладають договір —
конкретну дату (наприклад, «до 1 вересня 2017
року») чи певні події (приміром, «до фактичного виходу на роботу основного працівника»).
Без відповідної вказівки в наказі трудовий
договір може бути визнано таким, що укладений на невизначений строк. А щоб уникнути

спорів, працівникові, якого приймають на роботу за строковим трудовим договором, треба
запропонувати вказати в заяві про прийняття
на роботу про строковий характер договору
(наприклад, «Прошу прийняти мене на роботу
за строковим трудовим договором на посаду
заступника головного бухгалтера з 15 березня
2017 року на час перебування у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку заступника бухгалтера, Іванової Олени Михайлівни, до її фактичного виходу на роботу»).

Чи завжди працівник, з яким було укладено договір про повну матеріальну
відповідальність за незабезпечення цілості майна, переданого йому на
збереження, несе цю відповідальність у повному обсязі?
Лише за наявності сукупності умов, що дозволяють застосовувати до працівника матеріальну відповідальність.
Перш ніж з’ясовувати чи є підстави для покладення на працівника обов’язку відшкодувати заподіяну ним шкоду у повному обсязі, слід встановити наявність загальних умов, які необхідні
для застосування до працівника матеріальної
відповідальності взагалі. До таких умов належать:
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— порушення працівником трудових обов’язків;
— наявність прямої дійсної шкоди;
— причинний зв’язок між порушенням і шкодою;
— вина працівника.
Відсутність хоча б однієї із зазначених умов
виключає можливість притягнення працівника
не лише до повної, а й до обмеженої матеріальної відповідальності. Крім того, необхідно упев№ 6 (138), 15 березня 2017
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нитися, що шкода, заподіяна працівником, не
належить до категорії нормального виробничогосподарського ризику та її було завдано не у
стані крайньої необхідності, оскільки за таких
обставин покладення на працівника матеріальної відповідальності згідно з ч. 4 ст. 130 Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП) також
є неприпустимим.
Що ж до випадку, коли з працівником було
укладено договір про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості майна та
інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей, то він, дійсно, є найбільш поширеною на практиці підставою застосування повної матеріальної відповідальності.
Але при цьому необхідно зважати на ряд вимог,
передбачених чинним законодавством. Поперше, такий договір відповідно до п. 1 ст. 134
КЗпП обов’язково має бути укладений у письмовій формі. По-друге, далеко не з кожним працівником можна укласти договір про повну матеріальну відповідальність — згідно зі ст. 1351
КЗпП укладення такого договору допускається
лише з працівниками, які досягли вісімнадцятирічного віку та які займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням чи застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей (перелік таких посад і робіт затверджено постановою
Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від
28 грудня 1977 р. № 447/24, яка й досі не втратила чинності). З працівниками ж, до трудових
обов’язків яких зазначені вище функції не входять, укладення договору про повну матеріаль-

ну відповідальність є неправомірним — навіть
якщо ці працівники й мають доступ до певних
матеріальних цінностей (наприклад, прибиральниця товарного складу).
Крім того, слід звернути увагу на те, що працівник, який підписав договір про повну матеріальну відповідальність, несе її винятково за
незбереження майна та інших переданих йому
цінностей. У разі ж, якщо матеріально відповідальний працівник заподіяв шкоду внаслідок
порушення ним інших трудових обов’язків, які
безпосередньо не пов’язані зі збереженням майна, він нестиме лише обмежену матеріальну відповідальність.
Отже, покладення на працівника повної матеріальної відповідальності за п. 1 ст. 134 КЗпП
можливо лише за наявності сукупності наступних умов: працівнику вже виповнилося вісімнадцять років; посада, яку займає працівник,
або робота, котру він виконує, зазначена у вищезгаданому Переліку; з працівником укладено
договір про повну матеріальну відповідальність;
шкоду було заподіяно внаслідок незабезпечення
працівником збереження майна чи інших цінностей, що були передані йому для зберігання
чи для інших цілей.
До речі, при застосуванні повної матеріальної
відповідальності необхідно зважати й на те, що
передаючи працівникові на зберігання певні матеріальні цінності, роботодавець повинен створити необхідні умови для забезпечення їх збереження. У разі ж недотримання роботодавцем
зазначеного обов’язку, розмір покриття заподіяної працівником шкоди відповідно до змісту
ст. 137 КЗпП підлягає обов’язковому зменшенню.

Чи можна звільнити працівника на підставі п. 5 ст. 40 Кодексу законів про
працю України, якщо за рік загальний термін його відсутності на роботі
через хворобу складає близько шести місяців?
Лише за умови, якщо один з періодів його
відсутності на роботі перевищив чотири місяці підряд.
У п. 5 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) передбачено можливість звільнення з ініціативи роботодавця працівника
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лише у разі нез’явлення останнього на роботу
більше чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не враховуючи відпустки по вагітності і пологах. Але необхідно
звернути увагу, що таке звільнення можливе
лише в період хвороби, якщо ж працівник
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вже приступив до роботи, то звільнення за
цією підставою заборонене. Крім того, слід
підкреслити, що розірвання трудового договору
за п. 5 ст. 40 КЗпП допускається тільки у разі
нез’явлення працівника на роботу протягом чотирьох місяців підряд — вихід на роботу хоч би
на один день перериває цей строк, і у подальшому чотиримісячний термін має обчислюватись
знову. Підсумовувати періоди неявки на роботу, тривалістю менше чотирьох місяців, не
можна.
До речі, при деяких захворюваннях законодавством може бути встановлений більш
тривалий, ніж чотири місяці, строк збереження за працівником робочого місця. Зокрема,
при захворюванні на туберкульоз працівник

може бути звільнений з роботи лише при
умові неявки на роботу протягом дванадцяти
місяців.
Також необхідно зважати на те, що у період
хвороби працівника не зараховується відпустка
по вагітності і пологах, а також відпустка для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку.
Крім того, зверніть увагу на те, що за п. 5
ст. 40 КЗпП не можуть бути звільнені працівники, що втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням — за ними робоче місце має зберігатися до
поновлення працездатності чи встановлення
інвалідності, незалежно від того, з чиєї вини
сталося трудове каліцтво.

Чи можна «донорський» день відпочинку використати
не наступного дня після здавання крові, а в інший час?
Так, можна.
Згідно зі ст. 124 Кодексу законів про працю
України працівникам-донорам дійсно надається
день відпочинку збезпосередньо після кожного
дня здавання крові для переливання. Але на бажання працівника цей день може бути приєднано до його щорічної відпустки.
Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону
України «Про донорство крові та її компонентів»
від 23 червня 1995 р. № 239/95-ВР існує можливість використання донором додаткового

дня відпочинку не тільки безпосередньо після кожного дня здавання крові (або її компонентів), а і в будь-який інший час протягом
року після дня здавання крові.
Зверніть увагу, що за працівниками-донорами зберігається середній заробіток не лише за
день, коли вони безпосередньо здають кров та
за додатковий день відпочинку, але й за день
(дні) обстеження в закладах охорони здоров’я
(звісно, якщо ці дні не збігаються з днем безпосереднього здавання крові).

Чи встановлюється строк випробування для працівників у випадку
переведення їх на іншу посаду на тому ж підприємстві?
Ні, не встановлюється.
У ст. 26 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП) передбачено можливість встановлення строку випробування при укладенні
трудового договору з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому дору46

чається. Умова про випробування повинна
бути застережена в наказі (розпорядженні)
про прийняття на роботу. Строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а в
окремих випадках, за погодженням з профспілковою організацією, — шести місяців, для
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робітників — не може перевищувати одного
місяця (ст. 27 КЗпП).
У ч. 3 ст. 26 КЗпП передбачає міститься перелік
категорій працівників, для яких строк випробування при прийнятті на роботу не встановлюється. Крім того, випробування також не встановлюється при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на інше підприємство.

Таким чином, законодавством передбачено
можливість встановлення строку випробування тільки при прийнятті на роботу. Тому
встановлення випробування при переведенні
працівника на іншу постійну роботу (посаду) на
тому ж підприємстві не відповідає чинному законодавству й умова про випробування вважатиметься недійсною.

У випадку переведення працівника з одного підприємства на інше,
чи можна звільнити і прийняти працівника однією датою?
Ні, не можна.
Переведення працівника, за його згодою, на
інше підприємство є підставою для припинення
трудового договору (п. 5 ст. 36 Кодексу законів
про працю України, далі — КЗпП). Таке звільнення можливо при пред’явленні працівником листа
із проханням про переведення від підприємства,
на яке він переводиться і згоди роботодавця, у
якого він працює, на звільнення у зв’язку з переведенням. Згідно з п. 2.26. 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, день звільнення вважається останнім днем роботи. Тому
з працівниками, звільненими внаслідок
переведення, трудовий договір на новому
місці роботи укладається не раніше дня, наступного за днем звільнення з попереднього
місця роботи. Якщо, наприклад, працівник
звільняється за п. 5 ст. 36 КЗпП з підприємства
15 березня 2017 р. (тобто цей день є останнім
оплаченим днем роботи), то прийнятим на
нове місце роботи він може бути тільки з 16 березня 2017 р..

Чи можна особу, що виконує роботи за договором підряду,
направити у відрядження?
Ні, не можна.
Можливість направлення у відрядження передбачена тільки щодо працівників підприємства, тобто осіб, які перебувають з підприємством у трудових відносинах.
Робота за трудовим договором регулюється
Кодексом законів про працю України. Сторонами такого договору є роботодавець та працівник. Згідно із ст. 121 Кодексу законів про
працю України встановлюються гарантії і компенсації працівникам при службових відрядженнях.
№ 6 (138), 15 березня 2017

Виконання робіт за договором підряду регулюється Цивільним кодексом України. Сторонами договору є замовник та виконавець (підрядник). За договором підряду одна сторона
(виконавець) зобов’язана виконати певну роботу (роботи), а замовник — прийняти та оплатити її. Оплачується робота за актом виконаних робіт. При цьому замовник та виконавець
можуть при укладенні договору домовитись,
що якщо робота буде виконуватись у іншому
місті, ціну роботи може бути відповідно збільшено.
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Вживання службових слів*

Більшість слів, якими ми користуємося, мають лексичне значення, тобто наділені
самостійною номінативною функцією й утворюють висловлювання. Але існує одна
група слів, які самі собою не можуть утворювати висловлювання, а вживаються
лише з іншими словами, доповнюючи їх. Звісно, мова йде про службові слова,
тобто частини мови — прийменники, сполучники, частки. Хоч вони і нічого не називають, та без них ми б навряд чи повноцінно могли висловлювати думки письмово чи усно. У № 4 (136) «Консультанта Кадровика» ми розглянули правила використання прийменників, а наразі дізнаймося, які особливості грамотного вживання
такого виду службових слів як сполучники, а також яке правило милозвучності до
них застосовується.

Види та правопис сполучників

Сполучники — це такі службові слова, які допомагають у поєднанні в реченні інших слів і за
своїм значенням поділяються на:
— єднальні (і (й); та (в значенні «і»), теж,
також, як...так, не тільки...а й, і...і; ні...ні);
— протиставні (а, але, та (в значенні «але»),
зате, проте, однак, все ж);
— розділові (або, чи, або...або, чи...чи, хоч...
хоч, не то...не то, чи то....чи то);
— часові (як, доки, щойно, поки, перш ніж,
коли, з того часу як, поки, поки не);
— умовні (якби, якщо, як, коли б);
— мети (щоб, для того щоб, аби);
— допустові (незважаючи на те що, дарма
що, хоч, хай);
— наслідкові (так що, так що аж, так що й);
— порівняльні (мов, як, немов, наче, неначе,
немовби, начебто);
—причинові (бо, тому що, через те що,
оскільки, завдяки тому що).
У цілому з переліку вищезазначених сполучників стає зрозуміло, для чого вони служать у
висловлюваннях і коли їх доцільно застосовувати. Але зверніть увагу, що деякі сполучники треба відрізняти від інших службових слів, зокрема
від прийменників та часток (до речі, зауважимо,
що на відміну від прийменників та сполучників,
_____________________

Закінчення. Початок у № 4 (136).
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які виконують роль єднального елемента у словосполученнях чи реченнях, частки мають виключно смислову функцію).
Отже, такі сполучники, як зате, проте, якби,
щоб треба відрізняти від однозвучних з ними
самостійних сполучних слів те, як, що, які з
прийменниками за, про або з частками би, б
пишуться окремо (див. Таблицю 1).
Зверніть увагу на правопис сполучників, якими ви користуєтеся в писемному мовленні, аби
грамотно оформлювати різного роду документи.
 Разом пишуться складні сполучники, які
становлять тісне поєднання повнозначних слів
із частками або прийменниками: адже, аніж,
втім, зате, мовби, начеб, начебто, немов, немовби, немовбито, неначе, неначебто, ніби, нібито, ніж, отже, отож, притім, притому, причім, причому, проте, себто, тобто, цебто, щоб,
якби, якщо; також слова: абощо, тощо.
 Окремо пишуться:
а) сполучники з частками б, би, ж, же: або ж,
адже ж, але ж, а як же, бо ж, коли б, коли б то,
отже ж, хоча б, хоч би;
б) складені сполучники: дарма що, для того
щоб, замість того щоб, з тим щоб, з того часу
як, незважаючи на те що, після того як, при
цьому, та й, так що, тимчасом як, тому що, у
міру того як, через те що й подібні.
 Через дефіс пишуться сполучники: отожто, тим-то, тільки-но, тому-то.
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Таблиця 1
Сполучники
З деякими обов’язками Ви не впоралися під час випробувального терміну, проте Ваша наполегливість в роботі мені
до вподоби.

Самостійні частини мови
з прийменниками або частками
Про те, скільки заборгувало підприємство, не можна розголошувати.

За те, як віддано Ви працювали увесь цей час на підприємНовий проект складний і дорогий, зате він цікавий для мене з стві, Ви отримуєте премію.
професійного боку.
(до займенника те, вжитого з прийменником про або за,
(проте, зате можна замінити сполучником але)
можна поставити питання «про що?»)
Хай цей звіт залишиться поки що у такому вигляді, щоб потім Що б не сталося, ми маємо дотримуватися правил внутрішвиправити помилки.
нього трудового розпорядку.
(займенник що логічно наголошений, а частка б може змінювати позицію в реченні)
Якби Ви працювали так, як прописано в договорі, то й отримали б усю винагороду.

Як би Ви не опиралися, переведення на інше місце роботи
неминуче.
(прислівник як завжди виділяється наголосом, а частку би
можна перенести в інше місце речення)

Правило милозвучності

Зазначимо, що українській мові не властиве
поєднання кількох голосних або приголосних
звуків, важких для вимови. Тут вступає в силу
так зване правило милозвучності, яке вказує на певний розподіл голосних і приголосних
звуків у потоці мовлення як усного, так і писемного.

Зокрема, милозвучність відноситься до вживання прийменників з/із, зі/зо, у/в та сполучників і/й/та (див. Таблицю 2). Водночас зверніть увагу, що в деяких випадках у – в (у значенні
префіксу) не чергуються у словах, де їхня зміна
пов’язана зі зміною значення: вклад — уклад,
вправа — управа, вступ — уступ, вдача —
удача тощо.
Таблиця 2

з
Між голосними
Повернулася з Олешків
Перед голосним
Приїхав з Оленою
Перед приголосним (крім с, ш), рідше сполученням приголосних, якщо попереднє слово закінчується голосним, а також
на початку речення, після паузи
Працює з Романом
Працівники з трудовими книжками
З нагоди

із
Між приголосними
Разом із керівником
Перед с, ш
Із сином, із школи
Між групами приголосних, після них або перед ними
Міст із пластику
Поїзд із Києва
Зустріч із клієнтом

зі
Перед словом, яке починається сполученням приголосних,
зокрема, якщо першою виступає л, м, н, р, з, с та ж, ч, ш, незалежно від паузи та попереднього слова
Сказав зі злості, прийшла зі школи
Звели зі світу
Зі (зо) мною, зі Львова
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зо
При числівниках два, три
Заборгував зо дві сотні
Разів зо три
Із займенником мною
Зо (зі) мною
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Таблиця. Закінчення
у

в

На початку речення, перед приголосними
У тісному колективі наших працівників…
Між приголосними
Працював у саду
Незалежно від закінчення попереднього слова перед наступними в, ф, хв, льв, тв, св
У твоєму, своєму
У Львові, у Фастові, у Вишгороді
Після знаків , ; : - () перед приголосним

На початку речення перед голосними
В Одесі ми закриваємо наше відділення
Між голосними
Працювала в автобусному депо
Після голосного перед приголосним, крім в, ф, хв, льв, тв, св
Жила в Празі
Поїхала в Шполу

і

й

На початку речення
І знову Вам виголошена догана
Між приголосними
Співробітники Олег і Павло
Зіставлення понять
День і ніч, сучасне і минуле, добро і зло
Після голосного, якщо наступне слово починається на й, є, ї,
ю, я
Яна і Юрій
Після паузи, що починається на письмі знаками , ; : - .

Між голосними, крім випадку, коли друге слово починається
на є, ї, ю, я
Аліна й Олег (але Аліна і Єва)
Між голосними і приголосними, крім випадку, коли друге
слово починається на й
Не лише тому що…, а й через те… (але Вимикай комп’ютер і
йди додому)

та (в значені і)
Для стилістичної різноманітності (коли в реченні вже є і)
Ви не мусите вибачатися і брати відповідальність на себе та компенсувати витрати

якщо при цьому виникає збіг приголосних. Наприклад, надіслали в травні (а не надіслали у
травні), гуркотнеча й скрегіт (а не гуркотнеча
і скрегіт), росте вглиб і вшир (а не росте углиб
і вшир).

РЕКЛАМА

Наприкінці зазначимо, що іноді виникають
випадки, коли доводиться вибирати між збігом
голосних і збігом приголосних, оскільки уникнути обох збігів не вдається. За таких обставин,
як правило, усувається збіг голосних, навіть
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!

— Так, правда. Я от тільки одного не можу зрозуміти — звідки вона дізналася, що це наш директор?

Чоловік запитує у дружини:
— Кохана, а чим це від тебе так приємно пахне —
в тебе новий парфум?
— Так, любий, це ти мені на 8 березня подарував.
Чоловік (розгублено):
— Але ж я тобі ще нічого не встиг подарувати…
— Встиг, дорогенький, — зазирни-но до свого гаманця.

***

На співбесіді:
— А чому Ви вирішили змінити роботу?
— Розумієте, я так втомлювалася на попередній
роботі, що в мене не вистачало сил навіть ввечері з
чоловіком розмовляти...
— А нагадайте мені, будь ласка, де ви працювали?
— На телефоні довіри.
— Точно! А я думаю, чому ж мені Ваш голос такий
знайомий!

***

Один приятель жаліється іншому:
— Після цього жіночого свята в мене грошей майже не залишилося до зарплати — подарунок дружині
купив, до ресторану її зводив, на таксі додому відвіз…
— Я тебе розумію, в мене те саме. А твоя дружина
зараз на роботу ходить?
— Ходить.
— Оце правильно — після свята я своїй вже теж на
проїзд не даю.

***

Молодого чоловіка оформлюють на посаду диктора. Інспектор з кадрів запитує:
— Назвіть Ваше повне ім’я, будь ласка.
— Ти-ти-тимур.
— Ви що — заїка?! Але ж Ви не можете тоді бути
диктором!
— Та ні, то мій батько був заїкою, як він моє ім’я
виговорив, так і записали…

***

Дзвінок до «Швидкої» під час свята:
— Допоможіть! У жінки почалися передчасні пологи!
— Будь ласка, заспокойтеся! Це її перша дитина?
— Ні, дурню, це її чоловік!

***

Працівник, який щойно отримав зарплату, каже
бухгалтерові:
— Ви мені недодали 200 гривень!
— Все правильно, але минулого разу Вам видали
на 200 гривень більше, що ж Ви тоді мовчали?
— Бо якщо Ви один раз помилилися — на це ще
можна закрити очі, але два — це вже нікуди не годиться!

***

Пацієнт звертається до лікаря:
— Після тривалої зими в мене, напевно, почалася
весняна депресія — усі радіють потеплінню, а мені
байдуже, лише нудьга якась...
— Ну, що я можу Вам порадити. Найкращий спосіб
позбавитися будь-якої сезонної депресії — поринути з
головою в роботу!
— Але ж я замішую бетон, лікарю…

***

Керівник наказує бухгалтерові:
— Маріє, негайно поверніться на своє робоче місце
та завершіть врешті-решт звіт, який Ви мали віддати
мені ще вчора!
— Іване Петровичу, а чарівне слово?
— Звільню!!!

***

На підприємстві один працівник одружувався у
п’ятницю, а інший — у суботу. Проте у понеділок вони
обидва були змушені йти на роботу, оскільки мали завершити виконання значного замовлення й лише
потім поїхати у весільні подорожі зі своїми дружинами. Але їх колеги ще довго не могли второпати, чому ж
їм обом так зіпсував настрій вивішений на прохідній та
щедро прикрашений квітами плакат: «Щиро вітаємо
Дмитра та Віктора із законним шлюбом!».

Одним рядком

Якщо у жінки в руках качалка… Це ще не факт, що
будуть пиріжки.
Заради грошей можна піти на все. Навіть на роботу.
Швидше ніж вихідні, закінчуються лише гроші.
Людина завжди вірить у чудо. Особливо коли натискає на банкоматі кнопку «Баланс на рахунку».
Купюра номіналом 500 грн в Україні до 10-ої ранку
не дійсна, бо ніхто не має здачі.

***

Розмовляють двоє співробітників:
— Слухай, а це правда, що нашого директора вкусила собака?

Відповідь на головоломку з № 5
Послідовність
Ім’я
Прізвище
Вид квітів
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1
Тимофій
Тимощук
нарциси

2
Петро
Вакуленко
троянди

3
Микола
Макарчук
гіацинти

4
Іван
Панько
тюльпани
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Березень-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
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

Квітень-2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

8
15
22
29

9
16
23
30

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (16 —
Великдень)
Кількість вихідних днів — 10
Кількість днів, робота в які не проводиться — 11
Кількість робочих днів — 19
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 — 152 годин
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1 — останній день подання до відділення Фонду соціального захисту інвалідів за місцем реєстрації підприємства,
установи, організації Звіту про зайнятість і працевлаштування
інвалідів за формою № 10-ПІ (річна) за 2016 рік (за формою,
затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. № 42).
7 — останній день подання до органу державної статистики звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за лютий
2017 року (за новою формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90);
— передсвятковий день (тривалість роботи працівників
зменшується на одну годину як при п’ятиденному, так і при
шестиденному робочому тижні (крім працівників, яким встановлено скорочену тривалість робочого часу)).
8 — Міжнародний жіночий день (святковий день).
11 — День землевпорядника (щорічно відзначається у
другу суботу березня (встановлено Указом Президента України від 11 грудня 1999 р. № 1556/99)).
14 — День українського добровольця (встановлено
постановою Верховної Ради України від 17 січня 2017 р.
№ 1822-VIII).
18 — День працівника податкової та митної справи України
(встановлено Указом Президента України від 11 жовтня 2013 р.
№ 554/2013).
19 — День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення (щорічно відзначається у третю неділю березня (встановлено Указом Президента України від 15 лютого 1994 р. № 46/94)).
20 — День весняного рівнодення (тривалість дня і ночі
внаслідок переміщення Землі відносно Сонця стають рівними,
вважається астрономічним початком весни).
25 — День Служби безпеки України (встановлено Указом
Президента України від 22 березня 2001 р. № 193/2001).
26 — День Національної гвардії України (встановлено Указом Президента України від 18 березня 2015 р. № 148/2015).
27 — Міжнародний день театру.
31 — останній день подання до органу державної статистики звіту про заробітну плату за професіями окремих працівників за формою № 7-ПВ (подається один раз на чотири роки)
за 2016 рік (за новою формою, затвердженою наказом Держстату від 25 серпня 2016 р. № 152 (її форму ви можете знайти
у вкладці з нормативно-правовими актами № 4 (136) газети
«Консультант Кадровика»)).
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від 28.08.2013

Видається з липня 2011
Газета розповсюджується тільки за передплатою,
яку можна оформити в редакції, відділеннях
зв’язку «Укрпошти» та передплатних агентствах.
Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у статтях, несуть їх автори, а рекламних
матеріалів — рекламодавці. Позиція редакції
не завжди збігається з думкою автора. Відтворення матеріалів газети «Консультант Кадровика»
можливе лише з письмового дозволу редакції.

