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«Зворотний зв‘язок»:
Працівник звільнився за власним
бажанням, отримав у відділі кадрів
трудову книжку, але не отримав остаточний розрахунок, бо просто забув
зайти до бухгалтерії, а наступного дня
вже виїхав з міста — чи вважається це,
що підприємство вчасно не розрахувалося з працівником, та що робити за
таких обставин?
Чи потрібно звільняти працівників у
разі реорганізації підприємства внаслідок його приєднання до іншого й
заново приймати їх на роботу та які записи слід зробити в їх трудових книжках?
Обов’язок щодо ведення кадрового
діловодства вирішили покласти на
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такого договору він перебуває на лікарняному?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Електронний реєстр трудових договорів:
плани щодо створення
Вже близько двох тижнів представники Міністерства соціальної політики України активно обговорюють свої плани щодо запровадження абсолютно нової
для України норми — обов’язкової електронної реєстрації всіх трудових договорів.
Без внесення інформації про новоприйнятого працівника в спеціальний реєстр трудовий договір вважатиметься
неукладеним — така норма гарантуватиме отримання всіх
соціальних гарантій усіма працівниками.
«Роботодавець буде зобов’язаний вносити інформацію
про працівника в спеціальний реєстр. Це буде живий
реєстр працюючих людей. Крім того, трудовий договір
вважатиметься не укладеним, якщо він не зареєстрований електронно. Адже чимало людей потерпають від

того, що працюють, але не мають при цьому соціальних
гарантій, бо ніде офіційно не зареєстровані. Таким чином,
якщо нам вдасться ввести електронну реєстрацію трудових договорів, то ми не лише посилимо контроль, а й відповідальність перед працюючими людьми», — зазначив
міністр соціальної політики Андрій Рева.
Такий реєстр планується об’єднати із системою персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України, що дозволить відслідковувати процес виплат зарплат і сплати страхових внесків, а також кількість працевлаштованих осіб.
Після припинення трудових договорів вони архівуватимуться.
Отже, цей так званий «живий реєстр» має стати важливим інструментом для захисту трудових прав людей та боротьби з тіньовою зайнятістю.

Дійсність паспортів вже можна перевірити онлайн
Державна міграційна служба України (далі — ДМС)
днями презентувала новий інтернет-сервіс для перевірки достовірності паспортів: nd.dmsu.gov.ua.
Новий сервіс дає змогу безкоштовно перевірити наявність паспорта громадянина України в базі даних Міністерства внутрішніх справ України, а також у базі даних ДМС, де
здійснюється облік викрадених, недійсних або втрачених
документів.
Окрім паспорта, для перевірки доступні й інші види
документів, що посвідчують особу громадянина України: закордонний паспорт; тимчасове посвідчення громадянина України; посвідчення особи без громадянства для
виїзду за кордон; вид на проживання, посвідчення біженця,
проїзний квиток біженця; посвідчення особи, яка потребує
додаткового захисту; проїзний квиток особи, якій надано
додатковий захист; проїзний документ дитини. Для перевірки необхідно вказати тип документа, його номер і серію
(за наявності).

Такий сервіс допоможе не стати жертвою шахраїв, що
використовують підроблені паспорти, громадянам і організаціям, які довіряють своє майно чи матеріальні цінності
іншим особам, а також стане у нагоді й роботодавцям (нагадаємо, що відповідно до ч. 2 ст. 24 Кодексу законів про
працю України особа, яка працевлаштовується, зобов’язана
надати роботодавцеві документи, зокрема й паспорт).
Цей сервіс особливо корисний з огляду на великий відсоток підроблених паспортів старого зразку (книжечок) —
адже хоча наразі для підвищення захисту від підробки в нашій
країні поступово і переходять на нові біометричні ID-паспорти, але така заміна документів триватиме кілька років.
Голова ДМС Максим Соколюк зазначив, що на сьогодні
сервіс містить інформацію про більш ніж 950 000 недійсних документів і оновлюється щодоби. Сервіс наразі працює у тестовому режимі й у випадку виявлення помилок в
його роботі громадяни можуть інформувати міграційну
службу за допомогою форми зворотного зв’язку.

Працівники передпенсійного віку отримали
переважне право на залишення на роботі при
скороченні штату
6 квітня 2017 р. депутати прийняли Закон «Про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю
України щодо захисту трудових прав працівників передпенсійного віку» (реєстр. № 5564).
Ухваленим Законом доповнено перелік категорій
працюючих осіб, яким надається переважне право на
залишення на роботі при скороченні чисельності чи
штату працівників у зв’язку зі змінами в організації
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виробництва та праці, категорією працівників, яким
лишилося менш ніж три роки до настання пенсійного
віку, при досягненні якого особа має право на отримання
пенсійних виплат.
Таким чином, запроваджено додаткову гарантію захисту
трудових прав літніх працівників у разі зміни в організації
виробництва та праці й посилено їх соціальний захист в період досягнення передпенсійного віку.
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 23 лютого 2017 р. № 3843/6/99-99-13-02-03-15

Щодо оформлення поїздок працівників – водіїв у вигляді службових відряджень

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України
(далі — Кодекс), розглянула лист [...] щодо практичного застосування норм чинного законодавства та в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до частини другої ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Кодексом визначаються функції контролюючих органів, зокрема п. 191.1. ст. 191 Кодексу
визначено, що контролюючі органи здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю,
повнотою нарахування і сплати податків та зборів, установлених Кодексом, а також надають
індивідуальні податкові консультації.
Згідно з п. 52.5. ст. 52 Кодексу контролюючі органи мають право надавати консультації
виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно із
пп. 165.1.11. п. 165.1. ст. 165 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема кошти, отримані платником податку на
відрядження або під звіт і розраховані згідно з п. 170.9. ст. 170 Кодексу.
Відповідно до пп. «а» пп. 170.9.1. п. 170.9. ст. 170 Кодексу до оподатковуваного доходу
не включаються витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування
та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку
з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон — не вище
80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом
гривні до євро, установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий
день.
Основним документом, який регулює відрядження працівників органів державної влади,
підприємств, установ та організацій, що повністю або частково фінансуються за рахунок
бюджетних коштів, є Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59). При цьому інші підприємства та організації можуть використовувати Інструкцію № 59 як допоміжний (довідковий) документ.
Відповідно до п. 2 розділу I Інструкції № 59 службові поїздки працівників, постійна робота
яких проходить у дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, не вважаються відрядженнями, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором, трудовим договором (контрактом) між працівником і власником (або уповноваженою ним особою/керівником).
Згідно з пп. «а» пп. 170.9.1. п. 170.9. ст. 170 Кодексу будь-які витрати на відрядження не
включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявності документів, що
підтверджують зв’язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає.
Зауважуємо, що питання правомірності оформлення юридичною особою поїздок своїх
працівників – водіїв у вигляді службових відряджень з метою виконання ними службових
доручень з доставки вантажу не належить до компетенції Державної фіскальної служби
України, а знаходиться у правовому полі Міністерства соціальної політики України.
Перший заступник Голови
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Комерційна таємниця:
про що варто знати кадровикам
У процесі своєї роботи кадровикам доводиться працювати з різною інформацією, у
т. ч. такою, що не призначена для розповсюдження серед інших осіб. Також обов’язки
щодо нерозголошення певної інформації та відповідальність за таке розголошення
можуть бути передбачені у відповідних розділах посадових інструкцій інших працівників, у розробці яких теж часто беруть участь кадровики. Найбільш відомим прикладом такої інформації є так звана «комерційна таємниця» підприємства, установи
організації (далі — підприємство), але існують й інші види таємниць (державна, професійна (наприклад, лікарська) тощо), які можуть згадуватися у посадових інструкціях працівників окремих професійних категорій або в інший організаційних документах підприємства. Дізнайтеся, що ж саме, ким, коли та на підставі чого не повинно
розголошуватися у випадку кожного конкретного виду таємниці, та які бувають інші
обмеження для розповсюдження інформації. Наразі почнемо з найпоширенішого
виду таємниці — комерційної.

Що таке комерційна таємниця

Визначення поняття «комерційна таємниця»
наводиться у ст. 505 Цивільного кодексу України (далі — ЦК), згідно з якою комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та
сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить,
у зв’язку з цим має комерційну цінність та була
предметом адекватних існуючим обставинам
заходів щодо збереження її секретності, вжитих
особою, яка законно контролює цю інформацію.
При цьому комерційною інформацією можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону
не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Зокрема, відомостями, що становлять комерційну таємницю, не можуть бути відомості,
що становлять державну таємницю згідно із Законом України «Про державну таємницю» від
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21 січня 1994 р. № 3855-XII. Також відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної
таємниці» від 9 серпня 1993 р. № 611 (далі —
Постанова № 611) комерційну таємницю не
становлять:
— установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами;
— інформація за всіма встановленими формами державної звітності;
— дані, необхідні для перевірки обчислення і
сплати податків та інших обов’язкових платежів;
— відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;
— документи про сплату податків і обов’язкових платежів;
— інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання
безпечних умов праці, реалізацію продукції, що
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завдає шкоди здоров’ю, а також інші порушення
законодавства України та розміри заподіяних
при цьому збитків;
— документи про платоспроможність;
— відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об’єднаннях та інших організаціях,
які займаються підприємницькою діяльністю;
— відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.

Комерційна таємниця
та обмеження на інформацію

Зауважимо, що у Постанові № 611 вказано,
що зазначені відомості, які не становлять комерційної таємниці, підприємства зобов’язані
подавати органам державної виконавчої влади,
контролюючим і правоохоронним органам, іншим юридичним особам відповідно до чинного
законодавства, за їх вимогою. З цього випливає,
що хоча зазначені відомості й не можуть належати до комерційної таємниці самі по собі, але
вони також не обов’язково мають бути відкритими та загальнодоступними для будь-якої особи. Зокрема, доступ певної юридичної особи до
зазначеної інформації має бути забезпечений на
її вимогу лише у випадку, якщо законодавством
передбачено подання їй такої інформації. Про
фізичних же осіб у Постанові № 611 взагалі не
йде мова.
Тому під час вирішення відповідних питань
щодо віднесення певної інформації до комерційної варто також враховувати й інші законодавчі
акти щодо правовідносин у сфері інформації, у
т. ч. й між юридичними та фізичними особами,
зокрема Закони України «Про інформацію» від
2 жовтня 1992 р. № 2657-XII (далі — Закон
№ 2657), «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР, «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р. № 2939-VI
(далі — Закон № 2939).
Так, у ст. 21 Закону № 2657 йдеться про інформацію з обмеженим доступом, якою є конфіденційна, таємна і службова інформація.
Якщо порівняти наведені визначення «конфіденційної інформації» та «комерційної таємниці», то можна дійти висновку, що «комерційна
№ 8 (140), 18 квітня 2017

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено
фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів
владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою)
відповідної особи у визначеному нею порядку
відповідно до передбачених нею умов, а також
в інших випадках, визначених законом (ч. 2
ст. 21 Закону № 2657).

таємниця» фактично є одним із різновидів конфіденційної інформації (або іншими словами —
«конфіденційна інформація» є родовим поняттям по відношенню до «комерційної таємниці»).
При цьому в ч. 4 ст. 21 Закону № 2657 наведено
відомості, які не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом (а тому, відповідно, не можуть бути також і комерційною
таємницею), а саме:
— про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;
— про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці
людей;
— про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні
показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;
— про факти порушення прав і свобод людини,
включаючи інформацію, що міститься в архівних
документах колишніх радянських органів державної безпеки, пов’язаних з політичними репресіями, Голодомором 1932 – 1933 років в Україні та
іншими злочинами, вчиненими представниками
комуністичного та/або націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів;
— про незаконні дії органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових
та службових осіб;
— щодо діяльності державних та комунальних
унітарних підприємств, господарських товариств,
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у статутному капіталі яких більше 50 відсотків
акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких
належать господарському товариству, частка
держави або територіальної громади в якому
становить 100 відсотків, що підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до закону;
— інші відомості, доступ до яких не може бути
обмежено відповідно до законів та міжнародних
договорів України, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України.
Крім того, згідно з частинами 5, 6 ст. 6 Закону
№ 2939 (хоча він стосується головним чином
так званих «суб’єктів владних повноважень» —
тобто державних органів, але в окремих випадках і суб’єктів господарювання, які можуть бути
розпорядниками відповідної інформації):
— не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження
державним, комунальним майном, у т. ч. до копій відповідних документів, умови отримання
цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних
осіб, які отримали ці кошти або майно (крім випадків, коли оприлюднення або надання такої
інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи
запобіганню злочину);
— не належать до інформації з обмеженим
доступом відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій
відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII, крім
відомостей, зазначених в абз. 4 ч. 1 ст. 47 вказаного Закону (тобто відомостей щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина
України, місця проживання, дати народження
фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації, місцезнаходження об’єктів, які
наводяться в декларації (крім області, району,
населеного пункту, де знаходиться об’єкт) —
саме ці відомості є інформацією з обмеженим
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доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі).
Що стосується суб’єктів господарювання, то
як це випливає з п. 4 ч. 1 та ч. 2 ст. 13 Закону
№ 2939, не можна віднести до конфіденційної
інформації (комерційної таємниці):
— інформацію щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них, якщо розпорядниками
такої інформації є суб’єкти господарювання, які
займають домінуюче становище на ринку або
наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями;
— інформацію про стан довкілля;
— інформацію про якість харчових продуктів
і предметів побуту;
— інформацію про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події,
що сталися або можуть статися і загрожують
здоров’ю та безпеці громадян;
— іншу інформацію, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідну інформацію).
З урахуванням зазначеного, предметом «комерційної таємниці» можуть бути відомості,
пов’язані з комерційною і господарською діяльністю підприємства, тобто певна виробнича
і технологічна інформація, інформація про
управління, фінанси та іншу діяльність підприємства, наприклад:
— результати маркетингових досліджень;
— описи технологічних процесів;
— незапатентовані науково-технічні розробки;
— інформація про переговори з партнерами
підприємства;
— відомості про організацію праці й методики щодо підбору персоналу на підприємстві;
— методи стимулювання праці працівників;
— різні комп’ютерні бази даних та інше програмне забезпечення, розроблене на підприємстві;
— відомості про постачальників сировини
(запасних частин) та ключових клієнтів;
— методики (формули) щодо розрахунку цін
на продукції і послуги, розміри окремих знижок
тощо.

Заходи щодо збереження таємниці

Як випливає з наведеного вище визначення
комерційної таємниці, щоб певна інформація
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набула статусу комерційної таємниці, недостатньо лише просто бажання власника цієї інформації (у т. ч. власника або керівника підприємства) вважати її комерційної таємницею. Для
цього він повинен також і вжити адекватних
існуючим обставинам заходів щодо збереження
секретності зазначеної інформації. Про подібне
йдеться і у ст. 162 Господарського кодексу України (далі — ГК), в якій зазначено, що суб’єкт
господарювання, що є володільцем технічної,
організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за
умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв’язку з тим, що вона невідома третім
особам і до неї немає вільного доступу інших
осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її
конфіденційності. На практиці для збереження секретності певної інформації підприємством можуть бути вжиті наступні заходи:
— розроблення і затвердження Положення
про комерційну таємницю;
— розробка і затвердження інструкцій щодо
доступу до інформації, яка є комерційною таємницею, і дотримання працівниками режиму нерозголошення комерційної таємниці;
— введення до статуту та локальних актів і
організаційних документів підприємства (положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, правила внутрішнього
трудового розпорядку тощо) розділів або окремих пунктів, які стосуються питань захисту комерційної таємниці;
— розробка і підписання угод про нерозголошення комерційної таємниці з працівниками,
які мають доступ до відповідної інформації.

Посадові обов’язки

Зауважимо, що обов’язки щодо збереження
або захисту комерційної таємниці можна зустріти безпосередньо і у затверджених кваліфікаційних характеристиках деяких професій, наприклад:
— «Дилер» зобов’язаний забезпечувати
збереження комерційної таємниці (розділ 1
«Професії керівників, професіоналів, фахівців
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та технічних службовців» випуску 1 «Професії
працівників, що є загальними для усіх видів
економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
(далі — ДКХП), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України (далі — Мінпраці) від 29 грудня 2004 р.
№ 336);
— «Директор фінансовий» повинен контролювати збереження комерційної таємниці підлеглими щодо фінансової діяльності підприємства, яка є предметом конфіденційності (розділ 3
«Діяльність органів управління підприємствами» випуску 1 ДКХП, затвердженого наказом
Мінпраці від 29 жовтня 2007 р. № 583);
— «Начальник дирекції залізничних перевезень» має розробляти і забезпечувати реалізацію заходів щодо захисту державної, службової
та комерційної таємниці (випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен» ДКХП, затверджений наказом Міністерства інфраструктури
України від 20 травня 2016 р. № 181).
Найбільш широко професії, обов’язки за якими, а також потрібні для них знання, пов’язані
з різними питаннями захисту комерційної таємниці, представлені у Випуску 99 «Безпека господарської діяльності підприємства, установи,
організації» ДКХП, затвердженому наказом
Всеукраїнської організації Українського союзу
промисловців і підприємців від 3 жовтня 2011 р.
№ 99. Зокрема, можна навести приклади таких
завдань та обов’язків для працівників відповідних професій (посад):
— «Професіонал з інтелектуальної власності» сприяє збереженню комерційної таємниці на інформацію, що є предметом секретності та належить до інтелектуальної власності;
— «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» забезпечує збереження та примноження матеріальної і фінансової бази підприємства, раціонального та ефективного використання його ресурсів, надання інформації,
необхідної для прийняття управлінських рішень
щодо доцільності діяльності підприємства з урахуванням виявлених загроз і небезпек, захист
отриманої інформації, яка відноситься до комерційної таємниці підприємства, вивчає вплив
9
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внутрішніх і зовнішніх загроз на фінансовий результат підприємства;
— «Приватний детектив» встановлює обставини неправомірного використання в підприємницькій діяльності фірмових знаків і найменувань, інших порушень прав інтелектуальної
власності, несумлінної конкуренції, а також розголошування відомостей, що становлять комерційну таємницю;
— «Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом» бере участь у
роботах із забезпечення виконання вимог чинних нормативно-правових актів з питань організації захисту інформації з обмеженим доступом: службової, комерційної, банківської,
лікарської, адвокатської, персональних даних,
державної таємниці, нотаріальної таємниці
тощо.
Разом з тим на практиці подібні обов’язки можна зустріти у посадових інструкціях набагато
ширшого кола працівників підприємства, які
пов’язані з вирішенням питань, що згідно із законодавством можуть належати до комерційної
таємниці.

Правовідносини з працівниками

Працівники підприємства, як правило, мають
право користуватися відомостями, що становлять комерційну таємницю, якщо це потрібно
для виконання їх трудових обов’язків. При цьому роботодавець самостійно визначає, які конкретні відомості та у якому обсязі слід вважати
комерційною таємницею відповідно до законодавства, а також самостійно вирішує, які заходи
варто вжити для захисту комерційної таємниці
та який режим доступу до комерційної таємниці
слід надати окремим працівникам (професійним категоріям).
Зазвичай, перелік відомостей, що становлять
комерційну таємницю, затверджується (окремо
або у Положенні про комерційну таємницю) відповідним наказом по підприємству (див. Зразок). Також під час прийняття на роботу працівника, який буде мати доступ до комерційної
таємниці, бажано укладати з ним трудовий договір у письмовій формі із зазначенням в ньому,
серед іншого, і відповідних обов’язків щодо збе10

реження комерційної таємниці. З таким працівником може укладатися і окрема угода щодо нерозголошення комерційної таємниці, а також
він ознайомлюється під підпис з відповідними
організаційними документами підприємства
щодо захисту комерційної таємниці.
Якщо при прийнятті на роботу працівника зазначені процедури щодо захисту комерційної
таємниці з ним не були проведені (наприклад,
певні відомості на той час ще не були оформлені
як комерційна таємниця або не передбачалося,
що працівник буде мати до них доступ), але згодом на підприємстві відбулися зміни в організації виробництва і праці, що призвели і до змін у
питаннях застосування комерційної таємниці
на підприємстві, то з відповідним працівником
також необхідно здійснити процедури щодо захисту комерційної таємниці (ознайомити його з
наказом про внесення змін до посадової інструкції, новим Положенням про комерційну таємницю на підприємстві тощо).
Якщо працівник відмовляється укладати угоду про нерозголошення комерційної таємниці
та/або погоджуватися на відповідні зміни у його
посадовій інструкції, то за таких обставин слід
керуватися нормами ст. 32 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП), оскільки покладення на працівника нових обов’язків зі збереження комерційної таємниці у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці вважається
зміною істотних умов праці. Зокрема, про відповідні зміни істотних умов праці працівник
має бути повідомлений не пізніше, ніж за два
місяці. Якщо ж колишні істотні умови праці не
можуть бути збережені, а працівник відмовляється працювати в нових умовах, трудовий
договір з ним припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП.

Правовідносини з іншими особами

Зауважимо, що згідно зі ст. 420 ЦК комерційна
таємниця є об’єктом права інтелектуальної власності, тому її захист забезпечується і законодавством про інтелектуальну власність, суб’єктами
якого можуть бути й різні особи, які не є працівниками підприємства. Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 506
ЦК майновими правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю є:
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Зразок
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОБУД»
НАКАЗ
01.02.2017 р.

м. Харків

№ 32-од

Про комерційну таємницю
Для ефективної роботи ПрАТ «Технобуд» та його структурних підрозділів, з метою захисту економічних інтересів, запобігання витоку відомостей, забезпечення надійного збереження комерційної таємниці,
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити з 18 квітня 2017 р. комерційну таємницю в ПрАТ «Технобуд».
2. Начальнику юридичного відділу, Комарову В. С., розробити Положення про комерційну
таємницю до 14.02.2017 р..
3. Затвердити перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю ПрАТ «Технобуд»
(додається).
4. Затвердити зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці в ПрАТ «Технобуд»
(додається).
5. Ознайомити усіх працівників ПрАТ «Технобуд» з даним наказом під підпис.
6. Начальнику відділу кадрів, Приймаку Л. Г., запропонувати усім працівникам, які мають
відношення до відомостей, що становлять комерційну таємницю, підписати зобов’язання про
нерозголошення комерційної таємниці та попередити таких працівників, що в разі їх відмови
від підписання зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці трудовий договір з
ними буде припинено за п. 6 ст. 36 Кодексу законів про працю України 14 квітня 2017 р..
Директор
З наказом ознайомлені:
01.02.2017 р.
02.02.2017 р.

Павловський
Комаров
Приймак

— право на використання комерційної таємниці;
— виключне право дозволяти використання
комерційної таємниці;
— виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;
— інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Також у ст. 507 ЦК йдеться про органи державної влади, які зобов’язані охороняти від недобросовісного комерційного використання інформацію, що є комерційною таємницею та
створення якої потребує значних зусиль і яка
№ 8 (140), 18 квітня 2017

Р. В. Павловський
В. С. Комаров
Л. Г. Приймак

Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію комерційною
таємницею, якщо інше не встановлено договором (ч. 2 ст. 506 ЦК).
надана їм з метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність, пов’язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами, що містять нові хімічні сполуки
(а також в інших випадках, передбачених законом). Ця інформація охороняється органами
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державної влади також від розголошення, крім
випадків, коли розголошення необхідне для забезпечення захисту населення або не вжито заходів щодо її охорони від недобросовісного комерційного використання.
Крім того, у ст. 862 ЦК окремо згадується про
заборону обом сторонам договору підряду (як
замовнику, так і підряднику) повідомляти іншим особам без згоди другої сторони інформацію про нові рішення і технічні знання, у т. ч. й
такі, що не захищаються законом, а також відомості, що можуть розглядатися як комерційна
таємниця, яка одержана від другої сторони внаслідок виконання договору.

Відповідальність
за розголошення

За неправомірне розголошення комерційної
таємниці для працівників підприємства або інших відповідних осіб може настати відповідальність згідно із законодавством. Що стосується
самого поняття «розголошення комерційної таємниці» то для його визначення можна звернутися
до ст. 17 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р.
№ 236/96-ВР, згідно з якою розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без дозволу особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали
відомі у зв’язку з виконанням відповідних обов’язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди
суб’єкту господарювання.
Зауважимо, що у зазначеному визначенні не
конкретизується спосіб ознайомлення з комерційною таємницею — це можна зробити усно,
письмово, із застосуванням засобів зв’язку, через засоби масової інформації тощо.
До того ж, працівники підприємства можуть розголосити відомості, що становлять
комерційну таємницю, своїм знайомим, родичам тощо, які займаються власною підприємницькою діяльністю у тій же сфері, що і підприємство, комерційна таємниця якого була
розголошена, і таким чином завдати певної
шкоди даному підприємству. При цьому моти12

ви розголошування можуть бути різні: користь,
особисті неприязні відносини з керівництвом
підприємства або окремими іншими працівниками, халатне ставлення до своїх посадових обов’язків і т. ін..
За розголошення комерційної таємниці або
інші порушення прав власника комерційної
таємниці законодавством України залежно від
різних обставин можуть встановлюватися різні
види відповідальності. Найчастіше за порушення прав роботодавця на комерційну таємницю,
що розглядається як порушення трудової дисципліни, може встановлюватися дисциплінарна відповідальність працівників підприємства
згідно зі ст. 147 КЗпП. Зокрема, у цій статті
встановлено, що за порушення трудової дисципліни може застосовуватися один із таких заходів стягнення: догана або звільнення. Крім
того, законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені
для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.
Зауважимо, що оскільки такої підстави як
звільнення за розголошення комерційної таємниці для більшості «звичайних» працівників законодавством не встановлено, то для них за
таке порушення трудової дисципліни можна застосовувати лише догану. Але у випадку повторного порушення трудової дисципліни можливе і
звільнення за п. 3 ч.1 ст. 40 КЗпП (внаслідок систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього
трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку). Крім того, окремі
категорії працівників (керівники підприємства
(філіалу, представництва, відділення та іншого
відокремленого підрозділу), їх заступники, головні бухгалтера тощо) можуть бути звільнені й
за п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП (одноразове грубе порушення трудових обов’язків, у т. ч. і якщо такі
обов’язки пов’язані з відповідними питаннями
збереження комерційної таємниці).
Також для працівників підприємства за розголошення комерційної таємниці можлива і матеріальна відповідальність, якщо їхні дії (або
бездіяльність) щодо комерційної таємниці підпадають під санкції (підстави і умови) ст. 130 КЗпП.
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При цьому згідно зі ст. 138 КЗпП роботодавець
для покладення на працівника матеріальної відповідальності за шкоду, яку йому заподіяв працівник (у т. ч. і шляхом розголошення комерційної таємниці), повинен довести відповідну вину
та протиправну діяльність працівника. Розмір
же матеріальної відповідальності залежно від
різних обставин встановлюється згідно зі статтями 132–135 КЗпП, і переважно відповідає
розміру прямої дійсної шкоди, але не більше
середнього місячного заробітку винного працівника, хоча у деяких випадках може мати місце
й повна матеріальна відповідальність.
Також за розголошення комерційної таємниці працівника можна притягнути і до кримінальної відповідальності. Зокрема, у ст. 232
Кримінального кодексу України встановлено,
що умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою,
якій ця таємниця відома у зв’язку з професійною
або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з
корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб’єкту господарської діяльності, — карається штрафом від однієї тисячі
до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (на сьогодні це від 17 000 до
51 000 грн) з позбавленням права обіймати
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певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років.
У цьому випадку працівника можна також
притягнути згідно з п. 3 ч. 1 ст. 134 КЗпП і до повної матеріальної відповідальності, оскільки нормами цієї статті встановлено, що працівники несуть матеріальну відповідальність у повному
розмірі шкоди, заподіяної з їхньої вини роботодавцеві, якщо шкоду завдано діями працівника,
які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку.
За певні дії, пов’язані з порушенням комерційної таємниці, передбачається й адміністративна відповідальність. Зокрема, у ч. 3 ст. 1643
Кодексу України про адміністративні порушення зазначається, що отримання, використання,
розголошення комерційної таємниці, а також
іншої конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця тягне за собою накладення
штрафу від дев’яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі
це від 153 до 306 грн).

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

РЕКЛАМА

З наступного номера ви дізнаєтесь, яка саме інформація може належати до державної таємниці,
як отримати до неї допуск та чим загрожує її розголошення
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Відпустка при переведенні:
надання та оплата
Працівнику, який звільняється з роботи, зазвичай, виплачується компенсація за всі
дні невикористаної відпустки. На новому місці роботи працівник по-новому «заробляє» право на щорічну відпустку, яку він (повної тривалості) зможе отримати лише
після шести місяців роботи. Але з цього правила є один виняток: якщо працівник
звільняється за переведенням, то він може просити перерахувати належну йому суму
компенсації за невикористану відпустку новому роботодавцеві — тоді в нього зберігається «відпустковий стаж» і право на відпустку повної тривалості. Наразі розглянемо питання, які найчастіше виникають у разі звільнення за переведенням на інше
підприємство — щодо оплати часу відпустки на новому місці роботи та виплати
компенсації.

Переведення і право на відпустку

У ч. 3 ст. 2 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) встановлено, що право на відпустки
забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням
на її період місця роботи (посади), заробітної
плати (допомоги) у випадках, передбачених
цим Законом, та забороною заміни відпустки
грошовою компенсацією, крім випадків, зазначених у ст. 24 Закону № 504. Такими випадками
є, зокрема, звільнення працівника.
Так, у ч. 1 ст. 24 Закону № 504 вказано, що у
разі звільнення працівника йому виплачується
грошова компенсація за всі не використані ним
дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А
I групи.
У разі переведення працівника на роботу
на інше підприємство грошова компенсація
за невикористані ним дні щорічних відпусток
за його бажанням перераховується на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник (ч. 3 ст. 24 Закону № 504). І якщо працівник
скористався таким правом та виявив бажання
щодо перерахування належної йому компенсації за невикористані дні щорічних відпусток на
14

нове підприємство, то згідно з ч. 3 ст. 9 Закону
№ 504 до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.

Працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну
відпустку і не одержали за неї грошової компенсації,
відпустка повної тривалості на новому місці роботи
надається до настання шестимісячного терміну
безперервної роботи (п. 8 ч. 7 ст. 10 Закону № 504).
У ст. 22 Закону № 504 визначено випадки відрахування із заробітної плати за час відпустки.
Зокрема, у разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він вже одержав
відпустку повної тривалості, для покриття його
заборгованості роботодавець провадить відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що
були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року. Але у деяких випадках таке
відрахування не провадиться, у т. ч. й у разі,
якщо працівник звільняється з роботи у зв’язку
з переведенням за його згодою на інше підприємство (п. 2 ч. 2 ст. 22 Закону № 504). У разі
звільнення за переведенням колишній робото№ 8 (140), 18 квітня 2017
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давець надає працівнику довідку про кількість
днів невикористаної відпустки, за яку належить
компенсація до перерахування, та про «відпустковий стаж», що дав право на таку відпустку.
Ці норми Закону № 504 є відомими і зрозумілими, тому й питань щодо їхнього застосування
виникати не повинно було б. Але вони все ж
таки є, тому й розглянемо їх далі.

Яка компенсація виплачується

У разі переведення працівника на рахунок
нового роботодавця, перерахуванню підлягає
лише компенсація за невикористану щорічну
відпустку. Компенсація за додаткову відпустку
працівникам, які мають дітей або повнолітню
дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи — виплачується при звільненні разом із
зарплатою за відпрацьований час.
Таку позицію неодноразово висловлювало
й Міністерство соціальної політики України
(далі — Мінсоцполітики), наприклад, у листі
від 20 вересня 2013 р. № 807/13/155-13, де зазначено, що оскільки додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, є соціальною відпусткою і не належить до виду щорічних відпусток (ст. 4 Закону № 504), то вона надається
повної тривалості у будь-який час протягом календарного року, незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини — до чи
після. А тому й при звільненні за попереднім
місцем роботи (у т. ч. і звільненні у зв’язку з
переведенням) працівнику має бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані
дні цієї додаткової соціальної відпустки. Саме
тому працівник, який має право на отримання
відпустки «на дітей», що передбачена ст. 19 Закону № 504, на новому місці роботи не може
вдруге претендувати на цю відпустку: за попереднім місцем роботи він або використовує додаткову відпустку, або отримує за неї компенсацію.
Цей висновок дозволить надати відповідь на
ще одне запитання: чи має працівник – учасник
АТО право на отримання компенсації за невикористану відпустку в разі звільнення, у т. ч. за
переведенням?
Нагадаємо, що починаючи з червня 2015 року
учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус
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яких визначений Законом України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII, надається
так звана «військова» відпустка — додаткова
відпустка зі збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.
Право на цю відпустку закріплено у ст. 162 Закону № 504, яка міститься у розділі ІІІ «Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Творча відпустка. Відпустка для підготовки та участі в
змаганнях. Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни», що не дозволяє однозначно кваліфікувати цю «військову» відпустку
чи то як «інші додаткові відпустки, передбачені
законодавством» з числа щорічних, чи то як «соціальні відпустки» (ст. 4 Закону № 504). Та Мінсоцполітики у листах вже роз’яснювало, що додаткова відпустка за ст. 162 Закону № 504 не
належить до категорії щорічних і надається понад тривалість щорічної відпустки та інших видів відпусток. Вона надається незалежно від стажу роботи у календарному році, а не за робочий
рік; її не можна перенести на наступний календарний рік; не можна подовжити у разі хвороби
працівника та не можна поділити на частини.
А відтак законодавством не передбачено і можливості заміни «військової» відпустки грошовою компенсацією. Тому роботодавець має
відмовити працівнику у виплаті грошової компенсації за невикористану додаткову відпустку,
в т. ч. і при звільненні.
З огляду на такі особливості варто ще раз
звернути увагу на ст. 4 Закону № 504, якою установлено такі види відпусток:
1) щорічні відпустки:
— основна відпустка (ст. 6 Закону № 504);
— додаткова відпустка за роботу зі шкідливими
та важкими умовами праці (ст. 7 Закону № 504);
— додаткова відпустка за особливий характер
праці (ст. 8 Закону № 504);
— інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;
2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (статті 13, 14 і 15 Закону № 504);
3) творча відпустка (ст. 16 Закону № 504);
31) відпустка для підготовки та участі в
змаганнях (ст. 161 Закону № 504);
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4) соціальні відпустки:
— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону № 504);
— відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закону № 504);
— відпустка у зв’язку з усиновленням дитини
(ст. 181 Закону № 504);
— додаткова відпустка працівникам, які мають
дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи (ст. 19 Закону № 504);
5) відпустки без збереження заробітної
плати (статті 25, 26 Закону № 504).
Отже, Закон № 504 дозволяє виплачувати
компенсацію при звільненні лише за два
види відпусток: щорічні відпустки та додаткові відпустки працівникам, які мають дітей
або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи. Але при звільненні за
переведенням на нове місце роботи можна перерахувати тільки компенсацію за невикористані щорічні відпустки.

Часткова виплата компенсації

Той факт, що працівники по кілька років не
ходять у відпустку, ні для кого не є таємницею і
причини на те різні. Є недобросовісні роботодавці, які обмежують права працівників на відпустку (щоправда, з огляду на ст. 265 Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП), яка
передбачає відповідальність за порушення законодавства про працю, таких ставатиме все
менше). А є і справжні трудоголіки серед працівників, які не уявляють свого життя без роботи та
яких у відпустку можна відправити лише в наказовому порядку (тобто, насильно) і то не завжди. З цього приводу цікавим є рішення Житомирського окружного адміністративного суду
від 9 листопада 2016 р. у справі № 806/1561/16.
Так, посадовими особами управління Державної служби України з питань праці у Житомирській області була проведена планова перевірка товариства з обмеженою відповідальністю
«Т» (далі — ТОВ «Т») з питань додержання законодавства про працю та загальнообов’язкового
державного соціального страхування. За результатами перевірки було виявлено факти ненадання працівникам щорічних відпусток повної
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тривалості протягом двох років підряд і було накладено штрафні санкції. ТОВ «Т» з цим не погодилося і оскаржило постанову.
Вирішуючи справу, суд зазначив, що ст. 11 Закону № 504 дійсно забороняє ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох
років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до 18 років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові
відпустки за роботу зі шкідливими і важкими
умовами чи з особливим характером праці. Однак, суд звернув увагу на те, що у ст. 11 Закону
№ 504 та у ст. 80 КЗпП заборона ненадання
щорічних відпусток стосується роботодавця,
однак жодним чином не зобов’язує працівника використовувати у примусовому порядку
надане законами право на відпустку. Згідно зі
ст. 45 Конституції України кожен, хто працює,
має право на відпочинок. Отже, відпустка — це
право, а не обов’язок кожного, хто працює, констатував суд. І судом безспірно було встановлено, що на виконання вимог чинного законодавства роботодавець включив до графіка щорічних
відпусток усіх працівників, тим самим надавши
їм право на відпустку. Використання ж цього
права залежить лише від волі працівника, оскільки відсутній правових механізм примусового
направлення працівників у відпустку. Як наслідок, суд задовольнив позов на користь роботодавця — порушень трудового законодавства
з його боку не вбачається.
Але як би там не було, може статися так, що
працівнику належатиме компенсація за невикористані відпустки за кілька років. Чи може він
у разі звільнення за переведенням частину компенсації отримати «на руки», а решту попросити
перерахувати на нове місце роботи? Відразу ж
зауважимо, що таке питання не було предметом
розгляду в листах Мінсоцполітики, тому відповідь на нього слід шукати самостійно. Отож, повертаймося до Закону № 504, в якому зазначено, що:
• «У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки…» (ст. 24). Це
означає, що при звільненні працівник може належні йому дні відпустки використати частково,
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а за невикористані дні — отримати компенсацію. Але може й не використовувати відпустку й
одержати компенсацію за всі дні;
• «У разі переведення працівника на роботу на
інше підприємство грошова компенсація за не
використані ним дні щорічних відпусток за його
бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник»
(ст. 24). Тобто перерахуванню на нове місце роботи підлягає компенсація за невикористані дні
відпусток. Тому очевидно, що у разі звільнення
за переведенням працівник має право частково
скористатися правом на відпустку зі звільненням в її останній день;
• «Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної
роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються…
працівникам, які не використали за попереднім
місцем роботи повністю або частково щорічну
основну відпустку і не одержали за неї грошової
компенсації» (ст. 10). Ця норма також вказує, що
компенсація належить за невикористані дні відпустки.
З цього робимо висновок, що норми Закону № 504 з одного боку вказують на те, що
перерахуванню на нове місце роботи підлягає
грошова компенсація за невикористані дні
відпусток, а з другого — не містять заборони
на отримання частини компенсації. І якщо
працівник наполягатиме на такому поділі, то
роботодавець хоч і не зобов’язаний, але може
піти йому на зустріч. Порушення тут не буде,
тому що працівник звільняється і це дає право
на отримання грошової компенсації, а оскільки звільнення за переведенням, то він може
просити перерахувати компенсацію на нове
місце роботи. Якщо це можна зробити в повному розмірі компенсації, то чому ж не можна і частково.
Якщо роботодавець піде на зустріч працівникові та виплатить компенсацію частково, то на
нове місце роботи слід подати інформацію про
невикористані дні відпустки, за які не одержано
компенсацію, і про стаж роботи, що дає на неї
право. Очевидно, що тут слід буде порахувати ці
дні «навпаки». Пояснимо.
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Кількість днів невикористаної відпустки
можна визначити двома способами, які
дають однаковий результат:
— або діленням кількості днів «відпусткового
стажу» на кількість днів у році (без урахування
святкових і неробочих днів, передбачених ст. 73
КЗпП) та множенням на 24;
— або діленням 24 на кількість днів у році й
множенням на кількість днів «відпусткового
стажу» (без урахування святкових і неробочих
днів).
Приклад
«Відпустковий стаж» працівника — 400
днів, на який припадає 12 святкових і неробочих днів. У разі звільнення такий працівник мав би право на отримання компенсації за невикористану відпустку:
(400 – 12) ÷ (365 – 11)  24 = 26,3 (отже,
за правилами округлення це 26 календарних днів).
Припустимо, що йому видали компенсацію за невикористану відпустку за 10 днів,
а за решту перерахували на нове місце роботи. Скільки це днів «відпусткового стажу»? Їх можна визначити через пропорцію:
(400 – 12)  16 ÷ 26 = 238,7 (тобто, за
правилами округлення 239 календарних
днів без урахування святкових і неробочих
днів).
Якщо припустити, що працівник зажадає відпустку на новому місці роботи на
другий день роботи, то йому до «відпусткового стажу» буде зараховано ці 239 календарних дні й надано 16 календарних днів
відпустки.

Терміни перерахування
компенсації та оподаткування

Звільнення за переведенням не є звільненням
лише за бажанням працівника. Воно вимагає
ще й згоди та домовленості роботодавців —
адже рішення про звільнення у зв’язку з переведенням приймається на підставі заяви працівника та листа (клопотання) керівника того
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підприємства, на яке переводиться працівник.
Відповідний наказ оформляється за правилами і
в порядку припинення трудового договору (а не
за правилами і в порядку переведення працівника на іншу роботу) й до трудової книжки також вноситься запис не про переведення, а про
звільнення: «Звільнено у зв’язку з переведенням
на таке-то підприємство, п. 5 ст. 36 КЗпП України». До того ж, примусити роботодавця, в
якого зараз працює працівник, звільнити останнього в порядку переведення неможливо — він
має право відповісти на вищезгаданий листклопотання відмовою.
Якщо ж працівник хоче компенсацію за невикористану відпустку направити новому роботодавцю, таке звільнення вимагає ще й фінансових розрахунків між роботодавцями, оскільки
ця операція має знайти відображення, насамперед, у податковій звітності сторін.
Отже, при звільненні працівника за переведенням на старому місці роботи діють ті ж правила, що й при звичайному звільненні — в
останній день роботи має бути проведено повний розрахунок з працівником. Це означає, що
має бути нарахована компенсація за невикористані дні відпустки, яка буде перерахована новому роботодавцеві. Тому виникають запитання:
хто оподатковує нараховану суму і відображає у
звітності та в які строки вона має бути перерахована новому роботодавцю?
 ПДФО
Компенсації за невикористану відпустку, нарахована колишнім роботодавцем, з метою оподаткування ПДФО розглядається як заробітна
плата. Тому нарахована сума компенсації включається до загального місячного оподатковуваного доходу працівника відповідно до пп. 164.2.1.
Податкового кодексу України та оподатковується
ПДФО за ставкою 18%. У податковому розрахунку за формою № 1ДФ грошову компенсацію відображають однією сумою із належною заробітною платою з ознакою доходу «101».
ПДФО сплачується до бюджету одночасно з
виплатою оподатковуваного доходу. Якщо дохід
нараховується, але не виплачується, то податок,
утриманий з такого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету не пізніше 30 календарних
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днів, що настають за останнім календарним
днем місяця, в якому такий дохід було нараховано.
Розрахунки із звільненим працівником мають
бути проведені в день звільнення. Але чи означає це, що й у день звільнення новому роботодавцю має бути переховано компенсацію за невикористану відпустку? Прямої відповіді на це
запитання нема. Ствердну відповідь «так» можемо дати на нього за аналогією: раз компенсація
є сумою, належною до виплати працівнику, то
вона має бути виплачена йому в день звільнення. Але оскільки працівник має право вільно
розпоряджатися належною йому зарплатою, то
й просить її частину (компенсацію за невикористану відпустку) перерахувати новому роботодавцю.
 ЄСВ
Для роботодавців, зокрема підприємств, установ та організацій, які використовують працю
фізичних осіб на умовах трудового договору
(контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, базою оподаткування ЄСВ
є сума нарахованої заробітної плати за видами
виплат, які включають основну та додаткову заробітні плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. в натуральній формі, що
визначаються відповідно до положень Закону України «Про оплату праці» від 24 березня
1995 р. № 108/95-ВР, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання
послуг) за цивільно-правовими договорами.
Складові фонду оплати праці визначає Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики
України від 13 січня 2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5). Сума грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки належать до
фонду додаткової заробітної плати (пп. 2.2.12.
Інструкції № 5). Отже, вона є об’єктом оподаткування ЄСВ за ставкою 22% у колишнього роботодавця. Він же включає її у звітність з ЄСВ.
Новий роботодавець проводить лише виплату працівнику суми грошової компенсації без
нарахування (утримання) ЄСВ. Крім того, він не
відображає суму виплаченої працівнику компенсації у звіті з ЄСВ.
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Та все ж буває, що окремі підприємства «забувають» перерахувати компенсацію за невикористану відпустку новому роботодавцю.
Проте навряд чи це слід розцінювати як неповний розрахунок з працівником в день звільнення і карати виплатою йому середньої зарплати за кожен день затримки. Крім того,
порушення строків виплати заробітної плати
(а перерахування грошової компенсації за
заявою працівника є виплатою зарплати) підпадає під дію ст. 265 КЗпП і тягне за собою
накладення штрафу у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (наразі це 9 600 грн).
Отже, звільнення працівника за переведенням не відрізняється від звичайного звільнення.
Різниця тільки в тому, що колишній роботодавець має перерахувати компенсацію новому роботодавцю і працівник може вимагати частково
виплати компенсації «на руки».

Відпустка
у нового роботодавця

У нового роботодавця, як зазначалося, прийнятий за переведенням працівник може скористатися правом на відпустку до настання
шестимісячного терміну безперервної роботи. Крім того, за ним зберігається «відпустковий стаж» і дні невикористаної відпустки з попереднього місця роботи. А якщо станеться
так, що він за новим місцем роботи не ходитиме у відпустку, то при звільненні він матиме право на компенсацію за невикористані
дні відпустки і за попереднім місцем роботи, і
за новим.
Приклад
Якщо працівник не відгуляв 16 днів відпустки і компенсацію спрямував на нове
підприємство, а на новому підприємстві
відпрацював один рік і отримав право на
24 дні відпустки та вирішив звільнитися, то
йому має бути виплачено компенсацію за
40 невикористаних днів відпустки.
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Та куди складнішими є питання нарахування
і виплати відпускних працівнику за новим місцем роботи. Тут можливим є кілька варіантів
нарахування та виплати відпускних:
— виплата отриманої від попереднього роботодавця компенсації у якості відпускних, у т. ч.
частково;
— розрахунок відпускних по-новому відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100).
 Виплата накопиченої суми.
Якщо працівнику надається відпустка, накопичена на попередньому підприємстві, йому
виплачують суму, яку новий роботодавець отримав з попереднього підприємства як компенсацію за невикористані дні щорічної основної
відпустки.
Наприклад, працівник не використав 16
днів відпустки і новому роботодавцю було перераховано 2 600 грн компенсації. Якщо працівник йтиме у відпустку на 16 днів, то йому виплачують 2 600 грн компенсації; якщо на 10 —
1 625 грн.
Як наслідок, такі виплати вдруге вже не мають
оподатковуватися і відображатися у податковій
звітності. Але законодавчого підтвердження
цьому ми ніде не знайдемо. Такі висновки ґрунтуються лише на тому, що сума компенсації була
оподаткована у колишнього роботодавця.
А якщо працівник захоче піти у відпустку
тривалістю 24 дні? Як бути в такому випадку?
Повернемося до цього питання трохи пізніше.
 Розрахунок по-новому.
Порядок № 100 не визначає особливої процедури розрахунку сум відпускних працівникам,
прийнятих на роботу за переведенням. Немає
таких вказівок ні в Законі № 504, ні в КЗпП.
З цього виходить, що для розрахунку відпускних
переведеному працівнику за новим місцем роботи слід застосовувати загальний підхід — залежно від часу роботи та зарплати на новому
підприємстві.
У листі Міністерства праці та соціальної політики України від 22 лютого 2008 р. № 33/
13/116-08 зазначається, що працівник, який
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ці роботи заробітна плата нижча, то тоді незрозуміло, чи може в майбутньому працівник претендувати на отримання різниці.
На основі цих двох варіантів існує третій —
з доплатою.
 Розрахунок із доплатою.
Цей варіант передбачає, що за дні відпустки,
зароблені на попередньому місці роботи, виплачується отримана компенсація, а дні відпустки,
зароблені на новому місці роботи, оплачуються
по-новому.
Наприклад, якщо б на нове підприємство
була перерахована компенсація за невикористані працівником 16 днів відпустки, а через
деякий час він би захотів піти у відпустку тривалістю 24 дні, то за 16 днів він би отримав
компенсацію з попереднього місця роботи, а
10 днів відпустки були б оплачені по-новому.
Отже, якщо зважити всі «за» та «проти» звільнення за переведенням, то очевидну вигоду від
такого способу звільнення отримує тільки працівник, особливо якщо на новому місці вища
заробітна плата (можливо і є такі, що звільняються за переведенням на нижчу зарплату,
але вони явно «у меншості»). І якщо працівник
не скористався своїми перевагами під час роботи, то може згадати про це у разі звільнення.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу «Зароботная плата»

РЕКЛАМА

був переведений на роботу на інше підприємство (грошова компенсація за невикористані
ним дні щорічних відпусток була перерахована
на рахунок цього підприємства), має право на
використання щорічної відпустки повної тривалості, а в разі звільнення — на отримання
грошової компенсації. Середня заробітна плата
для оплати часу щорічної відпустки працівникові, який пропрацював на підприємстві менше року, обчислюється, виходячи з виплат за
фактичний час роботи на підприємстві, куди
перейшов працівник, тобто з першого числа
місяця після оформлення на роботу до першого
числа місяця, в якому надається відпустка (п. 2
Порядку № 100). Враховуючи це, нарахована
за попереднім місцем роботи компенсація за
невикористані дні щорічних відпусток і перерахована на рахунок нового підприємства не
виплачується, а відпускні розраховуються в зазначеному вище порядку. У такому випадку
відпускні мають також оподатковуватися поновому.
А куди ж зникає отримана компенсація? Вона
залишається у нового роботодавця і покриває
його витрати на оплату відпустки, виходячи з
нової середньої зарплати.
Такий варіант є вигідним для працівника,
якщо на новому місці роботи заробітна плата
вища, але не є вигідним для нового роботодавця. Та у працівника більше підстав вимагати виплати відпускних по-новому, ніж у роботодавця
йому в цьому відмовити. Якщо ж на новому міс-

20

№ 8 (140), 18 квітня 2017

ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ПОСТАНОВА
від 24 січня 2017 р. № 8

Видавник:
Фонд соціального
страхування України

Набуття чинності:
4 квітня 2017 року

Остання редакція:
24 січня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Порядок надання матеріального забезпечення за
рахунок коштів Фонду соціального страхування України
деяким категоріям застрахованих осіб, в якому визначено нові умови оплати лікарняних й вагітності та пологів
переселенцям із зони АТО.

Про затвердження Порядку надання матеріального забезпечення
деяким категоріям застрахованих осіб
Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 531 «Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» правління Фонду соціального страхування України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду
соціального страхування України деяким категоріям застрахованих осіб.
2. До завершення заходів, пов’язаних з утворенням Фонду соціального страхування
України та його робочих органів, надання матеріального забезпечення за цим Порядком
здійснюється робочими органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
3. До затвердження Фондом соціального страхування України порядку та форми звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування звітність щодо
використання коштів на виплату матеріального забезпечення за цим Порядком складається
відповідальним працівником робочого органу Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності за звітний період, у якому надавалося матеріальне забезпечення
згідно з цим Порядком за формою Ф-4-ФСС з ТВП згідно з додатком 1 до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18 січня 2011 р. № 4, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 березня 2011 р. за № 392/19130.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26 грудня 2014 р. № 37 «Про затвердження
Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції», зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 21 січня 2015 р. за № 68/26513.
5. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України забезпечити подання цієї
постанови на державну реєстрацію в установленому порядку.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду
(Баженков Є. В.).
7. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова правління
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування України
24 січня 2017 р. № 8
ПОРЯДОК
надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України
деяким категоріям застрахованих осіб
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Порядок визначає механізм надання матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (далі — матеріальне забезпечення) за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі — Фонд) деяким категоріям застрахованих осіб за такими видами:
— допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
— допомога по вагітності та пологах;
— допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).
2. Матеріальне забезпечення за цим Порядком надається застрахованим особам, які не реалізували свого права на отримання матеріального забезпечення відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» та «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» за такими категоріями:
2.1. особам, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами, або були добровільно застраховані, та переселилися з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції або зони надзвичайної ситуації;
2.2. особам, фактичне місце проживання яких знаходиться в населених пунктах, на території яких органи державної влади
здійснюють свої повноваження в повному обсязі, та які перебувають (перебували) у трудових відносинах із:
підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами, що зареєстровані на тимчасово окупованій території
України, в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, або в зоні надзвичайної ситуації;
бюджетними установами, підприємствами та організаціями, що належать до сфери їх управління, які переміщені з населених
пунктів, на території яких органи державної влади не здійснюють свої повноваження, в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, та відомості щодо зміни їх місцезнаходження, внесені до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, але які не забезпечили
провадження своєї діяльності;
2.3. особам, стосовно яких страхувальником не виконано обов’язків щодо нарахування та виплати матеріального забезпечення
за страховими випадками, які настали у період роботи застрахованих осіб, у зв’язку з відсутністю можливості встановлення місцезнаходження цього страхувальника відповідно до абзацу третього частини першої статті 30 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (крім страхувальників, що зареєстровані на тимчасово окупованій території України, в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, або в зоні надзвичайної ситуації).
3. Для цілей цього Порядку:
3.1. факт переміщення застрахованої особи підтверджується довідкою про взяття її на облік як особи, яка переміщується з
тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, виданою в порядку, передбаченому
постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої
території України та районів проведення антитерористичної операції» (далі — довідка про взяття на облік), та Закону України
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
3.2. факт перебування застрахованої особи в трудових відносинах на момент настання страхового випадку із страхувальником, який зареєстрований на тимчасово окупованій території, в районі проведення антитерористичної операції або в зоні надзвичайної ситуації підтверджується даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
3.3. факт перебування застрахованої особи в трудових відносинах на момент настання страхового випадку із страхувальником, який є бюджетною установою, підприємством та організацією, що належать до сфери їх управління, який переміщений з
населених пунктів, на території яких органи державної влади не здійснюють свої повноваження, в населені пункти, на території
яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, та відомості щодо зміни його місцезнаходження,
внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, але який не
забезпечив провадження своєї діяльності, підтверджується довідкою бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, підприємство та організація, що не проводить діяльності;
3.4. факт відсутності можливості встановлення місцезнаходження страхувальника підтверджується:
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— даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо відсутності інформації
про сплату страхувальником єдиного внеску або страхових внесків протягом шести місяців після настання страхового випадку
у застрахованої особи;
— актом перевірки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за
додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
4. Для отримання матеріального забезпечення застраховані особи звертаються особисто або через законного представника
до відповідного відділення виконавчої дирекції Фонду за фактичним місцем проживання (перебування) або місцем реєстрації
(далі — робочий орган Фонду) із заявою, яка повинна містити реквізити банківської установи та номер поточного рахунку застрахованої особи для зарахування матеріального забезпечення, та пред’являють паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, а також надають документи, передбачені пунктами 5 – 9 цього Порядку, а у разі подання заяви законним представником застрахованої особи додатково пред’являються документ, що посвідчує особу законного представника,
та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.
5. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому законодавством порядку листок непрацездатності.
6. Допомога на поховання застрахованої особи призначається члену її сім’ї або особі, яка здійснила поховання (далі — одержувач допомоги), на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану, та витягу з
Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (у разі реєстрації
смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської ради — довідки).
7. Допомога на поховання члена сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи, призначається застрахованій особі
на підставі документів, визначених у пунктах 6 та 9 цього Порядку.
8. Для отримання матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах застрахована особа подає до робочого органу Фонду такі документи:
— листок непрацездатності;
— копію першої – четвертої, одинадцятої – шістнадцятої сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
— копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті);
— довідку, видану застрахованій особі банківською установою, про відкриття поточного рахунку для зарахування матеріального забезпечення (за наявності);
— копію трудової книжки (за наявності);
— у разі необхідності для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі сто відсотків середньої заробітної
плати (доходу) застраховані особи, зазначені в абзаці п’ятому частини першої статті 37 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» або в пункті 5 частини першої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», додають копії відповідних посвідчень або інші документи, які підтверджують право на пільгу;
— копію свідоцтва про народження дитини (для встановлення віку дитини при оплаті листка непрацездатності по догляду за
хворою дитиною);
— копію довідки про взяття на облік (для переміщених осіб);
— копію договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі —
договір про добровільну участь) та наявну інформацію про сплачені суми єдиного внеску, зокрема копії квитанцій про сплату
єдиного внеску (для добровільно застрахованих осіб);
— довідку страхувальника про підтвердження перебування в трудових відносинах застрахованої особи на момент настання
страхового випадку (для осіб, зазначених у пункті 2.2. цього Порядку);
— довідку бюджетної установи, якій підпорядкована установа, підприємство, організація, що не проводить діяльність, щодо
незабезпечення діяльності страхувальника (у випадку надання матеріального забезпечення робочим органом Фонду замість
страхувальника, який перемістився та зареєструвався в населених пунктах, на території яких органи державної влади здійснюють
свої повноваження у повному обсязі, але не забезпечив провадження своєї діяльності).
9. Для отримання допомоги на поховання одержувач допомоги (або застрахована особа у разі смерті члена її сім’ї) подає
до робочого органу Фонду такі документи:
— документи, визначені у пункті 6 цього Порядку;
— копію першої – четвертої, одинадцятої – шістнадцятої сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
— копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті);
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— довідку, видану одержувачу допомоги (або застрахованій особі) банківською установою, про відкриття поточного рахунку
для зарахування матеріального забезпечення (за наявності);
— довідки з місця проживання про проживання померлого члена сім’ї разом із застрахованою особою та про перебування
померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи;
— копію довідки про взяття на облік (для переміщених осіб);
— копію договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі —
договір про добровільну участь) та наявну інформацію про сплачені суми єдиного внеску, зокрема копії квитанцій про сплату
єдиного внеску (для добровільно застрахованих осіб);
— довідку страхувальника про підтвердження перебування в трудових відносинах застрахованої особи на момент настання
страхового випадку (для осіб, зазначених у пункті 2.2 цього Порядку);
— довідку бюджетної установи, якій підпорядкована установа, підприємство, організація, що не проводить діяльність, щодо
незабезпечення діяльності страхувальника (у випадку надання матеріального забезпечення робочим органом Фонду замість
страхувальника, який перемістився та зареєструвався в населених пунктах, на території яких органи державної влади здійснюють
свої повноваження у повному обсязі, але не забезпечив провадження своєї діяльності).
10. Копії документів, визначені у пунктах 8 – 9 цього Порядку, завіряються працівником робочого органу Фонду згідно з
пред’явленими оригіналами.
11. Робочий орган Фонду має право звертатися до страхувальника для отримання необхідної інформації для призначення
матеріального забезпечення за цим Порядком.
12. За зверненням застрахованих осіб робочі органи Фонду зобов’язані надавати всебічну допомогу у зібранні необхідної
інформації та документів для подальшого отримання матеріального забезпечення.
13. Норма частини п’ятої статті 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» не поширюється на строки звернення за призначенням матеріального забезпечення відповідно до норм цього Порядку на осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку.
14. У разі відсутності у застрахованої особи трудової книжки або належним чином завіреної її копії або документів, що підтверджують періоди трудової діяльності та страхового стажу, договору про добровільну участь та квитанцій про сплату єдиного
внеску (для добровільно застрахованих осіб), матеріальне забезпечення зазначеним особам надається на підставі відомостей з
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
15. У разі відсутності у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування усіх необхідних
відомостей для обчислення середньої заробітної плати (доходу), а також відсутності у застрахованої особи можливості підтвердити свій страховий стаж, робочий орган Фонду здійснює розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності виходячи з
розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на день настання страхового випадку, залежно від наявної інформації про страховий стаж, з наступним перерахуванням суми допомоги після надходження документів, що підтверджують право
застрахованої особи на її надання в іншому розмірі.
16. Матеріальне забезпечення (допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах), невиплачене
у зв’язку зі смертю застрахованої особи, за цим Порядком виплачується членам сім’ї, які проживали разом з нею, або спадкоємцям на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану, а також документів, визначених в пунктах 5 та 8 цього Порядку, та документів, що підтверджують родинні зв’язки або спадкоємництво.
17. Матеріальне забезпечення (допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах) за цим Порядком розраховується із середньої заробітної плати (доходу), обчисленої на підставі відомостей Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування, шляхом множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена
законодавством, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.
Для застрахованих осіб, зазначених у п. 2.3. цього Порядку (крім випадків, передбачених абзацом третім цього пункту), матеріальне забезпечення (допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах) за страховими випадками, що настали до 31 грудня 2010 р., розраховується із середньої заробітної плати, обчисленої із розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом у місяці настання страхового випадку, шляхом множення суми денної виплати, розмір якої
встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена
законодавством, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.
У разі якщо робочими органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності проведено перевірку
страхувальника відповідно до законодавства, що діяло раніше, та визначено розмір матеріального забезпечення застрахованої
особи, застосовується визначений органами цього Фонду розмір матеріального забезпечення.
Середньоденна заробітна плата (дохід) обчислюється відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням,
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 26 червня 2015 р. № 439).
Сума допомоги по вагітності та пологах за цим Порядком у розрахунку на місяць не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої у місяці настання страхового випадку.
18. Кошти матеріального забезпечення перераховуються на поточний рахунок застрахованої особи (або одержувача допомоги), відкритий в банківській установі, визначеній Кабінетом Міністрів України для виплати матеріального забезпечення за
рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам.
19. У разі подання застрахованою особою (або одержувачем допомоги) недостовірних документів (відомостей в цих документах) для отримання матеріального забезпечення за цим Порядком робочий орган Фонду протягом десяти робочих днів
після їх отримання виносить рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення та повідомляє застраховану особу
(або одержувача допомоги) про відмову в призначенні матеріального забезпечення із зазначенням причин відмови не пізніше
п’яти днів після винесення відповідного рішення та одночасно надсилає відповідну інформацію до правоохоронних органів.
20. На підставі наданих застрахованою особою (або одержувачем допомоги) документів робочі органи Фонду не пізніше
двадцяти днів з дня їх отримання призначають матеріальне забезпечення та виплачують його не пізніше десяти робочих днів з
дня призначення такого матеріального забезпечення.
21. При зверненні застрахованої особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або районів проведення
антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, робочий орган Фонду приймає рішення щодо призначення
матеріального забезпечення у строк, визначений пунктом 21 цього Порядку, лише після підтвердження статусу такої особи як
особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або районів проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» від 8 червня 2016 № 365.
22. На підставі заяви та наданих застрахованою особою передбачених п. 2.3. цього Порядку (або одержувачем допомоги)
документів робочий орган Фонду протягом п’яти робочих днів здійснює запит до реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо відсутності інформації про сплату страхувальником
за шестимісячний період єдиного внеску або страхових внесків до дня подачі заяви застрахованої особи (отримувача допомоги), а також звертається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та
контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування для здійснення перевірки місцезнаходження страхувальника, яким не було виконано обов’язків щодо нарахування та виплати матеріального
забезпечення.
Після підтвердження відсутності інформації про сплату страхувальником за шестимісячний період єдиного внеску або страхових внесків до дня подачі заяви застрахованої особи (отримувача допомоги) та отримання акта перевірки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яким підтверджено відсутність можливості встановлення місцезнаходження страхувальника, не пізніше десяти днів з дня їх отримання, призначають матеріальне забезпечення та виплачують його
не пізніше десяти робочих днів з дня призначення такого матеріального забезпечення.
23. У разі надання документів застрахованою особою та/або отримання в установленому законодавством порядку робочим
органом Фонду відомостей з інших джерел щодо страхового стажу та іншої інформації, що впливає на розмір вже виплаченого
матеріального забезпечення, робочий орган Фонду за заявою застрахованої особи здійснює перерахунок матеріального забезпечення.
24. Надміру виплачені суми матеріального забезпечення за цим Порядком внаслідок подання документів з недостовірними
відомостями застрахованою особою (або одержувачем допомоги) повертаються Фонду на вимогу робочого органу Фонду у
добровільному порядку або стягуються в судовому порядку відповідно до законодавства.
25. Оригінали та завірені копії документів, визначені у пунктах 4 – 9 цього Порядку, інші документи, на підставі яких здійснювались нарахування та виплата матеріального забезпечення, зберігаються в персональній справі застрахованої особи (або
одержувача допомоги) у робочому органі Фонду, який здійснив виплату матеріального забезпечення, протягом п’яти років.
26. Робочі органи Фонду здійснюють облік застрахованих осіб та одержувачів допомоги та витрат Фонду, пов’язаних з наданням таким особам матеріального забезпечення.
27. Оплата послуг банківської установи щодо перерахування матеріального забезпечення на рахунок застрахованої особи
(або одержувача допомоги) здійснюється за рахунок коштів Фонду за статтею бюджету «Витрати по виконанню обов’язків
страховика».
28. Звітність по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування складається відповідальним працівником робочого органу Фонду в порядку та за формою, встановленою правлінням Фонду.
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ПОСТАНОВА
від 17 січня 2017 р. № 1-3
Видавник:
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 лютого 2017 р. за № 180/30048
Про форми довідок про заробітну плату для призначення пенсії державним службовцям
Відповідно до пунктів 2, 10, 12 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про державну службу», пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 280, та пункту 5 Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 622, правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити форми довідок про заробітну плату для призначення згідно з пунктами 10
і 12 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 10 грудня 2015 р.
№ 889-VIII «Про державну службу» пенсії відповідно до статті 37 Закону України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII «Про державну службу», що додаються:
— форму довідки про складові заробітної плати для призначення пенсії державного
службовця (посадовий оклад, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років);
— форму довідки про складові заробітної плати для призначення пенсії державного
службовця (за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією);
— форму довідки про складові заробітної плати для призначення пенсії особі, яка має не
менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державної служби,
і яка на момент виходу на пенсію не займає посади державної служби.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови правління Пенсійного фонду України:
від 14 лютого 2011 р. № 5-1 «Про виконання рішення Окружного адміністративного суду
міста Києва по справі № 2а-4753/09/2670», зареєстровану в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2011 р. за № 210/18948;
від 4 вересня 2013 р. № 15-1 «Про виконання рішень Окружного адміністративного суду
міста Києва по справах № 2а-8893/12/2670, № 2а-4753/09/2670», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2013 р. за № 1661/24193;
від 4 липня 2016 р. № 15-2 «Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду
України від 4 вересня 2013 р. № 15-1», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25 липня
2016 р. за № 1020/29150.
3. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова правління
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
СПО сторони роботодавців
на національному рівні
Голова СПО
об’єднань профспілок
Міністр соціальної
політики України
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Набуття чинності:
24 березня 2017 року

Остання редакція:
17 січня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено форми довідок про складові заробітної плати для призначення пенсії державним
службовцям.

О. Зарудний

Д. Олійник
Г. Осовий
А. Рева
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
17 січня 2017 р. № 1-3
ДОВІДКА
про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця
(посадовий оклад, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років)
Видана ______________________________________________________________________________________________ про те, що
(прізвище, ім’я, по батькові)

він (вона) працює (працював(ла)) в _________________________________________________________________________________
(найменування державного органу)

на посаді _______________________________________________________________________________, заробітна плата* станом на
__________________________ становить:
(місяць, рік)

грн
Посадовий оклад
Надбавка за ранг (___ ранг)
Надбавка за вислугу років (___ %) (за стаж державної служби _________ років)
Усього:
На всі види оплати праці, включені в довідку, нараховано єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Довідка видана на підставі особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану та сплачену
заробітну плату за _____ місяць ____________ рік.

(непотрібне закреслити)

Довідка про розмір інших виплат, що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу», додається.
Керівник

____________________

_________________________________________________________________

____________________

_________________________________________________________________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.
Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

____________________

* Для державних службовців, які на час звернення за призначенням пенсії працюють на посадах державної служби, зазначаються дані про встановлений
особі посадовий оклад, надбавку за ранг та вислугу років в розмірах, установлених на день звернення за призначенням пенсії за останньою займаною посадою
державної служби.
Для осіб, які на час звернення за призначенням пенсії не займають посад державної служби, зазначаються посадовий оклад працюючого на відповідній
посаді державного службовця, надбавка за відповідний ранг державного службовця та надбавка за вислугу років у відсотках посадового окладу (з урахуванням
стажу державної служби особи, яка звертається за призначенням пенсії).
Для осіб, які працювали в органі, який на момент звернення за призначенням пенсії ліквідований, а також у разі перейменування (відсутності) посади у
відповідному державному органі, зазначаються посадовий оклад та ранг за прирівняною посадою, надбавка за вислугу років у відсотках (з урахуванням стажу
державної служби особи, яка звертається за призначенням пенсії).

Директор департаменту
пенсійного забезпечення
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
17 січня 2017 р. № 1-3
ДОВІДКА
про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця
(за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією)
Видана ________________________________________________________________________________________ для призначення
(прізвище, ім’я, по батькові)

згідно з пунктами 10, 12 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про
державну службу» пенсії відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» про те, що надбавки, премії та інші
виплати за період з* _____________ по ____________ становили**:
грн

Місяці

Надбавка
за
інтенсивність
праці

Надбавка
за виконання
особливо
важливої
роботи

Надбавка
за роботу
з відомостями,
що становлять
державну
таємницю

Виплати
за додаткове
навантаження

Премія
місячна

Інші виплати
(матеріальна допомога,
премії, нараховані
за період, що перевищує
календарний місяць)**

__ рік

__ рік

__ рік

__ рік

__ рік

__ рік

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Усього
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На всі види оплати праці, включені в довідку, нараховано єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Інші виплати:
нараховано ______________________________________________________________________________________ грн ____________
(назва та сума виплати)
за період з _____________________ по _____________________;
нараховано ______________________________________________________________________________________ грн ____________
(назва та сума виплати)
за період з _____________________ по _____________________.
Довідка видана на підставі особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану та сплачену
(непотрібне закреслити)
заробітну плату за _____ місяць ____________ рік.
Керівник

____________________

_________________________________________________________________

____________________

_________________________________________________________________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.
Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

____________________

* Не раніше 1 травня 2016 року.
** Для державних службовців, які працюють на момент звернення за призначенням пенсії на посадах державної служби (в тому числі для осіб, які мають
не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців):
надбавки, місячні премії, виплати за додаткове навантаження зазначаються в місяці їх нарахування в сумах, що нараховані. За період, коли державний
службовець перебував у відпустці, відрядженні чи на лікарняному, ці виплати зазначаються в довідці, виходячи із середнього розміру заробітної плати за такі
періоди в місяці, за який проводиться відповідна оплата. За бажанням особи неповні місяці роботи на посаді державної служби враховуються як повні;
матеріальна допомога, премії (крім місячної) зазначаються в повній сумі в місяці виплати (починаючи з травня 2016 року) з поясненням щодо виду виплати та періоду, за який нараховані.

Директор департаменту
пенсійного забезпечення
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
17 січня 2017 р. № 1-3
ДОВІДКА
про складові заробітної плати для призначення пенсії особі, яка має не менш як 20 років стажу роботи на посадах,
віднесених до категорій посад державної служби, і яка на момент виходу на пенсію не займає посади державної служби
Видана ____________________________________________________________________________________________________ для
(прізвище, ім’я, по батькові)

призначення згідно з пунктами 10, 12 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про державну службу» пенсії
відповідно до статті 37 Закону України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII «Про державну службу» про те, що середні розміри
надбавок, премій та інших виплат за ___________________________________________ року*, що передує місяцю звернення за
(місяць)

призначенням пенсії, становили**:
Надбавка
Надбавка
за виконання
за
Місяць
особливо
інтенсивність
важливої
праці
роботи

грн
Надбавка
за роботу
з відомостями,
що становлять
державну
таємницю

Виплати
за додаткове
навантаження

Премія
місячна

Інші виплати (матеріальна
допомога, премії, нараховані
за період, що перевищує
календарний місяць) в
частині, що відповідає
календарному місяцю

Разом

На всі види оплати праці, включені в довідку, нараховано єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Довідка видана на підставі особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану та сплачену
(непотрібне закреслити)
заробітну плату за __________________ місяць ____________ рік.
(місяць)

Керівник

____________________

_________________________________________________________________

____________________

_________________________________________________________________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.
Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

____________________

* Не раніше травня 2016 року.
** Виплати (надбавки, місячні премії) зазначаються в середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат за відповідною (прирівняною)
посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії.
Матеріальна допомога та виплати, які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, зазначаються в частині, що відповідає кількості місяців
у розрахунковому періоді, виходячи із середнього розміру таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, визначеного з урахуванням кількості відповідних (прирівняних) посад.

Директор департаменту
пенсійного забезпечення
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ЛИСТ
від 5 січня 2017 р. № 46/4.1/4.4-ЗВ-17

Видавник:
Державна служба України
з питань праці

Остання редакція:
5 січня 2017 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі Держпраці
повідомило, що питання покладання обов’язків на керівників і фахівців служби
охорони праці, пов’язаних із
системою управління охороною праці на підприємстві,
вирішує роботодавець.
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Щодо служби охорони праці на підприємстві
Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці розглянув звернення [...] та повідомляє.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону праці» (далі — Закон), охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарногігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження
життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.
Згідно зі ст. 13 Закону роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також
забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони
праці.
З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною
праці через створення відповідних служб, що діють згідно з вимогами Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з
нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 р. № 255, зареєстрованого у Мін’юсті
1 грудня 2004 р. за № 1526/10125 (далі — Типове положення), а також розроблення і затвердження положення, інструкції, інших актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.
Відповідно до п. 1.2. Типового положення, на основі Типового положення з урахуванням
специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших
факторів, роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає основні завдання, функції та права працівників служби
охорони праці відповідно до законодавства.
Водночас правові основи господарської діяльності (господарювання) встановлено Господарським кодексом України, пунктом 3 ст. 64 якого визначено, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
Згідно з п. 5.5. Типового положення працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом та Типовим положенням.
Відповідні функції, покладені на службу охорони праці, забезпечують виконання
обов’язків роботодавця щодо створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях,
виробничих дільницях, цехах та підприємствах загалом.
Згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336
(Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»,
розділ I «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців»), інженер з
охорони праці бере участь у розробленні заходів щодо запобігання професійним захворюванням і нещасним випадкам на виробництві, поліпшення умов праці, а також надає організаційну допомогу з виконання розроблених заходів.
Разом із тим для реалізації комплексних заходів, направлених на підвищення існуючого
рівня охорони праці, відповідальним за охорону праці на підприємстві необхідно контролювати додержання вимог з питань пожежної, аварійної безпеки, гігієни праці, які закріплені в
нормативно-правових актах з охорони праці.
Так, Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин,
затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду від 26 березня 2010 р. № 65, зареєстровані в Мін’юсті 19 квітня 2010 р. за
№ 293/17588 (далі — Правила), містять ряд вимог, обов’язкових до виконання. У Правилах
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визначені вимоги стосовно освітлення, оптимальних умов мікроклімату, ергономічних характеристик основних елементів робочого місця, рівнів шуму, вібрації, електромагнітного,
ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання та електростатичного поля, відповідності виробничих об’єктів проектній документації, затвердженій в установленому порядку,
електробезпеки під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Дотримання зазначених та інших вимог, що зменшують ризик настання нещасних випадків і ситуацій, які
потенційно можуть призвести до погіршення здоров’я чи смерті людини, належить до компетенції служби охорони праці.
Для унормування повноважень служб охорони праці на підприємстві рекомендується
використовувати терміни та поняття, визначені Національним стандартом України ДСТУ
2293:2014 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять», затвердженим наказом
Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1429 (далі — Стандарт). Цей Стандарт
визначає такі ключові поняття у сфері охорони праці, як «безпека», «безпечність», «охорона
праці», «ризик» тощо. Згідно зі Стандартом система управління охороною праці — це складник загальної системи керування галуззю, об’єднанням підприємств, підприємством, установою, організацією, що сприяє запобіганню нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, установлює політику, цілі охорони праці та способи їх досягнення,
охоплює комплекс заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства про охорону
праці.
Служба охорони праці на підприємстві підпорядковується роботодавцю, і він несе безпосередню відповідальність за її роботу. Законодавство про охорону праці не містить
прямої норми щодо заборони суміщення професій (посад) спеціалістами служб охорони
праці.
З огляду на вищезазначене питання покладання обов’язків на керівників і фахівців служби охорони праці, пов’язаних із системою управління охороною праці на підприємстві, вирішує роботодавець.
Додатково повідомляємо, що листи центральних органів виконавчої влади мають лише
інформативний характер і не встановлюють правових норм.
Заступник директора департаменту
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Помічник керівника:
статус, функції, суміжні посади
Посади помічників керівників та помічників провідних посадових осіб підприємств
наразі є одними з трендових й найбільш запитуваних роботодавцями на ринку праці.
Дуальність позицій так званих «правих рук» топ-управлінців характеризується вимогами до них бути одночасно дисциплінованими й винахідливими, діяти регламентовано й креативно. Тож з’ясуємо, що ж все таки має переважати у поведінці
таких працівників — безумовне виконання усіх рекомендацій свого керівника або
ж самостійне вирішення поставлених перед ними завдань.

Б

удь-який керівник потребує у своїй роботі надійного і відповідального помічника, здатного взяти на себе усі поточні
організаційні та інформаційні обов’язки й вирішення стандартних буденних проблем, що
звільнить самого керівника від нераціональної
витрати часу. У певному сенсі помічник керівника — це не стільки «спеціальність», скільки
«особливий статус», ним наділяється не просто
високопрофесійний секретар, а «довірена особа» на підприємстві.
У той же час, на українському ринку праці
протягом останніх декількох років спостерігається певний дефіцит кваліфікованих працівників, які виконують допоміжні адміністративні
обов’язки, у т. ч. й представників «еліти адміністративного персоналу» — особистих помічників керівника.
Як зазначають сьогодні керівники кадрових
підрозділів підприємств, щоб обіймати посаду
помічника керівника, недостатньо досконало
володіти базовим набором професійних знань і
вмінь, необхідно мати ще й певні людські якості — гарний смак, розвинене естетичне чуття,
внутрішню культуру, відданість корпоративним інтересам, доброзичливість і тактовність.
При цьому також необхідно поєднувати, з одного боку, готовність перебувати у вимогливому
підпорядкуванні, вміння пристосуватися до
характеру керівника, а з іншого — здатність
управляти людьми в процесі виконання деяких
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локальних доручень керівника: наприклад, організувати співробітників (у тому числі й перших осіб підприємства, приміром, заступників
керівника), координувати окремі проекти (зокрема, медійного спрямування) тощо. Помічнику керівника доводиться враховувати певні
нюанси у своїй діяльності: якщо він вийде за
рамки своїх повноважень, то де-факто прийме
рішення замість керівника, а буде надмірно
перестраховуватися — перекладе частину
своєї роботи на плечі шефа. Знайти людину, яка
ідеально відповідала б цій посаді, буває дуже
складно, тому розумних і досвідчених помічників керівники підприємств цінують не менше,
ніж топ-менеджерів.

Загальні
функціональні обов’язки

Коло обов’язків помічника керівника залежить від масштабу підприємства, стилю керівництва й корпоративних стандартів.
Серед основних обов’язків помічника керівника можна виділити наступні:
1. Робота з документами (інформаційно-документальне обслуговування):
— прийом і перевірка правильності оформлення підготовлених проектів документів, переданих керівникові на підпис, їхнє редагування;
— прийняття вхідної кореспонденції, її передавання на розгляд керівника й подальша
33
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передача відповідно до прийнятого рішення в
структурні підрозділи чи конкретним виконавцям для використання в процесі роботи та/або
підготовки відповідей;
— ведення діловодства: складання листів, запитів й інших документів, підготовка проектів
доповідей, звітів тощо, необхідних для роботи
керівника;
— оперативне зберігання документів, формування справ відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечення їх схоронності й у встановлений термін здача в архів;
— контроль виконання працівниками підприємства виданих наказів і розпоряджень, а
також дотримання строків виконання вказівок і
доручень керівника підприємства, взятих на
контроль;
— ведення контрольно-реєстраційної картотеки.
2. Організаційна робота (бездокументальне
обслуговування):
— прийом і передача повідомлень зручними каналами зв’язку (факс, електронна пошта тощо);
— створення «телефонного іміджу» підприємства й керівника, самостійне прийняття рішень
щодо переадресації або завершення телефонних
дзвінків;
— забезпечення робочого місця керівника
необхідними засобами організаційної техніки,
канцелярськими засобами, створення умов, що
сприяють ефективній роботі;
— організація й координація зустрічей керівника, розробка найбільш раціонального розпорядку його роботи;
— підготовка засідань і нарад, які проводитиме
керівник (збір необхідних матеріалів, оповіщення учасників про час і місце проведення, порядок
денний, їхня реєстрація), ведення й оформлення
протоколів нарад;
— організація презентацій і представницька
діяльність;
— організація прийому відвідувачів, сприяння оперативному розгляду прохань і пропозицій
працівників;
— виконання особистих доручень.
Залежно від масштабу підприємства, різняться певним чином і обов’язки самого поміч34

ника керівника. Так, на невеликих підприємствах помічник керівника, крім своїх посадових обов’язків, нерідко займається адміністративно-господарським забезпеченням життєдіяльності офісу, координацією роботи кур’єрів/
водіїв/менеджерів, оформленням первинних
бухгалтерських документів, виконує функції
кадровика. Тоді як на великих підприємствах
керівникові часто допомагають не одна, а декілька осіб: діловод, відповідальний за технічне виконання рутинної роботи з паперами,
дзвінками й іншими повсякденними справами,
що вимагають постійного перебування в офісі,
і координатор, особистий помічник, який організовує робочий день керівника, планує зустрічі й наради та супроводжує його в робочих
поїздках.
У мегакорпораціях, де в кожному департаменті або підрозділі є діловод, на помічника керівника іноді покладають ще й функції керівника секретаріату або завідувача канцелярією.

Кадрове забезпечення

У Національному класифікаторі України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП) міститься низка посад, до функцій яких тим
чи іншим чином входить обов’язок допомогати
керівникові підприємства (див. Таблицю).
Утім, керівники й помічники бувають різні.
Так, посади «помічників» у певних галузях економічної діяльності можуть займати лише власники дипломів, принаймні, бакалавра: «Помічник нотаріуса» (код КП — 3436.9), «Помічник
юриста» (код КП — 3436.9), «Помічник приватного детектива» (код КП — 3450), а подекуди й
тільки дипломів магістра, наприклад як «Помічник арбітражного керуючого (розпорядника
майна, керуючого санацією, ліквідатора)» (код
КП — 2490).

Навички
помічників керівника

Навички, необхідні працівникові на конкретній посаді, у посадових інструкціях, як правило,
не вказуються. Але не торкнутися цього боку
роботи помічників керівників було б неправильно. По суті, сучасний високопрофесійний
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Таблиця
№
Найменування
з/п
посади
1. «Адміністративний
помічник»

2.

«Помічник керівника
підприємства (установи, організації)»

Код КП

Посадові обов’язки

3436

— планує робочий день керівника (зустрічі, дзвінки тощо);
— здійснює технічне забезпечення діяльності керівника (замовлення транспорту,
квитків; організацію зустрічей, переговорів);
— виїжджає за завданням керівника у короткострокові відрядження для рішення питань, означених керівником;
— супроводжує керівника на зустрічах, у поїздках;
— бере участь у переговорах, ділових зустрічах, спеціальних прийомах; веде протоколи та інші документи, що оформлюють хід і результат зустрічей, переговорів,
нарад;
— здійснює зв’язок з підприємствами, державними органами та органами місцевого
самоврядування для вирішення питань, означених керівником (які не потребують особистої участі керівника);
— за дорученням керівника погоджує окремі питання із працівниками структурних
підрозділів, доводить до них вказівки й розпорядження керівника, контролює їх виконання;
— здійснює збір матеріалів та інформації, необхідних керівникові, готує аналітичні,
інформаційні, довідкові та інші матеріали і подає керівникові;
— веде діловодство, одержує адресовані керівникові поштові й телеграфні відправлення, веде їхній облік і реєстрацію, передає керівникові службову документацію;
— веде запис на прийом до керівника, організовує прийом відвідувачів;
— одержує за дорученням керівника в державних органах та органах місцевого самоврядування документи й інформацію для керівника;
— виконує разові доручення керівника з організації роботи персоналу.
3436.1 — здійснює контроль за своєчасним виконанням працівниками підприємства наказів
та розпоряджень, розробляє методики такого контролю і веде картки обліку виконання наказів, розпоряджень і доручень керівника підприємства;
— планує робочий день керівника підприємства (зустрічі, телефонні дзвінки тощо);
— здійснює технічне забезпечення діяльності керівника підприємства (замовлення
транспорту, організація зустрічей, переговорів);
— здійснює короткочасні службові відрядження за вказівкою керівника підприємства
для вирішення окремих питань;
— супроводжує керівника підприємства на зустрічах і у відрядженнях;
— бере участь в переговорах, ділових зустрічах, спеціальних прийомах; веде протоколи і складає необхідні документи за результатами зустрічей і переговорів;
— підтримує зв’язок з іншими підприємствами, а також державними органами й вирішує справи, які не потребують особистої присутності керівника підприємства;
— за дорученням керівника підприємства узгоджує або вирішує окремі питання з керівниками й працівниками структурних підрозділів, контролює виконання ними окремих
доручень і наказів керівника підприємства, а також отримує від них необхідну інформацію й матеріали;
— у межах своєї компетенції готує проекти наказів, рішень і розпоряджень керівника
підприємства, а також, за дорученням керівника підприємства, інших матеріалів і документів, що стосуються діяльності підприємства;
— збирає і отримує матеріали та інформацію з різних зовнішніх джерел, що необхідна керівникові підприємства, а також забезпечує її аналіз; доповідає результати такого
аналізу керівнику підприємства;
— організовує діловодство, вивчає кореспонденцію, що надійшла на ім’я керівника
підприємства, у межах своєї компетенції готує проекти відповідей або рішень;
— веде запис на прийом до керівника підприємства й організовує прийом відвідувачів;
— виконує окремі доручення керівника підприємства щодо управління перосналом,
здійснює контроль за роботоє окремих працівників;
— виконує інші обов’язки та доручення керівника підприємства в рамках своєї компетенції й спеціалізації на додаткових окремих видах діяльності.
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Таблиця. Закінчення
3.

«Референт»

4.

«Помічник керівника
іншого основного підрозділу»
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3436.1 — здійснює роботу по організаційно-технічному забезпеченню адміністративно-розпорядчої діяльності керівника;
— приймає вхідну кореспонденцію, передає її згідно з прийнятим рішенням в структурні підрозділи або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або
підготовки відповідей;
— веде діловодство, виконує різноманітні операції з застосуванням комп’ютерної техніки,
призначеної для збору, обробки і подання інформації при підготовці і прийнятті рішень;
— здійснює методичне керівництво та контроль за організацією діловодства в структурних підрозділах підприємства;
— здійснює контроль за наявністю та збереженням документів, бланків та договорів
підприємства;
— приймає документи і особисті заяви на підпис керівника;
— готує документи і матеріали, необхідні для роботи керівника;
— готує, подає на підпис та ознайомлює необхідних працівників з наказами і розпорядженнями керівника з основної діяльності підприємства та кадрових питань;
— слідкує за своєчасним розглядом і поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів на підпис керівникові, забезпечує їх якісне редагування;
— організовує оперативний зв’язок керівника зі сторонніми організаціями (як комерційними, так і державними) та окремими громадянами з питань поточної діяльності підприємства;
— передає і приймає інформацію по приймально-передавальним пристроям (телефон, факс, електронна пошта і т.д.), своєчасно доводить до відома керівника отриману інформацію;
— за вказівкою керівника готує листи, запити, відповіді, інші документи;
— виконує роботу з підготовки зборів і нарад, що проводяться керівником (збір необхідних матеріалів, оповіщення учасників про час і місце проведення, повістці дня, їх
реєстрацію), веде і оформлює протоколи зборів і нарад;
— здійснює контроль за виконанням працівниками у належний термін виданих керівником наказів і розпоряджень;
— веде реєстр вхідної та вихідної документації;
— друкує за вказівкою керівника службові матеріали, що необхідні для його роботи,
вводить поточну інформацію в базу даних;
— організовує прийом та обслуговування відвідувачів, сприяє оперативності розгляду
прохань і пропозицій працівників;
— забезпечує виконання машинописних і копіювальних робіт;
— формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх схоронність і у встановлені терміни здає в архів.
3436.2 — приймає телефонні дзвінки й відвідувачів у приймальні офісу;
— з’ясовує потреби осіб, які телефонують, і відвідувачів;
— переадресовує вхідні й управляє вихідними телефонними дзвінками, приймає та
відправляє факси і електрону пошту, записує повідомлення для співробітників;
— обробляє вхідну й вихідну кореспонденцію (приймає, реєструє, переадресовує);
— веде архів документів, листів, інформаційних матеріалів;
— готує й оформлює документацію, необхідну для організації роботи підрозділу;
— здійснює доставку особливо важливих документів і договорів;
— здійснює відправлення та прийом документів з регіонів;
— забезпечує співробітників підрозділу пропускними документами;
— за дорученням керівника погоджує окремі питання з працівниками підрозділу;
— вчасно інформує співробітників про зміни або нововведення на підприємстві;
— стежить за змінами в організаційній структурі підприємства, вчасно вносить корективи до відповідної документації;
— оновлює список телефонів і адрес, необхідних підрозділу й мобільним телефонам
співробітників;
— організовує підготовку документів, матеріалів, необхідних для ведення переговорів
з експлуатаційними службами, комунальними організаціями, державними органами;
— проводить інвентаризацію в підрозділі;
— здійснює підготовку даних і документів для формування бюджету підрозділу в
частині витрат на адміністративно-господарські потреби;
— забезпечує офіс необхідними канцелярськими засобами, водою, кавою тощо (замовлення, контроль доставки й складання фінансової звітності).
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помічник керівника — це керуючий адміністратор, до найбільш важливих компетенцій
якого можна віднести наступні навички:
 проактивність — уміння працювати на
випередження: передбачати потреби керівника,
читати, так би мовити, між рядків, усе розуміти
без зайвих питань, вміти передбачати розвиток
подій;
 універсальність — здатність якісно виконувати широке коло обов’язків, уміння адаптуватися до умов ділового середовища, що швидко
змінюються;
 ефективні комунікації й інформаційна
логістика — вміння управляти інформаційними потоками;
 коректна поведінка з будь-якою конфіденційною інформацією;
 навички системного аналізу проблем —
вміння запропонувати декілька можливих рішень (оптимальне, резервне й «кризове» — на
випадок розвитку подій не «за планом»);
 вільне володіння комп’ютерною технікою — вміння створювати бази даних, працювати з редакторськими програмами, організовувати віртуальні презентації, конференції тощо;
 супервайзинг — навички щодо контролю й
координуванню зустрічей, проектів, тощо —
усього, що доручає керівник).
Серед найцінніших якостей, що забезпечують успішність помічників керівників, необхідно зазначити також грамотність, комунікабельність, дипломатичність, відповідальність,
ретельність і акуратність, здатність оперативно обробляти великий потік інформації, вміння розподіляти справи у порядку пріоритетності, корпоративність, стресостійкість, гарну
пам’ять та реакцію.
Крім того, сьогодні, коли чимало українських
підприємств виходять на міжнародний рівень,
вільне володіння іноземною мовою (або навіть
декількома мовами) стало чи не найважливішою навичкою, що дозволяє здобути посаду помічника керівника у солідній компанії.

Плюси й мінуси

Основним «плюсом» у роботі помічника керівника є можливість отримати безцінний уп№ 8 (140), 18 квітня 2017
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равлінський досвід й перспективу необмеженого розвитку та вдосконалення власних здібностей. Працюючи поруч із розумним і успішним керівником, можна щодня вчитися логіці та
принципам постановки й вирішення стратегічних і тактичних завдань бізнесу, прийняттю
оптимальних рішень, веденню ділових переговорів, вирішенню конфліктів, спілкуванню з
людьми різного соціального рівня та віку. Надалі здобуті знання і вміння допоможуть просунутися кар’єрними сходами або навіть відкрити власну справу. Також до «плюсів»
загалом можна віднести й оплату праці помічника керівника — у середньому в Києві вона
становить 8 000 – 10 000 грн на місяць (щоправда, в регіонах значно нижче — 4 000 – 6 000 грн
на місяць). Якщо ж помічник керівника володіє
декількома іноземними мовами або має, наприклад, юридичну освіту (адже помічникові
керівника досить часто доводиться займатися
розробкою офіційних фірмових бланків документів, складанням і оформленням документації тощо), то він може претендувати й на вищу
фінансову оцінку своєї праці — фактично верхню межу зарплати особистого помічника керівника визначити практично неможливо.
Серед «мінусів» роботи помічника керівника
можна виділити:
— важкий графік роботи — режим, що називається 24/7/365, адже часто робочий день помічника триває довше, ніж у керівника;
— деякі керівники різко негативно ставляться
до бажання свого помічника перейти на іншу
посаду, а іноді персональні асистенти стають
«заручниками своєї професії»;
— вікові обмеження: як правило, на дану позицію роботодавці розглядають здобувачів не
молодше 25 років, а кар’єра помічника керівника триває в середньому до 35 – 40 років.

Можливі перспективи

Не секрет, що багато співробітників розглядають посаду персонального асистента як хороший старт, трамплін для гідної кар’єри. У майбутньому розумний помічник керівника, який
добре знає структуру підприємства, напрямки
його діяльності, спеціалізацію співробітників і
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зовнішні зв’язки, може стати топ-менеджером —
виконавчим/адміністративним директором, заступником директора або керівником певного
структурного підрозділу. Нерідко досвідчені помічники керівника йдуть у бізнес, оскільки надбані знання й досвід дозволяють їм успішно керувати власною справою.
Але іноді досягнення посади помічника керівника і є свідченням успішного кар’єрного росту:
від секретаря невеликого підприємства до персонального асистента керівника корпорації або
холдингу. У теперішній період розвитку економіки ця професія є досить престижною, високооплачуваною й досить цікавою та перспективною.

Споріднені посади

Говорячи про суміжні посади, в першу чергу,
звісно, необхідно назвати професію секретарів — «Прес-секретар» (код КП — 1234), «Секретар адміністративний» (код КП — 3431), «Секретар комітету (організації, підприємства,
установи)» (код КП — 3431), «Секретар правління» (код КП — 3431), «Секретар керівника
(організації, підприємства, установи)» (код КП —
4115). Також до числа споріднених можна віднести різні адміністративні посади: «Ресепшіоніст» (код КП — 4222), «Офісний службовець
(реєстрація та облік)» (код КП — 4131), «Діловод» (код КП — 4144).
Наприклад, аналіз найбільш популярної у
мас-медіа посади «Секретаря керівника (організації, підприємства, установи)» показує, що
вона характеризується виконанням як функцій
підлеглого, так і функцій своєрідного дублера
керівника:
 Функції підлеглого: виконує організаційнотехнічне забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності керівника підприємства; приймає кореспонденцію, яка надходить на розгляд
керівникові, передає її, згідно з прийнятим рішенням, до структурних підрозділів або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей; веде
діловодство, виконує різні операції із застосуванням комп’ютерної техніки, призначеної для
збирання, оброблення та подання інформації
38

для підготовки і прийняття рішень; приймає документи і особисті заяви на підпис керівникові
підприємства; готує документи і матеріали,
необхідні для роботи керівника; організовує
проведення телефонних переговорів керівника,
записує за його відсутності одержану інформацію і доводить до його відома її зміст; за дорученням керівника складає листи, запити, інші
документи, готує відповіді авторам листів; веде
контрольно-реєстраційну картотеку; забезпечує
робоче місце керівника необхідними засобами
організаційної техніки, канцелярським приладдям, створює умови, що сприяють ефективній
роботі; друкує за вказівкою керівника службові
матеріали, необхідні для його роботи, вводить
поточну інформацію в базу даних; організовує
приймання відвідувачів, сприяє оперативності
розгляду прохань і пропозицій працівників;
формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх зберігання і в установлені строки здає до архіву.
 Функції дублера керівника: стежить за
своєчасним розглядом і поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, що надходять на виконання,
перевіряє правильність оформлення підготовлених проектів документів, що передаються
керівнику на підпис, забезпечує їх якісне редагування; виконує роботу з підготовки засідань
і нарад, які проводить керівник (збирає необхідні матеріали, повідомляє учасників про час
і місце проведення, порядок денний, реєструє
їх), веде і оформляє протоколи засідань і нарад; здійснює контроль за виконанням працівниками підприємства виданих наказів та розпоряджень.
Звісно, наведений розподіл — умовний. Утім,
він наочно демонструє, що відмінності помічників та секретарів керівників носять доволі розмитий характер й уся ця спільнота кваліфікованих професіоналів та фахівців відіграє важливу
роль в організації управління підприємством.

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства
№ 8 (140), 18 квітня 2017
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Психологічні чинники управління

Знання та облік особистих якостей працівників необхідні керівникам, кадровикам і
менеджерам з персоналу для вироблення й реалізації індивідуального підходу до
співробітників з метою їх успішного навчання та адаптації до умов професійної
праці й групової взаємодії, визначення способу оптимального стимулювання і мотивації, досягнення ефективної діяльності та розвитку кожного працівника і підприємства в цілому. Кращим доказом професійної роботи керівника є бажання
кожного підлеглого щодня приходити на роботу і сумлінно працювати. Дізнайтеся,
як можна досягнути такого результату за допомогою стимулювання праці (тобто
формування мотивів у професійній діяльності), а також з’ясуйте, які чинники впливають на цей процес.

Вимоги до керівника

Будь-який керівник насамперед має вміти
створювати колектив працівників і від того,
яким буде цей колектив, залежатимуть й успіхи його керівника в управлінській діяльності.
У зв’язку з цим до керівника і висуваються певні
психологічні вимоги: він має володіти творчим
мисленням, але реальною уявою, аби вміти визначити ту структуру якостей, якими має володіти «ідеальний» працівник на кожній посаді, а потім провести аналіз та виявити,
наскільки якості реальних співробітників
відповідають бажаним. Особливо важливим
це вміння є в процесі підбору кандидатів на вакантні посади та при ротації кадрів.
Формування колективу пов’язано і з вирішенням проблеми психологічної сумісності. Знову
ж таки, це вимагає від керівника обізнаності
щодо психологічних особливостей працівників
і вміння їх враховувати при формуванні окремих ланок колективу. Такий підхід дозволить
керівникові впливати на формування позитивного соціально-психологічного клімату в його
структурному підрозділі, а, як свідчать багаточисленні дослідження в галузі менеджменту,
стабільних результатів домагаються саме ті підприємства, де панує спокійна морально-психологічна атмосфера.
Але найважливішим моментом в управлінському процесі є прийняття управлінського
№ 8 (140), 18 квітня 2017

рішення. Кожен керівник повинен бачити проблеми, які висуваються умовами керованої ним
системи, вміти їх аналізувати, з незліченної
кількості інформації та фактів виділяти найважливіші питання, на підставі яких і приймати вольові рішення. А для обрання найбільш вдалого
підходу до вирішення певної проблеми велике
значення має вміння керівника радитися та аналізувати думки людей — це також допоможе
прийняти правильне рішення.
Іншою якістю, що характеризує професійного керівника під час прийняття того чи іншого
рішення, є почуття відповідальності, з яким
він повинен ставитися до свого рішення. Оперативність прийняття рішення і його якість залежать від ступеня продуктивності розумової
діяльності, вміння використовувати наявні знання і накопичений досвід. Тому і гнучкість розуму, і оперативність пам’яті також є важливими і
необхідними рисами для кожного керівника.
Не менш важливе значення при підготовці
прийняття рішення мають і вольові якості —
ініціативність, самостійність, рішучість, сміливість.

Теорії щодо стилів
управління

Видатний німецько-американський психолог
Курт Левін, який займався розробкою теорії
особистості, визначив і обґрунтував концепцію
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стилів управління. На основі експериментальних даних він виявив і описав три основні стилі управління:
— авторитарний (директивний);
— демократичний (колегіальний);
— нейтральний (максимально можливе невтручання).
Який з цих стилів управління є більш ефективним? У кожного є свої прихильники, але значна частина дослідників у цій сфері вважають, що
демократичний — він зменшує ризики прийняття неправильного рішення, у ході колективного обговорення виникають альтернативи або
нові варіанти вирішення, неможливі при індивідуальному аналізі, з’являється можливість врахувати позиції і інтереси кожного працівника.
Водночас, сучасні дослідження показали, що все
ж таки демократичний стиль не можна однозначно вважати найбільш ефективним, з огляду
на наступне:
1. Об’єктивні показники продуктивності в авторитарному та демократичному стилях однакові.
2. У деяких ситуаціях авторитарний стиль
управління більш ефективний, ніж демократичний, зокрема у разі:
а) коли потрібно негайно прийняти рішення
(в екстремальних ситуаціях);
б) якщо кваліфікація працівників і їх загальний культурний рівень досить низькі (встановлена зворотна залежність між рівнем розвитку
працівників і необхідністю використання авторитарного стилю управління);
в) коли цього вимагають психологічні особливості підлеглих (деякі люди самі прагнуть,
щоб ними керували авторитарно, оскільки не
бажають приймати на себе жодної відповідальності за стратегічні рішення й брати участь в
процесі прийняття рішень).
3. Жоден з наведених стилів управління «в
чистому вигляді» не зустрічається — кожен керівник залежно від ситуації і своїх особистісних якостей буває і демократом, і диктатором,
і нейтралом. Іноді буває дуже складно визначити, якого стилю управління насправді дотримується керівник (як ефективний, так і неефективний).
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Буває, що форма і зміст стилю управління не
збігаються: наприклад, авторитарний по суті
керівник може поводитися зовні демократично (посміхатися, бути ввічливим, дякувати за
участь у дискусії), але рішення приймати одноосібно і ще до початку самої дискусії. Крім того,
багато що залежить від ситуації: в одному випадку керівник діє авторитарно, а в іншому —
як демократ чи нейтрал.
Таким чином, ефективність управління не залежить від стилю роботи керівника, а це означає, що спосіб прийняття рішень не може застосовуватися в якості критерію ефективності
управління. Інакше кажучи, управління може
бути ефективним і неефективним незалежно від
того, як та яким чином керівник приймає рішення — авторитарно або колегіально.
Згідно з теорією американського психолога
Ренсіса Лайкерта стилі управління розрізняються ступенем авторитарності:
— експлуататорсько-авторитарний (виражені характеристики автократа);
— доброзичливо-авторитарний (з підлеглими підтримуються авторитарні стосунки, але
вони допускають участь працівників у прийнятті рішень, хоча і обмежено);
— консультативно-демократичний (помірна участь керівника у справах підлеглих, керівник виявляє значну (але не повну) довіру до
працівників, є двостороннє спілкування й певні
консультативні контакти між керівником і підлеглими);
— груповий (заснований на максимально
можливій участі в управлінні співробітників).
Американські психологи Пол Херсі та Кен
Бланшар розглянули чотири специфічних лідерських стилі керівника, пов’язуючи їх ефективність з рівнем зрілості членів колективу, при
цьому під зрілістю розуміється здатність і бажання кожного з групи нести відповідальність
за свою поведінку.
Так, виділяють два основних компоненти
зрілості:
1) професійна зрілість (охоплює професійні
знання і навички підлеглих). Професійно зрілий
індивід володіє знаннями, навичками, здібностями і досвідом, що дозволяють йому виконува№ 8 (140), 18 квітня 2017
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ти свої професійні завдання без чийогось керівництва і вказівок;
2) мотиваційна зрілість (обумовлена мотивацією і психологічною готовністю до виконання своєї роботи). Людям, зрілим психологічно,
не потрібні додаткові зовнішні стимуляції і заохочення, вони мотивовані внутрішньо.
Відповідно до цих компонентів зрілості характеризуються чотири рівні зрілості співробітників:
1. Працівники не здатні й не хочуть нести
відповідальність за свою роботу, в них відсутні і
професіоналізм, і впевненість у своїх силах.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

2. Працівники не здатні виконати доручену
роботу, але хочуть це зробити — в них є мотивація, але відсутні відповідні професійні навички.
3. Працівники здатні, але не хочуть виконувати роботу.
4. Працівники і здатні, і хочуть виконувати
доручену їм роботу.
На підставі зазначених рівнів, Пол Херсі та
Кен Бланшар описали й чотири відповідних стилі управління, які будуть ефективні у тій чи іншій ситуації залежно від рівня зрілості працівників (див. Таблицю).
Таблиця

Рівень зрілості
«Не здатні і не хочуть»
співробітників
Стиль управління Директивний
Керівник орієнтований
Ознаки стилю
на задачу, він визначає
ролі підлеглих, чітко вказує їм, що саме, як і коли
слід зробити, та контролює їх.

«Не здатні, але хочуть»

«Здатні, але не хочуть»

«Здатні і хочуть»

Навчальний
Керівник займається
навчанням підлеглих і
координує їх поведінку,
орієнтуючись як на підлеглих, так і на виконання ними завдань.

Підтримуючий
Керівник орієнтується на
людей та максимально
залучає їх до спільної
діяльності й прийняття
рішень (у підлеглих є
необхідні знання, навички і кваліфікація, але
знижена мотивація до
діяльності).

Делегований
Керівник здійснює мінімальне керівництво
і підтримку підлеглих,
заохочуючи їх ініціативність і делегуючи
їм повноваження щодо
прийняття рішень, координації та самоконтролю
діяльності.

Американський соціальний психолог Дуглас
МакГрегор запропонував теорії X і Y, які полягають у наступному:
• Теорія Х — думки автократичного керівника про підлеглих (як правило, людині властива
неприязнь до роботи і бажання її уникнути; людей необхідно постійно контролювати та примушувати до роботи, загрожуючи покаранням;
працівник сам себе не контролює, уникає відповідальності);
• Теорія Y — думки демократичного керівника про підлеглих (робота може бути джерелом
задоволення; зовнішній контроль повинен
поєднуватися з самоврядуванням і самоконтролем; самореалізація є найзначущою винагородою для ініціативного працівника).
Існує ще досить багато теорій і підходів до визначення стилів управління. Прояв того або іншого стилю керівництва має велике значення
для створення певних відносин між керівником
і підлеглим та міжособистісними відносинами в
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колективі. Від стилю керівництва в кінцевому
підсумку залежить і психологічний клімат в колективі.
Але жоден стиль керівництва не може вважатися краще за інші в усіх випадках. Існують стилі управління, які ефективні в одних ситуаціях і
неефективні в інших. Тому керівникові необхідно володіти різними стилями управління і розумно їх використовувати відповідно до конкретної ситуації, важливими компонентами
якої є рівень розвитку та психологічні особливості кожного працівника, характер поставленого завдання й терміни його виконання.

«Піраміда потреб»

У контексті гуманістичної теорії «Піраміда
потреб» американського психолога Абрахама
Маслоу ефективне управління співробітниками і виховання особистості професіоналів
залежить від раціонального використання керівником знань про тип провідної мотивації
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співробітників і підтримки їх на шляху до самореалізації.
Згідно з цією теорією, людину можна спонукати до діяльності лише апелюючи до потреби вищого порядку, коли в неї «забезпечені
тили» — задоволені потреби нижчого рівня. З
цього положення випливає, що якщо не реалізовані базові потреби або існує загроза їх
реалізації, то діяльність людини навряд чи
можливо спонукати і направити, впливаючи
на потреби більш високого рівня. Іншими словами, якщо корабель тоне й людині кинути рятівний круг в одну сторону, а в іншу — скриньку з діамантами, то вона спочатку потягнеться
за рятувальним кругом і лише потім, можливо,
за скринькою. Протилежна реакція людини є
психічною аномалією.
«Піраміда потреб» розділяє потреби людини на п’ять основних рівнів за ієрархічним
принципом, який означає, що людина при
задоволенні своїх потреб рухається як по
сходах, переходячи від нижчого до вищого
рівня.

Самореалізація
Потреби в повазі
(у визнанні компетентності, схваленні)
Потреби у прихильностях,
любові, причетності до групи
Потреби в безпеці
(фізичній та психологічній)
Фізіологічні потреби (в їжі, питті, кисні)

1. Перший рівень — фізіологічні потреби.
Насамперед, людина буде відчувати потреби
фізіологічного характеру. Погодьтеся, якщо
обирати між нестачею поваги і голодом, в першу чергу ви вгамуєте голод. Також до фізіологічних потреб відносяться спрага, потреба у
кисні та сні.
2. Другий рівень — потреба в безпеці. Хорошим прикладом тут служать немовлята — ще
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не маючи сформованої психіки, малюки на біологічному рівні після задоволення спраги і голоду шукають захисту та заспокоюються, лише
відчуваючи поруч тепло матері. У дорослому
житті відбувається те саме, але, звісно, в іншій
формі — бажанні мати житло, захищеність, стабільність у заробітній платі та й соціальні гарантії при працевлаштуванні.
3. Третій рівень — потреба в любові й приналежності до певної групи. Після задоволення потреб фізіологічного характеру і забезпечення безпеки, людина прагне до сімейних та/
або дружніх відносин. Прагнення подолати почуття самотності, знайти підходящу до власних
потреб, поглядів та інтересів соціальну групу,
стало передумовою для появи усіляких гуртків і
клубів за інтересами, а згодом і груп у соціальних мережах. Самотність сприяє соціальній
дезадаптації людини й провокує виникнення
серйозних хвороб психіки.
4. Четвертий рівень — потреба у визнанні.
Кожна людина має потребу в оцінці суспільством своїх досягнень й заробивши собі визнання і репутацію, людина стає впевненою у собі
та в своїх силах. Незадоволення цієї потреби, як
правило, призводить до зниження самооцінки
та депресії і почуття зневіри.
5. П’ятий рівень — потреба в самореалізації. Ця потреба є вищою в ієрархії й людина відчуває потребу щодо самовдосконалення тільки
після задоволення всіх потреб нижчих рівнів.
У цих п’яти рівнях і полягає «Піраміда потреб». Але, як зазначав сам автор, ці щаблі не
настільки стабільні як здається на перший погляд. Зустрічаються люди, порядок потреб яких
є винятком з правил піраміди — наприклад, для
когось самореалізація важливіша, ніж любов і
відносини (подивіться на кар’єристів і ви побачите, наскільки поширеним є подібний випадок).
«Піраміду потреб» оскаржували багато вчених і справа тут не лише в нестабільності створеної психологом ієрархії. У нестандартних ситуаціях, наприклад, під час війни або в крайній
бідності, люди іноді створювали визначні твори
і здійснювали героїчні вчинки. Таким чином,
навіть не задовольнивши свої базові й основні
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потреби, вони все ж таки реалізували свій потенціал. На всі подібні нападки американський
психолог відповідав лише однією фразою: «Запитайте у цих людей, чи були вони щасливі».
У мотиваційній концепції «Піраміди потреб»
можна відзначити, що вона значно розширила
розуміння того, що лежить в основі прагнення
людей до діяльності. Так, раніше в менеджменті
класичними інструментами стимулювання були
виключно економічні стимули, які багато в чому
охоплювали нижчі потреби. Але згодом керівники різних рівнів стали розуміти, що мотивація людей визначається більш широким спектром їхніх потреб і можна набагато ефективніше
впливати на мотивацію працівника, якщо враховувати, які саме потреби найбільш актуалізовані у нього в даний період.

Сучасні методи
та практичні рекомендації

Наразі для стимулювання працівників за
допомогою задоволення їх базових потреб
вищих рівнів пропонуються і використовуються наступні методи:
 Задоволення соціальних потреб:
— забезпечення співробітникам можливості
професійного спілкування;
— створення в колективі командного духу;
— проведення з підлеглими періодичних зборів, нарад.
 Задоволення рівня потреб у повазі:
— пропозиція найбільш професійним та відповідальним співробітникам вищих посад і доручення виконання важливих завдань;
— заохочення працівників за досягнення в
роботі (як матеріальне, так і нематеріальне —
подяки, грамоти тощо);
— залучення співробітників до прийняття
управлінських рішень.
 Задоволення рівня потреб у самореалізації:
— заохочення творчого підходу співробітників до роботи;
— делегування підлеглим додаткових повноважень;
— створення системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, а також «прозорої»
системи кар’єрного зростання працівників.
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При використанні особистих досягнень у
практиці управління корисно розуміти, що базова потреба, після того як вона повністю задоволена, вже не може впливати на поведінку людини та її діяльність.
Оскільки ж управління персоналом — це,
перш за все, робота з людьми, то кожному керівникові необхідно дотримуватися таких
основних умов:
— домагайтеся лояльності співробітників до
підприємства і довіри до себе, як до керівника,
аби підлеглі вірили у ваші можливості вирішувати проблеми, що виникають (пам’ятайте, що
лояльним працівник стає тоді, коли отримує задоволення від своєї роботи і може задовольнити
свої життєві потреби);
— керуйте персоналом, виходячи з типу корпоративної культури підприємства і тих цінностей, які поділяють ваші підлеглі;
— проявляйте турботу щодо задоволення матеріальних потреб співробітників;
— надавайте працівникам можливість відчути їх значимість, цінуйте особистість у кожній
людині;
— уникайте конфліктів, пам’ятаючи рекомендацію Дейла Карнегі: «Єдиний спосіб взяти максимум від стресу — уникнути його», шукайте
шляхи до примирення одразу після чергового
службового конфлікту;
— при спілкуванні з клієнтами і конкурентами віддавайте перевагу співпраці, а не конфронтації;
— ніколи не заявляйте прямо та категорично
про те, що ваш співрозмовник неправий — продемонструйте, що поважаєте його думку (якщо
не праві ви, швидко і рішуче визнайте це);
— навчіться керувати своїми позами і жестами та використовувати багатий потенціал невербального спілкування для отримання достовірної інформації про вашого співрозмовника;
— намагайтеся побачити позицію опонента
його очима, проявляйте увагу до кожного аргументу та обов’язково залишайте опонентові
можливість «зберегти обличчя»;
— дотримуйтесь правил ділового етикету;
— здійснюйте ротацію співробітників відповідно до їх психологічних та професійних
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— контролюйте ефективність інформаційних потоків всередині підрозділів підприємства.
Здатність управляти колективом, а також
грамотно координувати діяльність численних
співробітників — це не просто набута звичка, а,
в першу чергу, талант, який обумовлюється
психологічною можливістю раціонально витрачати власний час і координувати витрати
часу підлеглими. Коли працівники виконують
завдання відповідного до відведеного на нього
за планом часу, то й ефективність діяльності
підприємства в цілому максимальна: воно активно розвивається, показуючи зростання показників прибутковості, співробітники мають
високий дохід, а керівник — відмінний штат
працівників.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом

реклама

можливостей, заохочуйте обмін в колективі
інформацією і знаннями;
— організовуйте періодичне спілкування співробітників у неробочий час, пам’ятаючи, що за
межами службових відносин немає поділу на керівників і підлеглих;
— контролюйте виконання своїх розпоряджень та стежте за тим, щоб були створені умови для їх виконання;
— забезпечуйте усі умови для нормальної роботи ваших підлеглих у ті періоди, коли з певних
причин (відрядження, відпустка тощо) ви будете відсутні на роботі;
— систематизуйте та належним чином використовуйте відомості про ділових партнерів і
конкурентів;
— забезпечуйте захист інтелектуальної власності, комерційної таємниці та конфіденційної
інформації (про те, як це зробити, ви можете
дізнатися зі статті «Комерційна таємниця:
про що варто знати кадровикам», що міститься
у поточному номері нашої газети);
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Поставте своє запитання нашим фахівцям (надішліть його на
адресу редакції: газета «Консультант Кадровика», а/с 186, вул. Є. Сверстюка, 11, корп. А, м. Київ, 02002 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Працівник звільнився за власним бажанням, отримав у відділі кадрів трудову
книжку, але не отримав остаточний розрахунок, бо просто забув зайти до бухгалтерії. Наступного дня йому зателефонували і він сказав, що вже поїхав до матері
у село й повернеться десь за два – три тижні. Але ж це вважається, що підприємство вчасно не розрахувалося з працівником — що робити за таких обставин?
Надіслати лист (з повідомленням про вручення) з проханням до працівника з’явитися
й отримати розрахунок.
Відповідно до ст. 47 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку
і провести з ним розрахунок у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП (тобто також в день звільнення, а якщо працівник цього дня не працював — то не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про
розрахунок). Якщо ж роботодавець цього не
зробить, то він буде зобов’язаний виплатити
звільненому працівникові середню заробітну
плату за кожен день затримки до дня фактичного розрахунку (ст. 117 КЗпП).
Зверніть увагу, що згідно зі ст. 116 КЗпП про
нараховані суми, належні працівникові при
звільненні, роботодавець повинен письмово повідомити працівника перед виплатою
зазначених сум. Тобто ще до фактичного остаточного розрахунку з працівником роботодавець має його письмово поінформувати про
нараховані до сплати суми. Робиться це шляхом надання розрахункового листка чи іншої
форми письмового повідомлення про нарахо-

вану заробітну плату — або на руки працівникові під підпис про ознайомлення, або шляхом
надсилання його листом із повідомленням про
вручення. У разі, якщо працівник не звертається за отриманням належної йому заробітної плати, то (аби запобігти санкціям за
її невчасну виплату) необхідно надіслати
лист із повідомленням про вручення з проханням до працівника з’явитися й одержати
свою зарплату (із зазначенням конкретної
суми). За таких обставин роботодавець позбавиться відповідальності за невчасну видачу заробітної плати (навіть якщо працівник і не
отримає цього листа внаслідок перебування в
іншому населеному пункті), оскільки таким
чином буде доведено факт, що роботодавець
виконав свій обов’язок щодо повідомлення
працівника про належні йому до виплати суми
та був готовий провести з ним остаточний розрахунок.
Також пам’ятайте, що звільнений працівник
має право звернутися з вимогою про проведення з ним остаточного розрахунку в будьякий час, а роботодавець зобов’язаний виплати належну йому суму не пізніше наступного
дня після пред’явлення працівником такої
вимоги.

Чи потрібно звільняти працівників у разі реорганізації підприємства внаслідок
його приєднання до іншого й заново приймати їх на роботу та які записи слід
зробити в їх трудових книжках?
Звільняти працівників у зв’язку з реорганізацією підприємства не можна (окрім випадків скорочення), а до їх трудових книжок потрібно внести лише запис про реорганізацію
(за аналогією із записом про перейменування підприємства).
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Відповідно до ч. 4 ст. 36 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП), у разі реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділу,
виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Тобто, при реорганізації підприємства відбувається право45
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наступництво, у т. ч. й в трудових відносинах,
а тому підстав для звільнення працівників немає
(виняток становлять лише випадки, коли внаслідок реорганізації відбувається скорочення
чисельності або штату працівників — за таких
обставин проводиться звільнення за п. 1 ч. 1
ст. 40 КЗпП).
До трудових книжок працівників потрібно
внести запис про реорганізацію підприємства — така необхідність зумовлена тим, що після приєднання зміниться назва підприємства,
де вони працюють. Оскільки в Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників,
затвердженої спільним наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України та

Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58) відсутні вказівки щодо того,
яким саме чином вносити запис про реорганізацію, то зробити це слід за аналогію з внесенням запису про перейменування підприємства, що передбачено у п. 2.15. Інструкції
№ 58: окремим рядком у графі № 3 трудової
книжки записати «Підприємство таке-то з
такого-то числа реорганізовано таким-то шляхом (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) до підприємства такого-то», а у
графі № 4 зазначити підставу реорганізації —
відповідний наказ (розпорядження), його дату і
номер (див. Зразок).
Зразок

Товариство з обмеженою відповідальністю

Наказ від 14.04.2017

«Фахівець» з 18 квітня 2017 р. реорганізовано

№ 68-од

шляхом приєднання до Товариства з обмеженою
відповідальністю «Професіонал»

Обов’язок щодо ведення кадрового діловодства на нашому підприємстві вирішили покласти на бухгалтера й у зв’язку з цим виникло запитання: що він має
вказувати у трудових книжках, засвідчуючи записи, свою посаду «бухгалтер»
чи «відповідальний за ведення кадрового діловодства»?
Залежно від того, на яких підставах бухгалтер виконує обов’язки щодо ведення кадрового діловодства.
Згідно зі ст. 21 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП), трудовий договір — це
угода між працівником і роботодавцем, за якою
працівник зобов’язується виконувати роботу,
визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець
зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи. Зверніть увагу, що
роботодавець не має права вимагати від праців46

ника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (ст. 31 КЗпП).
Перелік обов’язків, що покладаються на працівника, має бути визначено під час його прийняття на роботу і зафіксовано у відповідній посадовій інструкції та у трудовому договорі (якщо
його укладено в письмовій формі). У процесі
роботи працівника роботодавець може внести
зміни до трудового договору та посадової інструкції лише за згодою працівника та в порядку, визначеному ч. 3 ст. 32 КЗпП (оскільки зміна
посадових обов’язків є зміною істотних умов
праці).
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Таким чином, призначити бухгалтера відповідальним за ведення кадрового діловодства
можна лише з одночасним відображенням таких обов’язків у посадовій інструкції бухгалтера
(тобто визначити в ній їх конкретний перелік,
зокрема, й щодо ведення, обліку, зберігання,
видачі трудових книжок), а також зазначити у
посадовій інструкції про надання бухгалтерові права засвідчувати своїм підписом записи у трудових книжках працівників — за таких умов при засвідченні записів у трудових
книжках бухгалтер повинен буде вказувати
саме свою посаду.

Іншим варіантом є доручення бухгалтерові
виконувати обов’язки з ведення кадрового
діловодства в порядку суміщення посади інспектора з кадрів (за таких обставин змін до
посадової інструкції бухгалтера вносити не потрібно, оскільки при цьому відбувається не розширення його посадових обов’язків за посадою
бухгалтера, а покладення на нього виконання
обов’язків за суміщенням за іншою посадою) —
у такому разі при засвідченні записів у трудових книжках він має вказувати посаду інспектора з кадрів, обов’язки якого й виконуватиме
за суміщенням.

Чи можна звільнити за п. 2 ст. 36 КЗпП (закінчення строку трудового договору)
працівника, якщо в останній день дії строкового трудового договору він перебуває на лікарняному?
Так, можна.
Правила трудового законодавства про недопустимість звільнення працівника в період його
тимчасової непрацездатності (ч. 3 ст. 40 Кодексу
законів про працю України, далі — КЗпП) поширюються лише на ті випадки, коли розірвання трудового договору відповідно до чинного
законодавства провадиться з ініціативи роботодавця (статті 40, 41 КЗпП). Припиненню ж
трудового договору у зв’язку із закінченням
строку його дії перебування працівника на лікарняному не перешкоджає, оскільки таке звільнення вважається проведеним за обопільною
згодою працівника та роботодавця — кожен з
них виразив свою волю на припинення трудових відносин саме у вказаний в договорі строк,
коли підписував цей строковий трудовий договір.
Роботодавцеві ж, який не бажає продовжувати трудові відносини з працівником, прийнятим
на роботу за строковим трудовим договором,
навпаки слід поквапитися, оскільки припинення такого договору можливе лише протягом одного дня (того, який згідно з умовами договору
є останнім днем роботи працівника) — інакше,
якщо роботодавець у відповідний день не видасть наказ про звільнення працівника, трудові відносини будуть вважатися продовженими на невизначений строк (ст. 391 КЗпП).
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З огляду на викладене, роботодавцеві слід
ретельно слідкувати за закінченням строків
трудових договорів — адже пропуск строку
звільнення працівника, прийнятого на роботу
за строковим трудовим договором, означає у подальшому можливість його звільнення (звісно,
якщо в нього самого відсутнє бажання звільнятися й він не вчинить дисциплінарних проступків, які згідно з законодавством надають роботодавцеві право на звільнення працівника)
лише за п. 1 ст. 40 КЗпП у зв’язку зі змінами в
організації виробництва і праці (за скороченням чисельності або штату працівників), а це, в
свою чергу, призведе до необхідності значних
додаткових виплат на користь працівника.
Разом з тим слід зважати на те, що згідно зі
ст. 184 КЗпП звільнення вагітних жінок і жінок,
які мають дітей віком до трьох років (до шести
років — у випадку оформлення відпустки на підставі ч. 6 ст. 179 КЗпП), одиноких матерів за
наявності дитини віком до 14 років або дитиниінваліда допускається тільки з обов’язковим
працевлаштуванням (у т. ч. й у випадку звільнення внаслідок закінчення строку трудового
договору), на період якого за ними зберігається
середня заробітна плата (але не більше трьох
місяців із дня закінчення строкового трудового
договору).
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Найпоширеніші
помилки в документах
Кадровики для полегшення своєї роботи, як правило, використовують шаблони
документів: накази про прийняття або звільнення, посадові інструкції, штатний розпис тощо. Досить рідко хтось в них вчитується, звично змінюючи лише прізвища,
дати та інші необхідні відомості. Але через це там часто накопичуються мовні недоліки, внаслідок чого документ може бути юридично правильним, але містити хибне
слововживання або банальні граматичні помилки.

Чого потрібно уникати

Не варто ігнорувати грамотність кадрових
документів, адже їхній мовний та стилістичний
рівень також свідчить і про рівень досвідченості
й компетентності їхніх авторів. Тож знайдіть час
для того, щоб передивитися свої шаблони та виправити найпоширеніші мовні помилки, яких
припускаються кадровики, зокрема:
— використання займенника «що» стосовно
людей;
— калькування слів з російської мови;
— помилкове вживання усталених мовних
зворотів;
Помилково
Працівник, що займає посаду
Ведучий спеціаліст
Відповідно наказу
Здійснює контроль
Володіє навиками
В якості директора

Найчастіше зустрічаються помилки у сталих
конструкціях. Наприклад, під час посилання на
норму закону або нормативного акта. Можна
зустріти згідно до, на основі або у відповідності
до. Варто запам’ятати єдино можливі форми
таких сталих виразів і намагатися чергувати їх
у документі, щоб одна й та сама форма не зустрічалася по всьому тексту:
— відповідно до (відповідно до норм законодавства);
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— тавтологія;
— надмірне використання канцеляризмів;
— використання складних синтаксичних конструкцій замість простих речень.
Кадровику не обов’язково досконало знати
всі нюанси українського правопису, але варто
запам’ятати ті правила, з якими він стикається
мало не щодня, щоб уникнути прикрих помилок.
Наведемо декілька прикладів тих помилок,
які найчастіше зустрічаються не лише в кадрових документах, але й у багатьох ЗМІ та рекламних матеріалах (Таблиця 1).
Таблиця 1
Правильно
Працівник, який займає посаду
Провідний спеціаліст
Відповідно до наказу
Контролює
Має навики
Як директор

— згідно з/зі/із (згідно з описом, згідно зі
статтею 8, згідно із законом);
— на підставі (на підставі пункту 4 статті 41);
— за (за протоколом).

Слідкуємо за закінченням

Ускладнення спричиняє і закінчення чоловічого роду в родовому відмінку однини. Найлегше перевірити його в словнику, але можна і
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запам’ятати основні правила. Закінчення –а (я)
матимуть:
— власні імена: завтра не буде Івана Васильовича;
— назви населених пунктів: квиток до Берліна. Але тут є виняток: у складних назвах буде
закінчення –у: відрядження до Кривого Рогу;
— міри ваги, довжини, часу тощо: гектара,
гроша, кілограма. Винятки: віку, року;
— місяці та дні тижня: вівторка, серпня;
— машини та їхні деталі: автомобіля, поршня;
— терміни іншомовного походження: трикутника, атома, сектора, займенника.
Закінчення –у (ю) притаманне:
— речовини та матеріали: гіпсу, піску, спирту. Виняток: хліба;
— збірні поняття: архіву, кодексу, колективу;
— назви будівель і споруд: магазину, будинку,
заводу. Винятки: гаража, млина. Є також і паралельні форми: мосту – моста;
— назви установ і закладів: інституту, комісаріату, клубу;
— слова, що позначають місце або простір:
абзацу, майдану, полігону. Виняток: майданчика;
— терміни іншомовного походження, що означають процеси: аналізу, синтезу, електролізу;
— ігри і танці: вальсу, волейболу, джазу;

— складні слова: водогону, рукопису, трубопроводу;
— префіксальні іменники: випадку, заробітку, запису;
— географічні назви (окрім міст): Дунаю, Алжиру, Донбасу.
Не варто думати, що це дрібниця, на яку можна не зважати. Адже іноді від закінчення повністю змінюється сенс слова. Наприклад, якщо
ви напишете: «Відрядження заплановане до
Алжиру» — це означає, що відрядження планується до країни Алжир, а якщо написано:
«Відрядження заплановане до Алжира» — розуміється саме місто Алжир.
Ще одним прикладом, коли закінчення має
надзвичайно важливе значення, є слово «акт».
Наприклад, «Результатом підписання нормативного акта стало врегулювання критичної
ситуації» — в цьому випадку йдеться про документ (указ, постанову тощо). А у фразі «Цьому
акту непокори була приділена величезна увага з
боку суспільства» йдеться про абстрактне явище, тобто якусь подію, діяльність, вчинок.

Помилкове слововживання

Наведемо ще декілька прикладів помилкового слововживання з відповідними варіантами
правильного (Таблиця 2).
Таблиця 2

Помилково
Користуватися попитом
В деякій мірі
Любі
Навчати грамоті
Накінець, на кінець-то
Нажаль
На рахунок чогось
Наступаючий рік
Наступні правила
Оточуюче середовище
Підчас
Продовжувати робити
Продовжується робота
На протязі дня
Передвзятість
Переіменування
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Правильно
Мати попит
Деякою мірою; певною мірою
Будь-які
Навчати грамоти
Нарешті
На жаль
Щодо, стосовно
Прийдешній рік; рік, що надходить
Такі правила
Довкілля
Під час
Робити далі
Триває робота
Протягом дня
Упередженість
Перейменування
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Таблиця 2. Закінчення
Звертатися за адресою
Площадка
По крайній мірі
По понеділках

Не вживаємо русизми і кальки

На жаль, русизми наразі дуже часто зустрічаються у діловому мовленні, оскільки досить
багато наших громадян ще продовжують думати російською, а тому і слова створюються за
нормами російської мови. Щоб уникнути цього,
треба намагатися слідкувати за чистотою своєї
мови та намагатися якомога більше читати українською.
Якщо ви бажаєте сказати українською «Я считаю, что документы готовы», не варто дослівно перекладати дану фразу, адже тоді народжуються такі фрази-кальки, як «Я рахую, що
документи готові». У таких випадках необхідно
керуватися змістом, а не формою, адже повноцінним українським аналогом такої фрази буде
«Я вважаю, що документи готові».
«Завод расположен в 50 км к северу от столицы» — переклад цієї та подібних фраз також
містить свої підводні камені. Якщо користуватися настановами мовознавців, український
аналог звучатиме так «Завод розташований за
50 км на північ від столиці».
Досить часто від керівництва можна почути
фразу «Вам слід працювати якісніше!». І якщо
зі змістом тут не посперечаєшся, то з формою
явні проблеми, адже українською правильно
«Вам треба працювати якісніше!». Водночас,
цілком правильно буде сказати: «Він працює як
слід».
На нарадах ми часто чуємо: «Слідуюче питання порядку денного…». Така фраза теж породжена впливом російської мови, адже українською варто казати: «Наступне питання
порядку денного…» або ж, якщо далі йтиме перелік («Слідуючі деталі найпотрібніші для безперервної роботи»): «Такі деталі найпотрібніші
для безперервної роботи».
У бухгалтерії можуть запропонувати оплатити видатки на «білет до пункту відрядження».
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Звертатися на адресу
Майданчик
Принаймні
У понеділки

І хоча в українській мові є слово «білет», але
воно використовується лише у випадках, коли
йдеться про екзаменаційний або казначейський
білет. В усіх інших випадках слід використовувати слово «квиток»: «квиток до пункту відрядження».

Завдання для самоконтролю

Для того, щоб перевірити свої знання, а також
попрактикуватися, спробуйте виконати завдання, наведені нижче.
Завдання 1
Перекладіть українською:
1. Нормы закона полностью совпадают с требованиями внутренних документов предприятия.
2. Чтобы разобраться с проблемой, необходимо сопоставить требования обоих сторон.
3. Относительно этого высказывания не может быть двух мнений.
4. Качественное стекло — залог успеха наших
металлопластиковых окон.
5. Он ничего не смог сказать по сути вопроса.
Завдання 2
Вставте закінчення слів:
1. Навчати цього працівника робот… з комп’ютером мали ще в інституті.
2. На зборах не буде Яков… Кирилович… через хворобу.
3. Після відрядження працівнику компенсували вартість квитк… до Києв….
4. Його звільнили відповідно до наказ… директора.
5. Це обов’язок заступник… міністра.
Відповіді на ці завдання ви побачите у наступному номері нашої газети. Вивчаймо рідну мову,
щоб уникати прикрих помилок!
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Усміхнись!

Керівник сердито запитує свого секретаря:
— Марійко! Де пилюка з мого столу?
— Василю Петровичу, ось бачите яка я молодець —
прибиральниця у Вашому кабінеті завжди чомусь
лише поли миє, а я вирішила й пил протерти.
— Недотепа ти, а не молодець — я ж там декілька
важливих номерів телефонів записав!!!

***

Приятель цікавиться у директора підприємства:
— Ну як, ти задоволений своєю новою секретаркою?
— Ой, і не запитуй! За тиждень вона так організувала роботу секретаріату, що окрім неї ніхто нічого зрозуміти не може. Я її тепер навіть звільнити не можу...

***

Директор підходить до секретарки й говорить:
— Ганнусю, я вже близько року закриваю очі на те,
що ти періодично пишеш листи із зізнанням в коханні
на робочому місці, але я тебе дуже прошу — припини
нарешті носити їх мені на підпис.

***

Секретарка одного керівника каже секретарці іншого:
— Яка на тобі гарна сукня, люба — і фасон, і колір
просто приголомшливі! Щоправда, прикро, що у магазині, мабуть, вже твого розміру не було.

***

Системний адміністратор готує комп’ютер директора до форматування. У цей час до кабінету влітає секретарка:

— Сергію, шеф запитує, чи не зустрічалася тобі
тека «Моє сміття»?
Той з жахом згадує, що хвилину тому стер цю теку й
негайно запускає програми для відновлення файлів.
Через півгодини системному адміністраторові вдається
відновити знищену теку, він з полегшенням зітхає й гордо докладає директорові, який повернувся до кабінету:
— Іване Івановичу, я знайшов її!
— Кого?
— Ту теку, «Моє сміття». Ви ж півгодини тому запитували...
— А, так! Я хотів сказати, якщо побачиш — видали
її до біса, аби більше мені очі не мозолила...

***

Під час корпоративного свята, яке проводили у приміщенні поряд з кабінетом директора, у тому запищала
охоронна сигналізація. Директор каже секретарці:
— Катрусю, йди поглянь — напевно факс прийшов.
Та за хвилину повертається у розпачі:
— Миколо Петровичу, факс не прийшов, а пішов...
А з ним Ваш комп’ютер, телевізор і сейф...

***

Два приятеля розмовляють телефоном:
— З тобою просто неможливо зустрітися, як не зателефоную, ти постійно зайнятий.
— Так, роботи дуже багато, все розписано майже по
хвилинах. Слухай, а спробуй домовитися про зустріч з
моєю секретаркою — вона знайде вільний час у графіку.
— Та я вже пробував. Ми з нею непогано провели
час, але мені все ж хотілося б зустрітися з тобою.

Новий секретар

Керівник шукав нового секретаря і кожен день протягом тижня проводив по одній співбесіді. У всіх дівчат, які намагалися працевлаштуватися, були різні імена та прізвища, різний колір очей і волосся, а також усі володіли різними іноземними мовами.
Дізнайтеся, кого з них було прийнято на роботу, якщо відомо:
— дівчина з блакитними очима прийшла на співбесіду у понеділок;
— у Ірини карі очі;
— Аліна прийшла на співбесіду наступного дня після Поліни;
— у Орловської очі зеленого кольору;
— білявка прийшла на співбесіду наступного дня після дівчини, яка знає німецьку мову;
— у Світлани руде волосся;
— у дівчини з сірими очима русяве волосся;
— Горобець була на співбесіді у середу;
— наступного дня після Іванової на співбесіду прийшла білявка;
— чорний колір волосся у дівчини, яка вільно розмовляє польською мовою;
— добре знає італійську дівчина з синіми очима;
— Марія з дитинства вивчала китайську і прийшла на співбесіду наступного дня після дівчини з блакитними очима;
— у Хромової каштановий колір волосся;
— у Поліни прізвище Степаненко;
— на роботу прийняли дівчину, яка вільно володіє англійською.

День співбесіди

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

Ім’я
Прізвище
Очі
Волосся
Мова
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Квітень-2017

Важливі дати квітня

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

Травень-2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1

2

3

4

5

6

7

8
15
22
28

9
16
22
29

10
17
23
30

11
18
24
31

12
19
25

13
20
26

14
21
27

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 3
(1 і 2 — День міжнародної солідарності трудящих,
9 — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
(День Перемоги))
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 11
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в
які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому тижні зменшується на одну годину — 1 (8)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159
годин
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1 — День сміху — цей день не міститься у жодних календарях знаменних дат, але його цілком можна віднести до міжнародних свят, оскільки він відзначається на усіх континентах.
2 — День геолога (щорічно відзначається у першу неділю
квітня (встановлено Указом Президента України від 7 лютого
1995 р. № 110/95)).
7 — останній день подання до органу державної статистики:
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за березень
2017 року (за новою формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90);
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (квартальна) за січень –
березень 2017 року (за новою формою, затвердженою наказом
Держстату від 10 червня 2016 р. № 90);
— Всесвітній день здоров’я.
11 — день заснування Міжнародної організації праці (МОП),
яка була створена у 1919 році урядами різних країн для підтримки міжнародного співробітництва у справі забезпечення
миру в усьому світі й зменшення соціальної несправедливості
за рахунок поліпшення умов праці;
— Міжнародний день визволення в’язнів фашистських
концтаборів.
12 — День працівників ракетно-космічної галузі України
(встановлено Указом Президента України від 13 березня 1997 р.
№ 230/97).
15 — День довкілля (проводиться щороку у третю суботу
квітня (встановлено Указом Президента України від 6 серпня
1998 р. № 855/98).
16 — Пасха (Великдень) — релігійне свято та неробочий
день, закріплений на законодавчому рівні.
17 — вихідний день (оскільки неробочий день припадає на
неділю, вихідний переноситься на наступний після неробочого
дня — таке перенесення відбувається автоматично і не потребує видання наказу роботодавця);
— День пожежної охорони (встановлено Указом Президента України від 11 жовтня 2013 р. № 555/2013).
18 — День пам’яток історії та культури (встановлено Указом
Президента України від 23 серпня 1999 р. № 1062/99).
23 — Всесвітній день книг та авторського права (заснований
за рішенням ЮНЕСКО у 1995 році).
26 — Міжнародний день секретаря (традиційно відзначається в середу останнього повного тижня квітня (з матеріалом
щодо посадових обов’язків помічників керівників, зокрема, й
секретарів, ви можете ознайомитися у поточному номері газети
«Консультант Кадровика»));
— Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та
катастроф.
28 — День охорони праці (встановлено Указом Президента
України від 18 серпня 2006 р. № 685/2006).
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Замовлення
№ 83 від 10 квітня 2017 р.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89050
Друк — ТОВ «ДРУКАРНЯ АДЕФ»
вул. Б. Хмельницького, 32,
офіс 40-А, м. Київ, 01030,
Україна
Свідоцтво про внесення суб’єкта
видавничої справи до Державного
реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої
продукції: серія ДК № 4605
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.

