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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Працівник подав заяву про надання
щорічної відпустки з подальшим
звільненням — він має спочатку використати відпустку, а потім звільнитися
чи його можна звільнити одразу?
На час хвороби працівника А. виконання його обов’язків доручили працівниці Б., а виконання її обов’язків —
працівнику В.. Працівник А. вийшов на
роботу, але працівниця Б. пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами — що тепер робити, аби працівник В.
продовжив виконувати обов’язки працівниці Б.?
Як правильно зробити запис до трудової книжки про переведення у
зв’язку зі скороченням штату (працівник, посада якого має бути скорочена,
виявив бажання перейти на запропоновану йому вакантну посаду)?
Працівник приніс повістку на навчальні військові збори — як оформити його відсутність на роботі протягом
їх проходження?
Чи потрібно виплачувати грошову
компенсацію за невикористану відпустку працівнику, якого звільнено за
прогул?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Кандидатів у держслужбовці перевірятимуть
на знання української мови
Постановою Кабінету Міністрів України від
26 квітня 2017 р. № 301 затверджено Порядок
атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною
мовою (далі — Порядок № 301).
Атестацію проводитимуть уповноважені вищі навчальні заклади (далі — ВНЗ), які відповідно до ліцензії
здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі
знань «Публічне управління та адміністрування». Інформацію про уповноважені ВНЗ оприлюднюватимуть
на їх офіційних веб-сайтах, а також на офіційних вебсайтах Національного агентства України з питань державної служби та Міністерства освіти і науки України.
Процес атестації відбуватиметься у письмовій та
усній формах. У письмовій формі атестація включатиме тестове завдання та письмовий переказ тексту з
фахових питань, в усній — ділову розмову за визначеним сценарієм та повідомлення-презентацію на
встановлену атестаційною комісією тему.

Учасники, які успішно пройдуть атестацію, отримуватимуть посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, яке діятиме безстроково.
Не атестуватимуть осіб, які в атестаті про середню
освіту мають з української мови оцінку «5» (якщо
атестат видано до 2000 року) або не менше 10 балів
(якщо атестат видано після 2000 року), в дипломі про
вищу освіту оцінку «відмінно» або ж диплом бакалавра чи магістра (спеціаліста) за спеціальностями «українська мова та література», «українська мова та література і іноземна мова», «філологія». Таким особам
буде достатньо звернутися до уповноваженого ВНЗ із
заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі, до якої мають бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього
додатків.
З повним текстом Порядку № 301 ви можете ознайомитися у вкладці з нормативно-правовими актами
поточного номера газети «Консультант Кадровика».

Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних
Наприкінці квітня поточного року набув чинності Закон України «Про Єдиний державний реєстр
військовозобов’язаних» від 16 березня 2017 р.
№ 1951-VIII (далі — Закон № 1951).
Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних (далі — Реєстр) становитиме автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему, призначену
для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних (призовників), створену
для забезпечення військового обліку громадян України.
До Реєстру заносяться й зберігаються в базі його даних персональні та службові дані про військовозобов’язаних (призовників).
Згідно зі ст. 7 Закону № 1951, до персональних даних військовозобов’язаного (призовника) належать:
— прізвище;
— власне ім’я (усі власні імена);
— по батькові (за наявності);
— дата народження;
— місце народження;
— стать;
— місце проживання та місце перебування;
— відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів,
піклувальників та інших представників (прізвище,
ім’я, по батькові, дата народження);
— реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);
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— відомості про документи, що підтверджують
смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
— відомості щодо визнання особи недієздатною
(поновлення дієздатності);
— відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);
— реєстраційний номер облікової картки платника
податків;
— відцифрований образ обличчя особи;
— відомості про дату виїзду за межі України та дату
повернення на територію України;
— відомості про освіту та спеціальність.
До службових даних військовозобов’язаного
(призовника) належать відомості про виконання
ним військового обов’язку та військово-облікові ознаки, перелік яких визначається Порядком ведення
Реєстру (ст. 8 Закону № 1951).
У разі відсутності окремих відомостей до Реєстру
вноситимуть відмітку про їх відсутність, а у випадку
виявлення в Реєстрі повторного запису його знищуватимуть.
Як зазначено у ч. ст. 6 Закону № 1951, згода військовозобов’язаних (призовників) на обробку їхніх
персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.
Повний текст Закону № 1951 ви зможете знайти у
вкладці з нормативно-правовими актами наступного
номера газети «Консультант Кадровика».
№ 9 (141) - № 10 (142), 15 травня 2017

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 13 квітня 2017 р. № 02-8/200

Щодо встановлення доплати до розміру мінімальної заробітної плати
педагогічним працівникам
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на запити з місць щодо встановлення доплати до розміру мінімальної заробітної плати педагогічним працівникам повідомляє наступне.
Відповідно до статті 31 Закону України «Про оплату праці» розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. У разі
укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні
працівником у повному обсязі місячної норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно
до виконаної норми.
Частиною другою цієї статті встановлено, що при обчисленні розміру заробітної плати працівника для
забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та
підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до
святкових і ювілейних дат.
Відповідно до статті 85 Кодексу законів про працю України нормою праці є, зокрема, норма часу.
Згідно зі статтею 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників
не може перевищувати 40 годин на тиждень. Окремим категоріям працівників, зокрема учителям, лікарям
та іншим, статтею 51 Кодексу передбачено встановлення скороченої тривалості робочого часу.
Для переважної більшості робітників і спеціалістів освіти встановлено нормальну тривалість робочого
часу 40 годин на тиждень. Скорочену норму робочого часу на тиждень, що становить ставку заробітної
плати, для вчителів, вихователів, вихователів-методистів, музичних керівників, керівників гуртків та деяких
інших педагогічних працівників обсягом 18, 24, 25, 30, 36 годин визначено статтею 25 Закону України «Про
загальну середню освіту», статтею 30 Закону України «Про дошкільну освіту», статтею 22 Закону України
«Про позашкільну освіту».
Тому доплата до рівня мінімальної заробітної плати 3 200 гривень встановлюється працівникам, зокрема
й педагогічним, за виконану норму робочого часу за відповідною посадою, якщо нарахована їм заробітна
плата з урахуванням доплат, надбавок, винагород, премій (за виключення тих, доплат та премій, що зазначені у статті 31 Закону «Про оплату праці») менша від цього розміру.
За виконання вчителями, викладачами, вихователями, керівниками гуртків та іншими педагогічними
працівниками додатково роботи понад норму робочого часу, встановлену за відповідною посадою, включаючи роботу на умовах заміщення тимчасово відсутніх інших педагогічних працівників, за яку ці працівники отримують заробітну плату за фактично витрачений робочий час, доплата до мінімальної заробітної
плати провадиться, як за виконану норму робочого часу, так і за робочий час у обсязі менше норми, пропорційно до норми праці.
У разі виконання працівниками навчальних закладів викладацької роботи відповідно до пункту 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства
освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102, доплата до мінімальної заробітної плати має провадитися пропорційно виконаній нормі праці за кожною з посад, оскільки відповідно до статті 31 зазначеного вище Закону при укладенні трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу та невиконанні
працівником у повному обсязі місячної норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно
до виконаної норми праці.
На цій же підставі має провадитися доплата до мінімальної заробітної плати тим працівникам, оплата
праці яких здійснюється з погодинного розрахунку відповідно до пункту 73 Інструкції № 102.
Голова Профспілки
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Державна таємниця:
про що варто знати кадровикам
У попередньому номері ми детально розглянули різні поняття, що пов’язані з питаннями комерційної таємниці підприємства, установи, організації (далі — підприємство). Наразі приділимо увагу питанням державної таємниці, яка, згадується
і у Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП), і, зокрема, з’ясуємо, яка саме
інформація може належати до державної таємниці, як отримати до неї допуск та
чим загрожує її розголошення.

Законодавство України
про державну таємницю
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про державну
таємницю» від 21 січня 1994 р. № 3855-XII
(далі — Закон № 3855), відносини у сфері охорони державної таємниці регулюються Конституцією України та законами України «Про
інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII
(далі — Закон № 2657) і «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р. № 2939-VI
(далі — Закон № 2939), а також Законом № 3855,
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
та іншими нормативно-правовими актами.
Що стосується Кодексу законів про працю
України, то поняття «державна таємниця» безпосередньо згадується у п. 2 ст. 40 КЗпП, у якому
йдеться про один із випадків, коли трудовий договір, укладений на невизначений строк, а
також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем, зокрема в разі відмови
у наданні працівнику допуску до державної
таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на
нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці.
Для визначення ж поняття «державна таємниця» слід звернутися до ст. 1 Закону № 3855), згідно з якою державна таємниця — це вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері
оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх
відносин, державної безпеки та охорони право6

порядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у
порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.
Якщо згадати «комерційну таємницю», яку
ми розглядали у попередньому номері, то вона
згідно зі ст. 21 Закону № 2657 належить не до
таємної, а до конфіденційної інформації. До
таємної ж інформації, крім державної таємниці, відповідно до ст. 8 Закону № 2939, належать
також професійна, банківська таємниця, таємниця досудового розслідування та інші передбачені законом таємниці. Але і комерційна, і
державна таємниця належать при цьому до інформації з обмеженим доступом.

Поняття, що пов’язані
з державною таємницею
Крім визначення поняття «державна таємниця» у ст. 1 Закону № 3855 містяться і визначення
деяких інших понять, що пов’язані із «державною таємницею». Наприклад, як зазначалося
вище, у п. 2 ст. 40 КЗпП згадується про допуск
працівника до державної таємниці, але при
цьому не зовсім зрозуміло, що саме означає це
поняття. Згідно зі ст. ст. 1 Закону № 3855:
 допуск до державної таємниці — це оформлення права громадянина на доступ до секретної інформації;
 доступ до секретної інформації — це надання повноважною посадовою особою дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження
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діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
або ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, цією посадовою особою відповідно до її службових повноважень.
Залежно від ступеня секретності певної
інформації («особливої важливості», «цілком
таємно», «таємно») встановлюється і ступінь
обмеження доступу до неї та рівень її охорони
державою.
Своєю чергою на документах, що містять державну таємницю, вказується відповідний гриф
секретності, яким є реквізит матеріального носія секретної інформації (документа, виробу або
іншого), що засвідчує ступінь секретності даної
інформації.

Віднесення певної інформації
до державної таємниці
Віднесення інформації до державної таємниці
здійснюється за спеціальною процедурою прийняття державним експертом з питань таємниць
рішення про віднесення категорії відомостей
або окремих відомостей до державної таємниці
з установленням ступеня їх секретності шляхом
обґрунтування та визначення можливої шкоди
національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей, включенням цієї інформації до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та з опублікуванням цього
Зводу, змін до нього.
Зокрема, згідно зі ст. 8 Закону № 3855 до державної таємниці у порядку, встановленому Закону № 3855, відноситься інформація:
 у сфері оборони:
— про зміст стратегічних і оперативних планів та інших документів бойового управління,
підготовку та проведення військових операцій,
стратегічне та мобілізаційне розгортання військ,
а також про інші найважливіші показники, які
характеризують організацію, чисельність, дислокацію, бойову і мобілізаційну готовність, бойову
та іншу військову підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил
України та інших військових формувань;
— про напрями розвитку окремих видів озброєння, військової і спеціальної техніки, її кіль№ 9 (141) - № 10 (142), 15 травня 2017
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кості, тактико-технічні характеристики, організацію і технологію виробництва, наукові,
науково-дослідні та дослідно-конструкторські
роботи, пов’язані з розробленням нових зразків
озброєння, військової і спеціальної техніки або
їх модернізацією, а також про інші роботи, що
плануються або здійснюються в інтересах оборони країни;
— про дислокацію, характеристики пунктів
управління, зміст заходів загальнодержавного
та регіонального, у разі необхідності міського і
районного рівня, щодо приведення у готовність
єдиної державної системи цивільного захисту
населення і територій до виконання завдань в
особливий період та про організацію системи
зв’язку (оповіщення) в особливий період, можливості населених пунктів, регіонів і окремих
об’єктів щодо евакуації, розосередження населення і забезпечення його життєдіяльності; забезпечення виробничої діяльності об’єктів національної економіки у воєнний час;
— про геодезичні, гравіметричні, картографічні та гідрометеорологічні дані і характеристики, які мають значення для оборони країни;
 у сфері економіки, науки і техніки:
— про зміст мобілізаційних планів державних
органів та органів місцевого самоврядування,
мобілізаційні потужності, заходи мобілізаційної
підготовки і мобілізації та обсяги їх фінансування, запаси та обсяги постачання стратегічних
видів сировини і матеріалів, а також зведені відомості про номенклатуру та рівні накопичення, загальні обсяги поставок, відпуску, закладення, освіження, розміщення і фактичні запаси
державного матеріального резерву;
— про використання транспорту, зв’язку, потужностей інших галузей та об’єктів інфраструктури держави в інтересах забезпечення її
безпеки;
— про плани, зміст, обсяг, фінансування та
виконання державного оборонного замовлення;
— про плани, обсяги та інші найважливіші характеристики добування, виробництва та
реалізації окремих стратегічних видів сировини
і продукції;
— про державні запаси дорогоцінних металів
монетарної групи, коштовного каміння, валюти
7
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та інших цінностей, операції, пов’язані з виготовленням грошових знаків і цінних паперів,
їхнім зберіганням, охороною і захистом від підроблення, обігом, обміном або вилученням з
обігу, а також про інші особливі заходи фінансової діяльності держави;
— про наукові, науково-дослідні, дослідноконструкторські та проектні роботи, на базі
яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та технологічних процесів, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво
впливають на зовнішньоекономічну діяльність
та національну безпеку України;
 у сфері зовнішніх відносин:
— про директиви, плани, вказівки делегаціям
і посадовим особам з питань зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України,
спрямовані на забезпечення її національних інтересів і безпеки;
— про військове, науково-технічне та інше
співробітництво України з іноземними державами, якщо розголошення відомостей про це завдаватиме шкоди національній безпеці України;
— про експорт та імпорт озброєння, військової і спеціальної техніки, окремих стратегічних
видів сировини і продукції;
 у сфері державної безпеки та охорони
правопорядку:
— про особовий склад органів, що здійснюють
оперативно-розшукову діяльність або розвідувальну чи контррозвідувальну;
— про засоби, зміст, плани, організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення, форми, методи і результати оперативнорозшукової, розвідувальної і контррозвідувальної діяльності; про осіб, які співпрацюють або
раніше співпрацювали на конфіденційній основі
з органами, що проводять таку діяльність; про
склад і конкретних осіб, що є негласними штатними працівниками органів, які здійснюють
оперативно-розшукову, розвідувальну і контррозвідувальну діяльність;
— про організацію та порядок здійснення
охорони адміністративних будинків та інших
державних об’єктів, посадових та інших осіб,
охорона яких здійснюється відповідно до Закону
8

України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» від
4 березня 1998 р. № 160/98-ВР;
— про систему урядового та спеціального
зв’язку;
— про організацію, зміст, стан і плани розвитку криптографічного захисту секретної інформації, зміст і результати наукових досліджень у
сфері криптографії;
— про системи та засоби криптографічного
захисту секретної інформації, їх розроблення,
виробництво, технологію виготовлення та використання;
— про державні шифри, їх розроблення, виробництво, технологію виготовлення та використання;
— про організацію режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, державні програми, плани та інші заходи у
сфері охорони державної таємниці;
— про організацію, зміст, стан і плани розвитку технічного захисту секретної інформації;
— про результати перевірок, здійснюваних
згідно із законом прокурором у порядку відповідного нагляду за додержанням законів, та про
зміст матеріалів оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та судочинства
з питань, зазначених у цій статті сфер;
— про інші засоби, форми і методи охорони
державної таємниці.
Між тим забороняється віднесення до державної таємниці будь-яких відомостей, якщо
цим будуть звужуватися зміст і обсяг конституційних прав та свобод людини і громадянина,
завдаватиметься шкода здоров’ю та безпеці населення.

Державний експерт
з питань таємниць
Як зазначалося вище, віднесення певної інформації до державної таємниці здійснюється за
рішенням державного експерта з питань таємниць. Відповідно до ст. 9 Закону № 3855 у державних органах (крім Верховної Ради України),
Національній академії наук України, на підприємствах, в установах і організаціях виконання
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функцій державного експерта з питань таємниць
покладається на конкретних посадових осіб Президентом України за поданням Служби безпеки
України (далі — СБУ) на підставі пропозицій керівників зазначених органів і підприємств.
Зокрема, відповідно до Указу Президента
України «Про перелік посадових осіб, на яких
покладається виконання функцій державного
експерта з питань таємниць» від 1 грудня 2009 р.
№ 987/2009, на підприємствах зазначені функції покладаються на:
 Генерального директора державного підприємства «Конструкторське бюро «Артилерійське озброєння»;
 Генеральних конструкторів:
— з військового кораблебудування;
— зі створення авіаційних двигунів;
— зі створення бортового авіаційного обладнання;
— зі створення бронетанкової техніки та артилерійських систем;
— зі створення двигунів для бронетанкової
техніки;
— зі створення керованих засобів ураження;
— зі створення командно-вимірювальних
комплексів управління космічними системами,
полігонних засобів вимірювання та авіаційних
комплексів управління і зв’язку;
— зі створення космічних систем та бойових
ракетних комплексів;
— зі створення систем управління космічних
ракет-носіїв (балістичних ракет і космічних апаратів);
— зі створення та модернізації авіаційної техніки;
 Головних конструкторів:
— з питань оптико-електронного приладобудування;
— з питань розробки, досліджень, проектування, технології виготовлення, спорядження,
утилізації, експертизи та сертифікації виробництв та виробів спецхімії;
— із створення вибухових речовин, порохів і
ракетних палив, а також створення та утилізації
боєприпасів;
— із створення засобів зв’язку та захисту інформації.
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Конкретні завдання, обов’язки, права та відповідальність державних експертів детально
виписані у ст. 9 Закону № 3855-XII. До того ж, у
ній також зазначається, що втручання в діяльність державного експерта з питань таємниць
особи, якій за посадою його підпорядковано, не
допускається. Зауважимо, що Державним експертам з питань таємниць, а також фахівцям,
які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць, встановлюються додаткові виплати у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України (далі — КМУ).

Оформлення документів
та інших матеріальних носіїв
секретної інформації

Відповідно до ст. 15 Закону № 3855-XII засекречування матеріальних носіїв інформації
здійснюється шляхом надання на підставі Зводу
відомостей, що становлять державну таємницю
(розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну таємницю), відповідному документу, виробу або іншому матеріальному носію
інформації (далі — документ) грифа секретності посадовою особою, яка готує або створює
документ. При цьому засекречування документів здійснюється лише в частині відомостей, що
становлять державну таємницю. У разі подання
запиту на документ, частина якого засекречена,
доступ до такого документа забезпечується в
частині, що не засекречена.
Реквізити кожного матеріального носія секретної інформації складаються з:
— грифа секретності (повинен відповідати
ступеню секретності інформації, яка у ньому
міститься, згідно із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, — «особливої важливості», «цілком таємно» або «таємно»);
— номера примірника;
— статті Зводу відомостей, що становлять
державну таємницю, на підставі якої здійснюється засекречення;
— найменування посади та підпису особи,
яка надала гриф секретності.
Зауважимо, що забороняється надавати грифи секретності, передбачені Законом № 3855,
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матеріальним носіям іншої таємної інформації,
яка не становить державної таємниці, або конфіденційної інформації (у тому числі і комерційної таємниці).
Перелік посад, перебування на яких дає посадовим особам право надавати матеріальним
носіям секретної інформації грифи секретності, затверджується керівником відповідного органу або підприємства, що провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею.

Дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею
Аби відповідний орган або підприємство могли здійснювати діяльність, пов’язану із державною таємницею, вони, згідно зі ст. 20 Закону
№ 3855, повинні отримати на це спеціальний
дозвіл від СБУ. Такий дозвіл надається на підставі заявок цих органів або підприємств та результатів спеціальної експертизи щодо наявності
умов для провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею. З метою визначення зазначених умов СБУ може створювати спеціальні
експертні комісії, до складу яких включати
фахівців відповідних органів або підприємств за
погодженням з їхніми керівниками. Результати
спеціальної експертизи оформляються відповідним актом.
Зокрема, дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, надається
відповідним органам і підприємствам за умови, що вони:
— відповідно до компетенції, державних завдань, програм, замовлень, договорів (контрактів) беруть участь у діяльності, пов’язаній з
державною таємницею;
— мають приміщення для проведення робіт,
пов’язаних з державною таємницею, сховища
для зберігання засекречених документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації,
що відповідають вимогам щодо забезпечення
секретності зазначених робіт, виключають
можливість доступу до них сторонніх осіб, гарантують збереження носіїв секретної інформації;
— додержуються передбачених законодавством вимог режиму секретності робіт та ін10

ших заходів, пов’язаних з використанням секретної інформації, порядку допуску осіб до
державної таємниці, прийому іноземних громадян, а також порядку здійснення технічного
та криптографічного захисту секретної інформації;
— мають режимно-секретний орган, якщо
інше не передбачено Законом № 3855.
За результатами спеціальної експертизи органам і підприємствам надаються також відповідні категорії режиму секретності (перша, друга
або третя), що зазначаються СБУ у дозволах на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

Режимно-секретні органи
Згідно зі ст. 21 Закону № 3855 у відповідних
органах та на підприємствах, що провадять
діяльність, пов’язану з державною таємницею,
з метою розроблення та здійснення заходів
щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їх додержанням створюються за погодженням з СБУ на правах
окремих структурних підрозділів режимносекретні органи (далі — РСО), які підпорядковуються безпосередньо керівнику відповідного органу або підприємства, і які у своїй роботі взаємодіють з органами СБУ. До складу РСО
входять підрозділи режиму, секретного діловодства та інші підрозділи, що безпосередньо
забезпечують охорону державної таємниці, залежно від специфіки діяльності конкре тного
органу або підприємства.
Якщо у відповідному органі або на підприємстві виконується значний обсяг робіт, пов’язаних
із державною таємницею, то на ньому також
вводиться посада заступника керівника з питань режиму, на якого покладаються обов’язки
та права керівника РСО.
В органах і на підприємствах із незначним
обсягом зазначених робіт, де штатним розписом не передбачено створення РСО, облік і зберігання секретних документів, а також заходи
щодо забезпечення режиму секретності здійснюються особисто їх керівниками або спеціально призначеним наказом керівника працівником після створення необхідних умов, що
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забезпечують режим секретності. При цьому на
керівника або відповідного працівника поширюються обов’язки та права працівників РСО.
Призначення осіб на посади заступників керівників з питань режиму, начальників РСО та їх
заступників, а також видання наказу про покладення на окремого працівника обов’язків щодо
забезпечення режиму секретності здійснюється
за погодженням з органами СБУ та РСО вищестоящих органів або підприємств.
РСО комплектуються спеціалістами, яким надано допуск до державної таємниці із ступенем
секретності «цілком таємно», якщо характер виконуваних робіт не вимагає допуску до державної таємниці із ступенем секретності «особливої
важливості». Якщо відповідний орган або підприємство не провадить діяльність із секретною
інформацією, що має ступені секретності «цілком таємно» та «особливої важливості», то його
РСО комплектується спеціалістами, яким надано допуск до державної таємниці зі ступенем секретності «таємно».
Основними завданнями РСО є:
— недопущення необґрунтованого допуску та
доступу осіб до секретної інформації;
— своєчасне розроблення та реалізація разом
з іншими структурними підрозділами заходів,
що забезпечують охорону державної таємниці;
— запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам втрат матеріальних носіїв
цієї інформації, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземними
юридичними особами, іноземцями, особами без
громадянства та громадянами України, яким не
надано допуску та доступу до неї;
— виявлення та закриття каналів просочення
секретної інформації в процесі діяльності органу або підприємства;
— забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час виконання всіх видів
робіт, пов’язаних з державною таємницею, та
під час здійснення зовнішніх відносин;
— організація та ведення секретного діловодства;
— здійснення контролю за станом режиму секретності у відповідних органах або підприємствах та на підпорядкованих їм об’єктах.
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Допуск
до державної таємниці

Відповідно до ст. 22 Закону № 3855 залежно
від ступеня секретності інформації встановлюються такі форми допуску до державної
таємниці з відповідними термінами їх дії:
 форма 1 — для роботи з секретною інформацією, що має ступені секретності «особливої важливості», «цілком таємно» та «таємно»
(5 років);
форма 2 — для роботи з секретною інформацією, що має ступені секретності «цілком
таємно» та «таємно» (7 років);
 форма 3 — для роботи з секретною інформацією, що має ступінь секретності «таємно»
(10 років).
Допуск до державної таємниці надається органами СБУ в порядку, встановленому КМУ,
дієздатним громадянам України віком від 18 років (в окремих випадках за погодженням з СБУ
від 16 і 17 років), які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи
науково-технічної діяльності або навчання після
проведення їх перевірки. Для отримання допуску органи або підприємства, де працюють, проходять службу або навчаються відповідні громадяни, оформляють визначені КМУ документи,
які надсилаються до органів СБУ.
Відповідно до ст. 23 Закону № 3855 допуск до
державної таємниці не надається у разі:
— відсутності у громадянина обґрунтованої необхіднос ті в роботі з секретною інформацією;
— сприяння громадянином діяльності іноземної держави, іноземної організації чи їх
представників, а також окремих іноземців чи
осіб без громадянства, що завдає шкоди інтересам національної безпеки України, або участі
громадянина в діяльності політичних партій та
громадських організацій, діяльність яких заборонена у порядку, встановленому законом;
— відмови громадянина взяти на себе письмове зобов’язання щодо збереження державної
таємниці, яка буде йому довірена, а також за відсутності його письмової згоди на передбачені
законом обмеження прав у зв’язку з допуском до
державної таємниці;
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— наявності у громадянина судимості за тяжкі або особливо тяжкі злочини, не погашеної чи
не знятої в установленому порядку;
— наявності у громадянина психічних розладів, які можуть завдати шкоди охороні державної
таємниці, відповідно до переліку, затвердженого
Міністерством охорони здоров’я України і СБУ.
Крім того, у наданні допуску до державної
таємниці може бути відмовлено у разі:
— повідомлення громадянином під час оформлення допуску недостовірних відомостей про
себе;
— постійного проживання громадянина за
кордоном або оформлення ним документів на
виїзд для постійного проживання за кордоном;
— невиконання громадянином обов’язків
щодо збереження державної таємниці, яка йому
довірена або довірялася раніше.
Громадянина, якому відмовлено у допуску до
державної таємниці, якщо виконання трудових
чи службових обов’язків вимагає доступу до державної таємниці, а переміщення на інше робоче
місце чи іншу посаду неможливе, може бути в
передбаченому законодавством порядку переведено на іншу роботу або службу, не пов’язану
з державною таємницею, чи звільнено.
Якщо ж громадянину був наданий допуск та
доступ до державної таємниці, і якщо він реально був обізнаний з нею, то відповідно до ст. 29
Закону № 3855 він може бути обмежений у праві виїзду на постійне місце проживання в іноземну державу (за винятком держав, з якими
Україна має міжнародні договори, що передбачають такий виїзд і згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України) до розсекречування відповідної інформації, але не більш як
на п’ять років з часу припинення діяльності,
пов’язаної з державною таємницею. Крім того,
на такого громадянина поширюються обмеження свободи інформаційної діяльності, що випливають з Закону № 3855.

Разом з тим, відповідно до ст. 30 Закону
№ 3855, у разі, коли за умовами своєї професійної діяльності громадянин постійно працює з
відомостями, що становлять державну таємницю, йому повинна надаватися відповідна компенсація за роботу в умовах режимних обмежень, види, розміри та порядок надання якої
встановлюються КМУ.
Зокрема, особам, які працюють в умовах режимних обмежень, установлюється надбавка
до посадових окладів (тарифних ставок) залежно від ступеня секретності інформації від 10 до
20 відсотків, а особам, які працюють в умовах
режимних обмежень і безпосередньо виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що містять державну таємницю
і передбачені державним замовленням (контрактом), — від 10 до 100 відсотків (Положення
про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затверджене постановою КМУ від 15 червня 1994 р.
№ 414).
Питання відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю регулюються згідно зі ст. 39 Закону № 3855, у якій
перелічені конкретні випадки порушення законодавства про державну таємницю (розголошення державної таємниці, втрата документів,
необґрунтоване засекречення інформації, неправомірне надання допуску до державної таємниці тощо) і зазначено, що посадові особи та
громадяни, винні у порушенні законодавства
про державну таємницю несуть дисциплінарну,
адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

З наступного номера ви дізнаєтеся, що таке професійна таємниця,
з якими конкретними професіями вона пов’язана та чим відрізняється
від вже розглянутих комерційної та державної таємниць
12
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Усе про випробувальний термін
при прийнятті на роботу
В умовах складного становища вітчизняного ринку праці роботодавці постійно шукають засоби, які б дозволили зменшити витрати на фонд оплати праці та податкове навантаження і водночас підвищити якість виконання трудових обов’язків працівниками. У цьому випадку в нагоді можуть стати окремі положення трудового
законодавства, наприклад, норми про випробувальний термін, його тривалість та
умови припинення. У цей період роботодавець може провести оцінку роботи працівника, визначити рівень його кваліфікації і ставлення до виконуваної праці. У разі,
якщо працівник є недостатньо компетентним, то від нього можна «відмовитися».
Ознайомтеся з актуальними питання щодо випробувального терміну, зокрема, в
яких випадках продовжується встановлений строк випробування, якими можуть
бути результати випробування та як вони оформлюються, а також в якому порядку
відбувається звільнення працівника, який не витримав випробування.

Правове регулювання
Вітчизняне трудове законодавство вичерпно
характеризує правову природу випробування та
його практичну реалізацію. Як правило, з метою перевірки відповідності працівника роботі,
яка йому доручається, при укладенні трудового
договору згідно зі ст. 26 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) може бути встановлене обумовлене угодою сторін випробування. Як
бачимо, така умова при прийнятті працівника
на роботу має бути узгоджена між роботодавцем
і працівником.
У ч. 2 ст. 26 КЗпП вказується, що на працівника під час його роботи у випробувальний
строк поширюється законодавство про працю. Відповідно, до трудової книжки такого
працівника кадровикові слід внести запис на
підставі ст. 48 КЗпП і в порядку, визначеному
Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р.
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№ 58 (далі — Інструкція № 58). При укладенні
трудового договору громадянин зобов’язаний
подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ
про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про
стан здоров’я та інші документи. Зауважимо, що
до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган
зобов’язаний проінструктувати працівника під
підпис і визначити йому робоче місце в порядку,
встановленому ст. 29 КЗпП. Слід також нагадати, що заробітна плата нараховується в такому
ж розмірі, як і іншим працівникам, а на самого
працівника поширюється законодавство про соціальне страхування, а при звільненні йому має
бути виплачена грошова компенсація за невикористані дні відпустки.
Окрім цього, у ч. 3 ст. 26 КЗпП зазначено, що
випробування не встановлюється при прийнятті на роботу для таких категорій громадян:
— осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
13
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— молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
— молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
— осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
— інвалідів, направлених на роботу відповідно
до рекомендації медико-соціальної експертизи;
— осіб, обраних на посаду;
— переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
— осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи;
— вагітних жінок;
— одиноких матерів, які мають дитину віком
до 14-ти років або дитину-інваліда;
— осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;
— осіб на тимчасові та сезонні роботи;
— внутрішньо переміщених осіб.
Слід також зауважити, що випробування не
встановлюється при прийнятті на роботу в
іншу місцевість і при переведенні на роботу
на інше підприємство, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.
Від редакції.
Зверніть увагу, що у випадку, коли випробування
буде встановлено тим категоріям осіб, яким законодавство забороняє його встановлювати, умова про випробування вважатиметься недійсною і, відповідно, звільнити такого працівника внаслідок того, що працівник не
витримав випробування, буде неможливо — навіть
якщо під час випробування й виявиться, що працівник
взагалі не здатен виконувати роботу за посадою, на яку
його було прийнято (за таких обставин доведеться шукати іншу підставу для звільнення — наприклад, за п. 2
ст. 40 КЗпП внаслідок виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі через недостатню кваліфікацію, що перешкоджає продовженню
даної роботи). І якщо майже всі кадровики пам’ятають,
що випробування не можна встановлювати вагітним,
одиноким матерям, неповнолітнім тощо, то про неможливість встановлення випробування у разі укладення
строкового трудового договору строком до 12 місяців
досить часто не згадують, що, відповідно, призводить
до негативних для підприємства наслідків — працівника
14

звільняють як такого, який не витримав випробування,
а суд його потім поновлює на роботі, ще і, звісно,
зобов’язуючи роботодавця виплатити грошову компенсацію за час вимушеного прогулу (див. Додаток).
Що характерно, встановлення випробування є
виключно правом, а не обов’язком для роботодавця. Логічно, що ця норма саме тому й визначається угодою сторін. Відмова працівника від
встановлення випробування може бути легальною підставою для відмови роботодавця у прийнятті на роботу такого працівника. Й така відмова не буде вважатися необґрунтованою. Утім,
працівник, який не бажає проходити випробування і отримав відмову у прийнятті на роботу
саме за цією підставою, може оскаржити дії
роботодавця в судовому порядку, однак така
відмова не буде визнана невмотивованою чи
неправомірною. Загалом, заявлена мета випробування — перевірка відповідності працівника — не завжди означає, що насправді здійснюється якась перевірка, крім проведення
звичайного контролю роботи працівника та її
результатів, а також додержання ним внутрішнього трудового розпорядку. Працівник також
має можливість оцінити роботу, умови праці,
психологічну обстановку в трудовому колективі, відносини з безпосереднім керівником. На
практиці трапляється, що працівник звільняється
за власним бажанням у період дії строку випробування.

Документальне
оформлення
На що ж звернути увагу при оформленні працівника на випробувальний строк? По-перше, в
наказі (розпорядженні) підприємства про прийняття на роботу повинна бути застережена
умова про випробування. Але і при такому прийнятті працівника на роботу роботодавець повинен дотримуватися порядку, визначеного
ст. 24 КЗпП, зокрема щодо повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань
забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування про прийняття працівника на
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роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Умова про встановлення випробування обов’язково має бути зазначена в наказі
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(розпорядженні) про прийняття на роботу, з
яким, звісно, потрібно ознайомити працівника
під підпис (Зразок 1).
Зразок 1

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НИВА-ТУР»
НАКАЗ
22.02.2017 р.

м. Київ

№ 45-п

Про прийняття на роботу
Курченка О. П.
НАКАЗУЮ:
1. КУРЧЕНКА Олексія Петровича прийняти інспектором з кадрів з 23 лютого 2017 р. з посадовим окладом 4 500 грн.
2. Встановити Курченку О. П. випробувальний строк, за його згодою, на три місяці.
3. Доручити начальнику відділу кадрів Сенченко В. С. здійснити перевірку професійних
якостей Курченка О. П. на відповідність займаній посаді.
Директор
З наказом ознайомлений:
22.02.2017 р.
22.02.2017 р.

Сова
Курченко
Сенченко

По-друге, слід звернути увагу на дотримання
норми ст. 27 КЗпП щодо строку випробування,
точніше — на граничні строки випробування.
Зокрема, при прийнятті на роботу, якщо інше не
встановлено законодавством України, строк
випробування не може перевищувати трьох
місяців, а в окремих випадках, за погодженням
з відповідним виборним органом первинної
профспілкової організації, — шести місяців.
При прийнятті на роботу робітників строк
випробування не може перевищувати одного
місяця.
При цьому, Законом України «Про внесення
змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу» від
17 травня 2016 р. № 1367-VIII (далі — Закон
№ 1367) до ст. 27 КЗпП було внесено зміни та
визначено, що до строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини.
Слід звернути увагу, що наразі встановлений
у наказі термін випробування не можна продовжити ні в односторонньому порядку, ні за згодою сторін. Водночас, згідно з ч. 3 ст. 27 КЗпП до
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В. В. Сова
О. П. Курченко
В. С. Сенченко

строку випробування не зараховуються дні,
коли працівник фактично не працював, незалежно від причини (нагадаємо, що раніше,
до прийняття відповідних змін вищезгаданим
Законом № 1367, якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування можна
було продовжити на відповідну кількість днів
шляхом видання відповідного наказу про продовження строку випробування, але наразі формулювання щодо не зарахування до строку випробування днів, коли працівник фактично не
працював, має імперативний характер, а тому
за таких обставин видавати наказ про продовження строку випробування не потрібно —
слід лише мати документальне підтвердження
того, що протягом певного періоду працівник
був відсутній на роботі, наприклад, листок непрацездатності).
Зазвичай, успішність професійної діяльності
працівника зумовлюється професійними знаннями, тобто знанням функцій, які входять до
посадових обов’язків, та діловими якостями
15
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претендента на посаду. Йдеться про дисциплінованість, відповідальність, чесність, сумлінність, компетентність, ініціативність та особисті
якості кандидата, його рівень інтелектуального
розвитку, мотиваційна спрямованість, уважність, поведінка, працездатність тощо. Вітчизняне трудове законодавство не встановлює чітких рамок щодо того, хто саме має визначати
успішність випробувального терміну у претендента на посаду. Можна запропонувати створити спеціальну комісію або доручити це безпосередньому керівнику працівника чи керівнику
відділу кадрів, як у наведеному вище зразку наказу. При цьому бажано, хоча й не обов’язково,
скласти відповідний акт, куди включити доповідні записки, накази (наприклад, про заохочення, накладення дисциплінарного стягнення),
характеристики тощо. При оцінці результатів випробування працівника, доцільно враховувати
думку членів трудового колективу, які можуть
об’єктивно оцінити професійні, ділові та особисті якості працівника.
Як вказано у ст. 28 КЗпП, у разі коли строк
випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то його слід вважати
таким, що витримав випробування. Слід звернути увагу, що у цьому випадку видавати спеціальний наказ про остаточне прийняття на роботу працівника, який пройшов випробування,
не потрібно. Відповідно, наступне розірвання
трудового договору допускається лише на загальних підставах.

Розірвання трудових відносин
Який же порядок розірвання трудових відносин з працівником, який не витримав встановленого роботодавцем випробування? Зауважимо, що звільнення з роботи відповідно до
ст. 28 КЗпП може відбуватися лише до закінчення терміну випробування. При цьому, як
вже було зазначено, мається на увазі, що звільнення за результатами випробування є правом,
а не обов’язком роботодавця. Відповідно працівника, який не витримав випробування, роботодавець може не звільнити, а, приміром, перевести за його згодою на іншу, менш відповідальну
посаду. Якщо працівник погоджується на таке
16

переведення, то випробування знову не встановлюється, оскільки новий трудовий договір
не укладається, а встановлювати випробування,
як відомо, можна лише при укладенні трудового
договору.
Нагадаємо, що до прийняття Закону № 1367,
звільнення за незадовільними результатами випробування належало до групи звільнень за погодженням сторін трудового договору (оскільки
вважалося, що під час прийняття на роботу сторони домовилися про встановлення випробування і, відповідно, узгодили між собою можливість звільнення працівника, якщо той не
витримає випробування). Але вже майже рік
(з дня набуття чинності Законом № 1367), звільнення працівника внаслідок встановлення
його невідповідності займаній посаді, на яку
його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування віднесено до підстав припинення трудового договору з ініціативи роботодавця (п. 11 ст. 40 КЗпП).

У разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника за п. 11 ст. 40 КЗпП, письмово попередивши
його про це за три дні (ч. 2 ст. 28 КЗпП).

При цьому сам термін «невідповідність» означає, що підставою для звільнення за результатами випробування не може бути порушення
трудової дисципліни — за такі порушення працівник може бути звільнений на основі відповідних статей КЗпП, а не за результатами випробування.
Незадовільний результат випробування дає
підстави роботодавцю визнати працівника таким, який не витримав випробування, і розірвати трудовий договір без попереднього узгодження з виборним органом первинної профспілкової
організації та без виплати вихідної допомоги.
Якщо результат випробування виявиться незадовільним, то для звільнення, насамперед,
необхідно мати обґрунтування — безпосеред№ 9 (141) - № 10 (142), 15 травня 2017
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ній керівник працівника повинен скласти відповідну доповідну записку (Зразок 2) і додати до
неї, за наявності, підтверджувальні документи
(які саме документи мають підтверджувати не-
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відповідність працівника посаді або виконуваній роботі, законодавство не регламентує та й
взагалі не встановлює вимоги про їх обов’язкову
наявність).
Зразок 2
Директору ПрАТ «Нива-Тур»
Сові В. В.
начальника відділу кадрів
Сенченка Віталія Сергійовича

Доповідна записка
Доводжу до Вашого відома, що Курченко Олексій Петрович, якого було прийнято 23 лютого 2017 р. на посаду інспектора з кадрів зі строком випробування три місяці, не відповідає
цій посаді.
Зокрема, у звітах з праці, які я доручав підготувати, він припускався великої кількості помилок, не міг самостійно заповнювати особові картки працівників, загалом вести облік особового складу підприємства, його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної
облікової документації, оформлювати прийняття, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, а також іншу встановлену документацію з кадрів, що
негативно позначається на роботі відділу кадрів в цілому.
На підставі викладеного вважаю, що Курченко О. П. не витримав випробування, пропоную
звільнити його за п. 11 ст. 40 КЗпП України та прийняти на цю посаду іншого працівника.
18.05.2017 р.

Сенченко

Якщо роботодавець, ознайомившись із доповідною запискою безпосереднього керівника,
погоджується, що працівник не витримав ви-

пробування, то він звільняє працівника шляхом
видання відповідного наказу про звільнення
(Зразок 3).
Зразок 3

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НИВА-ТУР»
НАКАЗ
22.05.2017 р.

м. Київ

№ 88-п

Про звільнення з роботи
Курченка О. П.
НАКАЗУЮ:
1. КУРЧЕНКА Олексія Петровича, інспектора з кадрів, звільнити 22 травня 2017 р. у
зв’язку з встановленням його невідповідності займаній посаді, на яку його прийнято, протягом строку випробування, п. 11 ст. 40 КЗпП України.
2. Здійснити повний розрахунок за час роботи Курченка О. П. та виплатити йому компенсацію за 6 календарних днів невикористаної щорічної відпустки.
Підстава: доповідна записка начальника відділу кадрів Сенченка В. С. від 18.05.2017 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
22.05.2017 р.
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На підставі наказу роботодавця до трудової
книжки працівника вноситься відповідний запис (Зразок 4). Кадровик має пам’ятати, що записи про причини звільнення у трудовій книжці мають провадитись у точній відповідності з
формулюванням чинного законодавства із по-

силанням на відповідну статтю, пункт закону
(на це, зокрема, звертається увага у п. 2.26.
Інструкції № 58). Сам запис про звільнення у
трудовій книжці працівника провадиться з додержанням правил, визначених п. 2.27. Інструкції № 58.
Зразок 4

4

22

05

2017

Звільнено у зв’язку зі встановленням невідповідності

Наказ від 22.05.2017

працівника займаній посаді, на яку його прийнято,

№ 88-п

протягом строку випробування, п. 11 ст. 40 КЗпП
України.

Решта процедур аналогічна звільненню працівника за стандартної ситуації. Зокрема, відповідно до ст. 47 КЗпП працівникові в день звільнення слід видати належно оформлену трудову
книжку і провести з ним розрахунок у строки,
зазначені у ст. 116 КЗпП. Як відомо, на працівника, який проходить випробування, повною
мірою, так само як і на будь-яких інших працівників, поширюються норми законодавства про
працю, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови колективного договору, положення про оплату праці та преміювання тощо. Його
права обмежено лише браком гарантій, що він і
далі працюватиме після закінчення строку випробування. Це означає, що випробування не
тягне жодних інших, окрім можливості звільнення за п. 11 ст. 40 КЗпП, обмежень трудових
прав працівника, зокрема й щодо оплати праці.
Сама затримка, невиплата, чи відмова у заробітній платі з боку роботодавця є порушенням
законодавства, оскільки відповідно до ст. 43
Конституції України кожен має право на заробітну плату, тобто винагороду, обчислену, зазвичай, у грошовому вираженні, яку роботодавець
виплачує працівникові за виконану ним роботу,
про що йдеться у ч. 1 ст. 94 КЗпП. Отже, якщо
працівник виконує свої трудові обов’язки під час
18

випробування, його праця також має бути оплачена й сума нарахованої місячної зарплати
не може бути нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати,
якщо працівник згідно з трудовим договором
працює в режимі повного робочого часу (нагадаємо, що з 1 січня 2017 року мінімальний розмір заробітної плати в Україні становить 3 200
гривень).
Варто також зазначити, що оскільки звільнення
внаслідок незадовільного результату випробування наразі віднесено до звільнення працівника
з ініціативи роботодавця, то він зобов’язаний також у день звільнення видати працівнику копію
наказу про звільнення з роботи.
Конституцією України гарантується захист
трудових прав працівників у судовому порядку.
Зокрема, працівник, якого було звільнено з роботи у зв’язку з незадовільним результатом випробування, має право в місячний строк з дня
отримання наказу про звільнення оскаржити
його безпосередньо в суді. Суд, своєю чергою,
повинен розглянути всі документи, опитати
свідків і потім винести рішення про обґрунтованість претензій працівника. У разі визнання дій
роботодавця неправомірними суд виносить рішення про поновлення працівника на роботі, по
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якій він проходив випробування, а також про
виплату середнього місячного заробітку за час
вимушеного прогулу.
Таким чином, встановлення випробувального терміну, строків випробування та звільнення
працівника, який не витримав випробування, є
достатньо комплексним питанням. Утім, правильне розуміння правових основ та змісту, а
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також алгоритму дій дозволить роботодавцеві
виявити відповідність претендента на посаду
наявним вимогам, провести оцінку його роботи, визначити рівень кваліфікації і ставлення до
виконуваної діяльності.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
Додаток

Жовтневий районний суд Миколаївської області
РІШЕННЯ
(Витяг)
15 лютого 2017 р.

м. Миколаїв

Жовтневий районний суд Миколаївської області, розглянувши в м. Миколаєві у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду Миколаївської області цивільну справу за позовом громадянки Я. до ТОВ «Кривий Ріг» про скасування наказу, поновлення
на роботі та виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу,
в с т а н о в и в:
Позивачка Я. звернулася до суду з позовом до ТОВ «Кривий Ріг» про скасування наказу,
поновлення на роботі та виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
В обґрунтування позову вказувала, що 21 вересня 2016 року вона уклала трудовий контракт
з відповідачем, відповідно до якого її було прийнято на посаду менеджера із збуту, зі строком
випробування упродовж трьох місяців. У листопаді 2016 року вона дізналась, що її звільнили з
посади наказом № 63-К від 31 жовтня 2016 року. З наказом про звільнення її було сповіщено
майже через 2 тижні, які вона продовжувала працювати. Письмового попередження про звільнення вона взагалі не отримувала. За таких обставин вважала, що наказ про її звільнення є
незаконним та вона підлягає поновленню на посаді менеджера із збуту ТОВ «Кривий Ріг».
В судовому засіданні позивачка позов підтримала в повному обсязі та просила скасувати
наказ № 63-К від 31 жовтня 2016 року про її звільнення, поновити її на роботі та виплатити
середній заробіток за час вимушеного прогулу. Підтвердила, що не пройшла сертифікацію,
однак зазначала про недотримання відповідачем порядку звільнення з роботи, передбаченого законодавством, оскільки про звільнення її не попереджали і з наказом не ознайомлювали. Крім того, вказувала на відсутність пункту 11 ч. 1 ст. 40 КЗпП, на підставі якої її звільнили.
З письмових заперечень відповідача вбачається, що 21 вересня 2016 року позивачка була
прийнята на посаду менеджера зі збуту до ТОВ «Кривий Ріг» за строковим трудовим договором до 21 лютого 2017 року з випробувальним терміном 3 місяці. За час роботи позивачка
неналежно виконувала трудові обов’язки через недостатню кваліфікацію. Згідно доповідної
записки її керівника Ч. від 28.09.2016 р. громадянка Я. відмовлялася вивчати навчальний
матеріал, а її кваліфікація показала, що вона не розуміє змісту виконуваної роботи та не вивчає необхідні для роботи матеріали. 30 вересня 2016 року громадянка Я. проходила сертифікацію у ТОВ «Фінансово-правова група» у м. Києві, однак сертифікацію не пройшла через
брак знань, що підтверджується листом-відповіддю 1512/1. Крім того, позивачка відмовилась від навчання та підвищення кваліфікації, у зв’язку з чим 31 жовтня 2016 року наказом
63-К була звільнена, у зв’язку з встановленням невідповідності виконуваній роботі протягом
строку випробування (п. 11 ч.1 ст. 40 КЗпП). У день звільнення 31 жовтня 2016 року позивачка
відмовилась підписувати наказ про звільнення та отримувати будь-які документи, про що
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Додаток. Продовження
також було складено відповідний акт. Лише 11 листопада 2016 року позивачка прийшла на
підприємство та отримала під підпис наказ про звільнення та трудову книжку.
Представник відповідача в судовому засіданні проти позову заперечував, пояснивши, що
твердження позивачки про її необізнаність з причинами звільнення є необґрунтованими. Позивачка була звільнена з дотриманням процедури, передбаченої законодавством на підставі
п. 11 ч. 1 ст. 40 КЗпП, згідно якого строковий трудовий договір до закінчення строку може
бути розірваний у випадку встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку
його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування, а твердження позивача про незаконність звільнення є безпідставними.
Розглянувши позов в межах позовних вимог та на підставі наданих сторонами доказів, суд
приходить до наступного.
Наказом (розпорядженням) № 55-к керівника ТОВ «Кривий Ріг», громадянка Я. прийнята
на роботу з 21 вересня 2016 року до 21 лютого 2017 року менеджером із збуту.
Відповідно до копії трудового контракту від 21 вересня 2016 року громадянка Я. прийнята
на роботу з 21 вересня 2016 року до 21 лютого 2017 року менеджером із збуту ТОВ «Кривий
Ріг», з випробувальним строком 3 місяці.
Наказом № 63-К директора ТОВ «Кривий Ріг» від 31 жовтня 2016 року, громадянка Я.
звільнена відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 40 КЗпП через встановлену невідповідність виконуваній
роботі протягом строку випробування.
Основним видом діяльності ТОВ «Кривий Ріг», згідно з КВЕД є продаж програмного забезпечення Медок, яке використовується для здачі електронної звітності, а також надання
консультативних послуг з використання програмного забезпечення Медок, з налагодження
Електронно-цифрових підписів, зі створення звітів, з підписання звітів за допомогою ЄЦП та
подальшої відправки до контролюючих органів. Згідно з договором постачання комп’ютерної
програми № ДС 36 від 4 січня 2016 року, укладеного між ТОВ «Кривий Ріг» та ТОВ «Фінансовоправова група», відповідач отримує невиключну ліцензію та ТОВ «Фінансово-правова група»
проводить сертифікацію співробітників ТОВ «Кривий Ріг».
З листа ТОВ «Фінансово-правова група» № 1512/1 від 15.12.2016 р., вбачається, що 30 вересня 2016 року громадянка Я. проходила сертифікацію у ТОВ «Фінансово-правова група» в
м. Києві, однак сертифікацію не пройшла через брак знань.
Як вбачається з висновку за результатами випробування від 28 жовтня 2016 року, громадянка Я. випробування не витримала.
Згідно зі ст. 21 КЗпП, трудовий договір — це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою
працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату
і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством
про працю, колективним договором і угодою сторін.
Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки
і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.
Згідно з п. 11 ч. 1 ст. 40 КЗпП, трудовий договір, укладений на невизначений строк, а
також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у тому числі у випадку встановлення
невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі
протягом строку випробування.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КЗпП, при укладенні трудового договору може бути обумовлене
угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому
доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні)
про прийняття на роботу.
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Згідно з ч. 2 ст. 28 КЗпП, у разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній
роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово
попередивши його про це за три дні. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути
оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях
звільнення.
На підставі викладеного, судом встановлено, що позивачка прийнята на роботу з 21 вересня 2016 року до 21 лютого 2017 року менеджером із збуту ТОВ «Кривий Ріг», та з нею був
укладений строковий трудовий договір на 5 місяців з випробувальним строком 3 місяці. На
підставі ч. 2 ст. 28 КЗпП, позивачка про звільнення була письмово попереджена за три дні до
звільнення, що підтверджується попередженням про наступне звільнення від 27.10.2016 р.,
однак відмовилася від підпису про отримання повідомлення про звільнення, відповідно до
акта про відмову поставити підпис про отримання повідомлення про звільнення від 27.10.2016 р..
Також відповідно до акта про відмову отримання наказу про звільнення та трудової книжки
від 31 жовтня 2016 року, громадянка Я. відмовилася від отримання та підписання наказу про
звільнення та отримання трудової книжки, що спростовує доводи позивачки про відсутність
попереджень та необізнаність про наявність наказу про звільнення.
Є безпідставними і посилання позивача в судовому засіданні на відсутність в законодавстві такої підстави як звільнення через установлену невідповідність виконуваній роботі протягом строку випробування, оскільки Законом України вiд 17.05.2016 р. № 1367-VIII «Про
внесення змiн до Кодексу законiв про працю України щодо випробування при прийняттi на
роботу», ст. 40 КЗпП доповнено п. 11 саме такого змісту, а також і посилання позивача на
відсутність з її боку порушень трудової дисципліні, оскільки звільнення проведено з інших
підстав.
Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідачем при звільненні була дотримана
процедура, встановлена законодавством, у зв’язку з чим доводи позивача, в цій частині є
безпідставними.
Разом з тим, суд звертає увагу на наступне.
Відповідно до змісту ст. 26 КЗпП випробування не встановлюється при прийнятті на роботу осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців.
Відповідно до положень ст. 9 КЗпП, умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними.
Оскільки при прийнятті на роботу з позивачем укладено контракт на 5 місяців, то, відповідно до положень ч. 2 ст. 26 КЗпП, в такому випадку випробування не встановлюється, у
зв’язку з чим така умова не може вважатися законною та на підставі ст. 9 КЗпП є недійсною.
Отже, застосування до позивачки, як до працівника, прийнятого на роботу за контрактом
строком до 12 місяців, випробувального терміну, з огляду на зазначені вище припису закону,
є протиправним та тягне за собою недійсність цієї умови.
Враховуючи, встановлені судом обставини недійсності застосування випробувального
терміну, не може бути застосована така підстава для звільнення позивача через установлену
невідповідність виконуваній роботі протягом строку випробування, як зазначено в спірному
наказі про звільнення.
У зв’язку з чим, суд приходить до переконання про незаконність звільнення позивачки з
підстав недотримання умов контракту, які були недійсними на час його укладання та прийняття на роботу. Отже, наказ про звільнення позивачки підлягає скасування, а позивачка Я. —
поновленню на роботі у ТОВ «Кривий Ріг» на посаді менеджеру із збуту з 31.10.2016 р..
Згідно зі ст. 235 КЗпП у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який
розглядає трудовий спір. При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік.
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Додаток. Закінчення
На підставі викладеного, позов громадянки Я. до ТОВ «Кривий Ріг» про скасування наказу,
поновлення на роботі та виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу, підлягає
задоволенню.
Середній заробіток за час вимушеного прогулу розраховується відповідно до Порядку,
затвердженого постановою КМУ № 100 від 8 лютого 1995 р., яким передбачено, що нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи,
провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих
днів/годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством, календарних днів, які мають
бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається
діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним
законодавством, — на число календарних днів за цей період.
Відповідно до наданої відповідачем довідки від 23.01.17 р., нарахована позивачу заробітна
плата за період з 21 вересня 2016 року по 31 жовтня 2016 року склала 3 296 грн 35 коп..
Середньоденна заробітна плата складає 117 грн 73 коп. (3 296,35 грн / 28 робочих дні =
= 117 грн 73 коп.). Середній заробіток за час вимушеного прогулу складає 8 829 грн 51 коп.
(117 грн 73 коп. х 75 робочих днів вимушеного прогулу (з 1 листопада 2016 року по 15 лютого 2016 року) = 8 829 грн 51 коп.)).
Отже, розмір середнього заробітку, який підлягає стягненню на користь позивачки за
час вимушеного прогулу, становитиме 8 829 грн 51 коп., сума якого визначена без утримання
прибуткового податку з громадян й інших обов’язкових платежів.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 235 КЗпП, рішення про поновлення на роботі незаконно
звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає
трудовий спір, підлягає негайному виконанню.
Згідно з п. 2, п. 4 ч. 1 ст. 367 ЦПК України, суд допускає негайне виконання рішення суду
у справах про присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше як за один
місяць та про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника.
За таких обставин, суд вважає за необхідне допустити негайне виконання рішення суду в
частині поновлення позивача на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного
прогулу в межах платежу за один місяць.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору
звільняються позивачі за подання позовів про стягнення заробітної плати та поновлення на
роботі.
Згідно з ч. 3 ст. 88 ЦПК України, якщо позивача звільнено від сплати судового збору, він
стягується з відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини
вимог.
За таких обставин, з відповідача на користь держави належить стягнути судовий збір в
розмірі 1 102 грн 40 коп., як за вимогу майнового та немайнового характеру.
Керуючись статтями 213 та 215 ЦПК України, суд
в и р і ш и в:
Позов громадянки Я. до ТОВ «Кривий Ріг» про скасування наказу, поновлення на роботі
та виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу, — задовольнити.
Визнати незаконним та скасувати наказ директора ТОВ «Кривий Ріг» від 31.10.2016 р. № 63-К.
Поновити громадянку Я. на роботі у ТОВ «Кривий Ріг» на посаді менеджеру із збуту з
31.10.2016 року.
Стягнути з ТОВ «Кривий Ріг» на користь громадянки Я. середній заробіток за час вимушеного прогулу в розмірі 8 829 (вісім тисяч вісімсот двадцять дев’ять) грн 51 коп., визначений
без утримання прибуткового податку та інших обов’язкових платежів.
Рішення суду в частині поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час
вимушеного прогулу за один місяць звернути до негайного виконання.
Стягнути з ТОВ «Кривий Ріг» на користь держави судовий збір в розмірі 1 102 (одна тисяча сто дві) грн 40 коп.
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Сезонні працівники: особливості
оформлення та роботи
Трудові відносини із сезонними працівниками мають свої особливості, що стосуються, переважно, процедури прийняття на роботу та звільнення, надання відпусток, отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, ведення трудових
книжок тощо. При цьому на практиці часто виникає питання, яких же саме працівників слід вважати сезонними. Розглянемо ці та інші питання, а також дізнаємось,
яких поширених помилок потрібно не припуститися під час оформлення трудових
відносин із сезонними працівниками.

Сезонні працівники — хто вони?
Сезонними працівниками називають працівників, зайнятих на сезонних роботах. Відповідно до ст. 1 Указу Президії Верховної Ради СРСР
«Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24 вересня 1974 р.
№ 310-IX (далі — Указ № 310) сезонні роботи —
це роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує
шести місяців.
Слід зазначити, що Указ № 310, яким регулюються трудові відносини із сезонними працівниками, застосовується тільки в тій частині, яка
не суперечить чинному законодавству України.
Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджено постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 28 березня 1997 р. № 278
(далі — Список № 278). Це такі роботи і галузі:
1. Лісова промисловість і лісове господарство:
— добування живиці, барасу і ялинкової сірки;
— заготівля пньового осмолу;
— заготівля лика;
— лісокультурні роботи — підготовка грунту,
посів і садіння лісу, догляд за лісовими культурами, робота в лісорозсадниках;
— лісозахисні і протипожежні роботи — боротьба зі шкідниками і хворобами лісу, прокладання
мінералізованих смуг, чергування на пожежних
вишках, наземне пожежне патрулювання лісів;
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— заготівля насіння;
— збирання і переробка харчових продуктів
лісу;
— польові лісовпорядні роботи.
2. Торфяна промисловість:
— болотяно-підготовчі роботи;
— добування, сушіння та збирання торфу;
— ремонт і обслуговування технологічного
обладнання в польових умовах.
3. Сільське господарство:
— робота в овочівництві, садівництві, виноградарстві, буряківництві, хмелярстві, на вирощуванні і збиранні картоплі, тютюну, кормів,
баштанних культур, лікарських рослин;
— робота на інкубаторно-птахівничих та міжгосподарських інкубаторних станціях.
4. Переробні галузі промисловості:
— робота на підприємствах переробки плодоовочевої продукції;
— робота на підприємствах цукрової галузі
промисловості;
— первинне виноробство.
5. Санаторно-курортні заклади і заклади
відпочинку:
— роботи, пов’язані з санаторно-курортним
обслуговуванням хворих і відпочиваючих в санаторно-курортних закладах і закладах відпочинку.
6. Транспортно-дорожній комплекс:
— авіаційні роботи в сільському та лісовому
господарствах.
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Зверніть увагу, що наведений перелік є вичерпним — тобто будь-які інші роботи і галузі
не належать до сезонних.
Виникає логічне запитання: а як бути із працівниками котельні, літніх або зимових закладів
відпочинку, гардеробниками тощо? Їхня робота
також не є постійною, потреба в ній виникає
тільки протягом певного сезону. Однак такі працівники не є сезонними й приймаючи їх на роботу, слід укладати звичайний строковий трудовий договір, який відповідно до ст. 23 Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП) може
укладатися на час виконання певної роботи.
Оскільки такі працівники не належать до сезонних, на них не поширюються й умови праці сезонних працівників, а отже, все, написане нижче, їх не стосується.

Штатний розпис
У штатному розписі підприємства мають бути
посади і роботи, на яких працюють сезонні працівники. Після закінчення сезону і звільнення
працівників ці штатні одиниці можна буде виключити із штатного розпису. Якщо цього не
зробити — ці посади будуть вакантними.

Прийняття на роботу
Із сезонними працівниками укладається строковий трудовий договір у письмовій або усній
формі. Як і інші працівники, сезонні працівники
не можуть бути допущені до роботи без укладен-

ня трудового договору, оформленого наказом
(розпорядженням) про прийняття на роботу, та
повідомлення Державної фіскальної служби
України про прийняття працівника на роботу в
порядку, встановленому постановою КМУ «Про
порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про
прийняття працівника на роботу» від 17 червня
2015 р. № 413.
У наказі про прийняття на роботу має бути
зазначено, що працівник приймається саме
на сезонну роботу — така вимога міститься у
ст. 3 Указу № 310. Вказівка про сезонну роботу
має також бути і у заяві працівника про прийняття на роботу (див. Зразок 1, Зразок 2).
Зверніть увагу, що строк трудового договору
з сезонними працівниками не може перевищувати тривалості сезону, який, у свою чергу, відповідно до Указу № 310, не перевищує шести
місяців. Це означає, що у випадку виконання
працівником роботи протягом більш тривалого
строку така робота не буде вважатися сезонною навіть за умови, що вона входить до Списку № 278.
Відповідно до ст. 29 КЗпП до початку роботи
за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний:
1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під підпис про умови
праці, наявність на робочому місці, де він буде
працювати, небезпечних і шкідливих виробничих
Зразок 1
Директору
ТОВ «Помідор»
Кириленку О. І.
Степанчука Василя Івановича
який проживає за адресою:
10490, м. Житомир,
вул. Михайлівська 12, кв. 4

Заява
Прошу прийняти мене плодоовочівником на сезонну роботу з 15 травня 2017 р. строком
на 4 місяці.
10.05.2017 р.
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОМІДОР»
НАКАЗ
12.05.2017 р.

м. Житомир

№ 213-п

Про прийняття
на сезонну роботу
Степанчука В. І.
ПРИЙНЯТИ:
СТЕПАНЧУКА Василя Івановича плодоовочівником на сезонну роботу з 15 травня 2017 р.
строком на 4 місяці з оплатою праці відповідно до штатного розпису.
Підстава: заява Степанчука В. І. від 10.05.2017 р..
Директор

Кириленко

О. І. Кириленко

З наказом ознайомлений:
12.05.2017 р.

Степанчук

В. І. Степанчук

факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і
компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
4) проінструктувати працівника з техніки
безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і
протипожежної охорони.
Ці вимоги повною мірою поширюються і
на сезонних працівників. При цьому не думайте, що одного разу прийнявши працівника на сезонну роботу ви виконаєте зазначені
вимоги наперед. Це не так, адже роботодавець
зобов’язаний це зробити перед початком роботи
за укладеним трудовим договором, а отже, кожного разу, коли ви приймаєте працівника на сезонну роботу, він має поставити свій підпис про
ознайомлення з усіма зазначеними документами (інформацію про ознайомлення можна або
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включити до наказу про прийняття на роботу,
або ж розробити стандартний бланк ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку,
колективним договором та проходженням інструктажів з охорони праці й протипожежної
безпеки, який повинен буде підписати кожен
новоприйнятий працівник).

Випробування під час прийняття на роботу сезонним та тимчасовим працівникам не встановлюється (ст. 26 КЗпП та ст. 5 Указу № 310).

Відповідно до п. 1.1. Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України
від 29 липня 1993 р. № 58, трудові книжки ведуться в тому числі й на сезонних працівників. Отже, під час прийняття на роботу сезонні
працівники мають подати свою трудову книжку,
до якої й має бути внесений відповідний запис
про прийняття на роботу.
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Звільнення з роботи

Згідно зі ст. 7 Указу № 310 трудовий договір
із сезонними працівниками може бути припинено на підставах, передбачених КЗпП, а
також у випадках:
— припинення робіт на підприємстві, в установі, організації на строк більше двох тижнів з
причин виробничого характеру або скорочення
робіт в них;
— нез’явлення працівником на роботу безперервно протягом більше одного місяця внаслідок тимчасової непрацездатності.
У разі втрати працездатності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання,
а також, коли законодавством встановлено триваліший строк збереження місця роботи при
певному захворюванні, за сезонними працівниками місце роботи зберігається до відновлення
працездатності або встановлення інвалідності,
але не більш як до закінчення строку роботи за
договором.
Якщо звільнення відбувається у зв’язку із закінченням строку трудового договору, тобто за
п. 2 ст. 36 КЗпП, слід пам’ятати, що звільнити
працівника потрібно в останній день строку —
не раніше і не пізніше цієї дати, адже у випадку
якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, трудовий
договір буде вважатися продовженим на невизначений строк (ст. 391 КЗпП). Крім того, слід
також враховувати, що звільнення за п. 2 ст. 36
КЗпП вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — у випадку перебування у відпустці відповідно до ч. 6
ст. 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності
дитини віком до 14 років або дитини-інваліда
допускається тільки з обов’язковим працевлаштуванням. На період працевлаштування за
ними зберігається середня заробітна плата, але
не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору. Враховуючи, як складно виконати ці вимоги законодавства на практиці, а також потребу в таких працівниках на
наступний сезон, приймати на роботу зазначені
категорії працівників краще одразу за безстроковим трудовим договором, а не на сезонну роботу.
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Працівники, які зайняті на сезонних роботах,
мають право розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця письмово за
три дні (ст. 6 Указу № 310).

Вихідна допомога при звільненні
Вихідна допомога при звільненні виплачується
сезонним працівникам у випадках, перелічених
у ст. 44 КЗпП, а також в разі їх звільнення у
зв’язку з припиненням робіт на підприємстві на
строк більше двох тижнів з причин виробничого
характеру або скорочення роботи (ст. 8 Указу
№ 310). Відрізняється і розмір вихідної допомоги: для сезонних працівників він дорівнює розміру тижневого середнього заробітку.

Особливості надання відпусток
Сезонні працівники мають право на відпустки. Особливість полягає в тому, що щорічна відпустка їм надається тривалістю не у 24 дні, як
іншим працівникам, а пропорційно відпрацьованому часу. Наприклад, якщо працівник приймається на сезонну роботу строком на 4 місяці,
він матиме право на 8 календарних днів щорічної відпустки.
Якщо сезонний працівник не використав
щорічну відпустку, під час звільнення йому
виплачується грошова компенсація відповідно
до ст. 24 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504).
Сезонні працівники мають право на використання щорічної відпустки в разі звільнення
відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону № 504. У такому
випадку невикористана відпустка може за бажанням працівника надаватися й тоді, коли час
відпустки повністю або частково перевищує
строк трудового договору (за таких обставин
чинність трудового договору продовжується до
закінчення відпустки). Наприклад, останній
день сезону, на який прийнято працівника —
15 жовтня. Працівник може написати заяву про
надання щорічної відпустки з 15 жовтня трива№ 9 (141) - № 10 (142), 15 травня 2017
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лістю 12 календарних днів (якщо він працював
6 місяців і до цього часу жодного дня відпустки
не використав). У такому випадку останнім
днем відпустки і днем звільнення буде 26 жовтня, а трудовий договір не буде вважатися продовженим на необмежений строк.

Тимчасова непрацездатність
Законодавством встановлено певні обмеження щодо отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності сезонними працівниками.
Так, відповідно до частин 2 і 3 ст. 22 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р.
№ 1105-XIV, застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві, а також
у разі здійснення догляду за хворою дитиною
віком до 14 років надається не більш як за 75
календарних днів протягом календарного
року.

Обчислення стажу
Постановою КМУ від 12 жовтня 1992 р. № 583
затверджено Список сезонних робіт, зайнятість
на яких протягом повного сезону зараховується
до стажу для призначення пенсії за рік роботи.
Це такі роботи:
1. Робота на торфорозробках:
— болотно-підготовчі роботи;
— добування, сушіння та убирання торфу;
— ремонт і обслуговування технологічного
обладнання у польових умовах.
2. Робота на лісозаготівлі та лісосплаві:
— скидання деревини у воду, первинний і
плотовий лісосплав, сортування на воді, з’єднування плотів і викачування деревини із води,
навантаження деревини на судна та розвантаження її з суден;
— добування живиці, барасу і ялинової сірки;
— заготівля пньового осмолу;
— підготовка ґрунту, посів і садіння лісу, догляд за лісовими культурами, робота в лісорозсадниках;
— польові лісовпорядні роботи.
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3. Робота на підприємствах сезонних галузей рибного господарства.
4. Робота на підприємствах сезонних галузей м’ясної і молочної промисловості.
5. Робота на підприємствах цукрової та
консервної галузей промисловості.

Облікова чисельність
Відповідно до п. 2.1. Інструкції зі статистики
кількості працівників, затвердженої наказом
Державного комітету статистики України від
28 вересня 2005 р. № 286 (далі — Інструкція
№ 286), в облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше.
Згідно з п. 3.2.6. Інструкції № 286 на підприємствах, що працюють неповний рік у зв’язку з
сезонним характером виробництва, середньооблікова кількість штатних працівників за рік
визначається шляхом підсумовування зазначеної кількості працівників за всі місяці роботи
підприємства і ділення одержаної суми на 12.

Приклад
Підприємство з сезонним характером виробництва почало працювати в серпні і закінчило у грудні 2016 року. Середньооблікова
кількість штатних працівників становила:
у серпні — 120 осіб, у вересні — 352 особи,
у жовтні — 372 особи, у листопаді — 376
осіб, у грудні — 360 осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників за 2016
рік становить: (120 + 352 + 372 + 376 +
+ 360)/12) = 132.

Як і для всіх інших працівників, для сезонників мають бути розроблені посадові/робочі
інструкції, які визначають їхні права та обов’язки.

Вікторія ГАЛКІНА,
консультант
з кадрового діловодства
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Перевірки роботодавців:
хто, що і як перевіряє
Перевірки не найприємніша частина роботи кадровика. Одних перевіряють досить
часто, інших — рідше, і, мабуть, не так багато знайдеться підприємств, яких не
перевіряли ніколи. У будь-якому випадку, аби успішно пройшла перевірка потрібно
перш за все бути до неї готовими. Для цього дізнаємось, які установи можуть перевіряти роботодавців, що саме та яким чином вони перевіряють і як підготуватися
до перевірки.

Державна служба України
з питань праці
Відповідно до ч. 1 ст. 259 Кодексу законів
про працю України (далі — КЗпП) державний
нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності,
господарювання та фізичними особами – підприємцями здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням
законодавства про працю. Таким органом і є
Державна служба України з питань праці (далі —
Держпраці).
Держпраці у своїй роботі керується Положенням про Державну службу України з питань праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 11 лютого 2015 р.
№ 96.
Наприкінці квітня цього року КМУ запровадив нові правила перевірок роботодавців.
Йдеться про постанову «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю
України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26 квітня
2017 р. № 295 (її повний текст ви можете знайти у вкладці з нормативно-правовими актами
поточного номера газети «Консультант Кадровика»), якою, зокрема, затверджено Порядок
здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі — Порядок
№ 295).
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Водночас, поки що чинним залишається і
Порядок проведення перевірок посадовими
особами Державної інспекції України з питань
праці та її територіальних органів, затверджений наказом Міністерства соціальної політики
України (далі — Мінсоцполітики) від 2 липня
2012 р. № 390. Отже, наразі чекаємо на подальші дії Мінсоцполітики, яке має або скасувати
чи внести зміни до цього порядку, або надати
роз’яснення щодо його подальшого застосування.
За новим Порядком № 295 державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі:
— інспекційних відвідувань;
— невиїзних інспектувань інспекторами
праці.
Підставами для проведення інспекційних
відвідувань є:
— звернення працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;
— звернення фізичної особи, стосовно якої
порушено правила оформлення трудових відносин;
— рішення керівника органу контролю, прийняте за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації та інших доступних джерел, з метою виявлення неоформлених
трудових відносин;
— рішення суду, повідомлення правоохоронних органів про порушення законодавства про
працю;
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— повідомлення посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в
ході виконання ними контрольних повноважень
ознак порушення законодавства про працю;
— інформація Державної служби статистики
України та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної
плати;
— інформація Державної фіскальної служби
та її територіальних органів про невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих
послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності; факти порушення законодавства про працю, виявлені
у ході здійснення контрольних повноважень;
факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом; роботодавців, що мають
заборгованість із сплати єдиного внеску
на за гальнообов’язкове державне соціальне
страхування у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника;
— інформація Пенсійного фонду України та
його територіальних органів про роботодавців,
які нараховують заробітну плату менше мінімальної; роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу; роботодавців, у яких протягом
місяця кількість працівників, що працюють
на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків; працівників, які
виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року; роботодавців, у яких
стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без
збереження заробітної плати без дотримання
вимог КЗпП та Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР); роботодавців, у яких протягом року не проводилась
індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації; роботодавців, у яких 30 і
більше відсотків працівників працюють на
умовах цивільно-правових договорів; робото№ 9 (141) - № 10 (142), 15 травня 2017

ДО НАС ЇДЕ РЕВІЗОР!

давців з чисельністю 20 і більше працівників, у
яких протягом місяця відбулося скорочення на
10 і більше відсотків працівників;
— інформація профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про
працю.
Про проведення перевірки інспектор праці
має повідомити об’єкт відвідування — тобто самого роботодавця (в особі власника чи керівника юридичної особи або ж фізичну особу, що використовує найману працю).

У випадку проведення перевірки з питань виявлення неоформлених відносин інспектор праці
вправі не повідомляти об’єкту відвідування про
таку перевірку, якщо вважатиме, що повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню (п. 8 Порядку № 295).
Інспектор праці під час проведення інспекційного відвідування повинен пред’явити своє
службове посвідчення.
Тривалість перевірки Держпраці або невиїзного інспектування не може перевищувати
10 робочих днів, а для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва — двох робочих днів.
Під час проведення перевірок інспектори
праці за наявності службового посвідчення
безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право:
— під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин (за наявності підстав для проведення інспекційних відвідувань, перелік яких
було наведено вище), самостійно і в будь-яку
годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких
виробничих, службових, адміністративних
приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
— ознайомлюватися з будь-якими книгами,
реєстрами та документами, ведення яких
передбачено законодавством про працю, що
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містять інформацію/відомості з питань, які є
предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати
завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
— наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта
відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
— за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці
інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
— на надання робочого місця з можливістю
ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
— фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених
трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
— отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного
відвідування, невиїзного інспектування.
При цьому роботодавець має право:
— перевіряти в інспектора праці наявність
службового посвідчення;
— не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі: відсутності службового посвідчення; якщо на офіційному веб-сайті
Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики
про форми службового посвідчення інспектора
праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік
питань, що підлягають інспектуванню; якщо
строк проведення інспекційного відвідування
перевищує строки інспекційного відвідування
(як вже було зазначено, це 10 робочих днів, а для
суб’єктів мікро- та малого підприємництва —
2 робочих дні);
— подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта
або припису;
— вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу перевірок об’єкта
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відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником;
— перед підписанням акта бути поінформованим про свої права та обов’язки;
— вимагати від інспектора праці додержання
вимог законодавства;
— вимагати нерозголошення інформації,
що становить комерційну таємницю або є
конфіденційною інформацією об’єкта відвідування;
— оскаржувати у встановленому законом порядку неправомірні дії інспектора
праці;
— отримувати консультативну допомогу
від інспектора праці з метою запобігання порушенням під час проведення інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань.
В останній день перевірки складається акт за
її результатами у двох примірниках, які підписуються інспектором праці та роботодавцем або
його представником. Якщо роботодавець не погоджується з викладеною в акті інформацією,
акт підписується із зауваженнями, які є його
невід’ємною частиною.
Зауваження можуть бути подані об’єктом відвідування не пізніше трьох робочих днів з дати
підписання акта. Письмова вмотивована відповідь на зауваження надається інспектором праці
не пізніше ніж через три робочих дні з дати їх
надходження.
Якщо в ході перевірки було виявлено порушення, про це складається припис, який є обов’язковим для виконання. Припис також складається у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві.
Одночасно з приписом можуть вживатися
заходи до притягнення винної посадової особи
до встановленої законом відповідальності.
У випадку виконання припису у встановлений
у ньому строк такі заходи не вживаються.
Однак зверніть увагу, що у випадку використання праці неоформлених працівників,
несвоєчасно та не у повному обсязі виплаченої
заробітної плати, недодержання мінімальних
гарантій в оплаті праці заходи до притягнення
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до відповідальності вживаються одночасно із
внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень.

Державна фіскальна
служба України
Державна фіскальна служба України (далі —
ДФС) відповідно до ч. 2 ст. 259 КЗпП має право
з метою перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від
форм власності та підпорядкування.
Порядок проведення фактичних перевірок
ДФС регулюється ст. 80 Податкового кодексу
України (далі — ПК).
Перевірка ДФС проводиться без попередження, на підставі наказу керівника контролюючого
органу, копія якого вручається під підпис до початку проведення такої перевірки.
Підставою проведення перевірки ДФС в частині дотримання роботодавцем законодавства
про працю є наявність та/або отримання в
установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих
осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до
бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації (п. 80.2.7. ПК).
Під час проведення фактичної перевірки ДФС
перевіряється наявність належного оформлення
трудових відносин, з’ясовуються питання щодо
ведення обліку роботи, виконаної працівником,
обліку витрат на оплату праці, відомості про
оплату праці працівника.
Для з’ясування факту належного оформлення
трудових відносин з працівником, який здійснює трудову діяльність, можуть використовуватися документи, що посвідчують особу, або
інші документи, які дають змогу її ідентифікувати (посадове посвідчення, посвідчення водія,
санітарна книжка тощо).
Фактична перевірка проводиться двома і більше посадовими особами ДФС у присутності посадових осіб підприємства.
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Відповідно до п. 81.1. ПК перевіряючі з ДФС
мають надати:
1. Направлення на проведення перевірки, в
якому зазначаються:
— дата видачі;
— найменування контролюючого органу;
— реквізити наказу про проведення відповідної перевірки;
— найменування та реквізити підприємства;
— мета перевірки;
— вид перевірки (документальна планова/
позапланова або фактична);
— підстави перевірки;
— дата початку та тривалість перевірки;
— посада та прізвище посадової (службової)
особи, яка проводитиме перевірку.
Направлення на перевірку у такому випадку є
дійсним за наявності підпису керівника (його
заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що скріплений печаткою контролюючого органу.
2. Копію наказу про проведення перевірки,
в якому зазначаються:
— дата видачі;
— найменування контролюючого органу;
— найменування та реквізити підприємства;
— підстави для проведення перевірки, визначені ПК;
— дата початку і тривалість перевірки;
— період діяльності, який буде перевірятися.
Наказ про проведення перевірки є дійсним за
наявності підпису керівника (його заступника
або уповноваженої особи) контролюючого органу та скріплення печаткою контролюючого
органу.
3. Службові посвідчення осіб, які зазначені
в направленні на проведення перевірки.
Непред’явлення або не надсилання цих документів або їх неправильне оформлення, є підставою для недопущення посадових осіб ДФС до
проведення перевірки. В інших випадках відмова у допуску до перевірки не дозволяється. Тривалість перевірки ДФС щодо дотримання законодавства про працю не повинна перевищувати
10 діб (п. 82.3. ПК).
Результати перевірок ДФС оформлюються
у формі акта або довідки, які підписуються
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посадовими особами контролюючого органу
та підприємства. У разі встановлення під час
перевірки порушень складається акт, якщо
порушення відсутні — довідка.
У разі незгоди роботодавця з висновками
акта, він зобов’язаний підписати акт перевірки
із зауваженнями, які він має право подати разом з підписаним примірником акта або окремо
(п. 86.1. ПК).

Органи місцевого
самоврядування
Відповідно до ч. 2 ст. 259 КЗпП центральні
органи виконавчої влади здійснюють контроль
за додержанням законодавства про працю на
підприємствах, в установах і організаціях, що
перебувають у їх функціональному підпорядкуванні.
Новація 2017 року — наділення органів місцевого самоврядування повноваженнями проводити перевірки додержання законодавства
про працю. Відповідні зміни було внесено до
Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР
(далі — Закон № 280). Зміни внесено Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 р. №
1774-VІІІ (далі — Закон № 1774), який набув
чинності 1 січня 2017 року.

Органи місцевого самоврядування, починаючи
з 2017 року, можуть перевіряти дотримання законодавства про працю на підприємствах всіх форм
власності а також у фізичних осіб, які використовують найману працю (ст. 18 Закону № 280/97).
Крім цього, органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями накладати
штрафи за порушення законодавство про працю та про зайнятість населення (ст. 34 Закону
№ 280).
Перевірки роботодавців інспекторами праці
органів місцевого самоврядування здійснюються
відповідно до Порядку № 295.
Законом № 1774 внесено також зміни до ст. 265
КЗпП, яка встановлює штрафи за порушення
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трудового законодавства. Зміни передбачають
відповідальність:
— за недопущення до проведення перевірки
з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні —
у трикратному розмірі мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, тобто у 2017 р. — 9 600 грн;
— за недопущення до перевірки або створення перешкод у проведенні перевірки з питань
виявлення порушень щодо фактичного допуску
працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання
роботи повний робочий час, установлений на
підприємстві, та виплати заробітної плати без
нарахування та сплати ЄСВ — у стократному
розмірі мінімальної заробітної плати, тобто у
2017 р. — 320 000 грн.
Оскільки у КЗпП не уточнено, про перевірки
якого саме органу йдеться, зазначена відповідальність розповсюджується на всі види перевірок — і Держпраці, і ДФС, і органи місцевого
самоврядування.
Слід також звернути увагу, що відповідно до
ч. 7 ст. 265 КЗпП сплата штрафу не звільняє
від усунення порушень законодавства про
працю.
Крім цього, ст. 1886 Кодексу про адміністративні правопорушення України передбачено
відповідальність у вигляді штрафу на посадових осіб від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 – 1 700 грн) у разі
невиконання законних вимог центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за
додержанням законодавства про працю, щодо
усунення порушень законодавства про працю
та загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (тобто Держпраці) або створення
перешкод для діяльності цього органу.

Ольга СТАНКЕВИЧ,
юрист
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Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
16 травня 2017 року

Остання редакція:
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Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Порядки здійснення державного контролю та нагляду
за додержанням законодавства про працю, якими запроваджуються нові підходи
у відносинах між державою
та роботодавцями (зокрема,
головними пріоритетами в
роботі інспекторів праці визначені профілактична робота і консультування роботодавців).

Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України
та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Відповідно до частини першої статті 259 Кодексу законів про працю України Кабінет Міністрів
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю;
Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Рекомендувати міським радам міст обласного значення та сільським, селищним, міським радам
об’єднаних територіальних громад під час здійснення повноважень, передбачених частиною третьою
статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуватися цією постановою.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. № 1059 «Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю)» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 88, ст. 3099);
постанову Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. № 937 «Про внесення змін до критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю)» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 77, ст. 3127).
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 295
ПОРЯДОК
здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є
юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю (далі — об’єкт
відвідування).
2. Державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці:
Держпраці та її територіальних органів;
виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад
об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання
мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин) (далі — виконавчі органи рад).
3. Інспекторами праці є посадові особи Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів
рад (далі — органи контролю), посадовими обов’язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі — контрольні повноваження).
Контрольні повноваження інспектора праці підтверджується службовим посвідченням встановленої Мінсоцполітики форми, що видається Держпраці.
Держпраці веде реєстр посвідчень інспекторів праці.
Підставою для видачі посвідчення інспектора праці посадовій особі виконавчого органу ради є лист
сільського, селищного, міського голови, до якого додається заповнена картка обліку даних інспектора
праці відповідно до форми, затвердженої Мінсоцполітики.
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Посвідчення, щодо якого відсутня інформація в реєстрі посвідчень інспекторів праці, вважається недійсним.
Про втрату посвідчення невідкладно повідомляється керівнику виконавчого органу ради та Держпраці.
У разі прийняття рішення про скасування посвідчення та у разі, коли посвідчення зіпсоване чи втрачене, інформація про
нього з реєстру посвідчень інспекторів праці виключається.
4. Порядок складення та форми акта, довідки, припису, вимоги визначаються Мінсоцполітики.
Порядок складення та форми журналів, інструкції з оформлення документів, що складаються під час підготовки, в ході та
за результатами інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, порядок повідомної реєстрації інспекційних відвідувань
та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця, передбачене пунктом 33 цього Порядку, визначаються Держпраці.
Форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держпраці.
Проведення інспекційних відвідувань та організація невиїзних інспектувань
5. Інспекційні відвідування проводяться:
1) за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;
2) за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;
3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених
трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел,
доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 – 7 цього пункту;
4) за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;
5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю;
6) за інформацією:
Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;
ДФС та її територіальних органів про:
— невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;
— факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході здійснення контрольних повноважень;
— факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом;
— роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника;
Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:
— роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної;
— роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;
— роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу,
збільшилась на 20 і більше відсотків;
— працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця
більше року;
— роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без
збереження заробітної плати без дотримання вимог Кодексу Законів про працю України та Закону України «Про відпустки»);
— роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної
плати становить менше суми нарахованої індексації;
— роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;
— роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше
відсотків працівників;
7) за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених в ході
здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.
Звернення фізичних осіб, стосовно яких порушено правила оформлення трудових відносин, працівників і роботодавців
може бути подане через уповноваженого представника.
Рішення про доцільність проведення відповідних заходів з підстав, визначених підпунктами 5 – 7 цього пункту та пунктом 31 цього Порядку, приймає керівник органу контролю, його заступник.
Інспекційне відвідування або рішення інспектора праці про відвідування роботодавця, передбачене пунктом 33 цього
Порядку, підлягає повідомній реєстрації Держпраці чи її територіальним органом до початку його проведення.
6. Під час підготовки до проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування інспектор праці, якщо
тільки він не вважатиме, що це завдасть шкоди інспекційному відвідуванню або невиїзному інспектуванню, може одержати інформацію та/або документи, що стосуються предмета інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування, від
об’єкта відвідування, державних органів, а також шляхом проведення аналізу наявної (загальнодоступної) інформації про
стан додержання законодавства про працю.
Документи, отримані під час підготовки до проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, що
містять інформацію про порушення об’єктом відвідування вимог законодавства про працю, долучаються до матеріалів
інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.
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7. У разі потреби для участі в інспекційних відвідуваннях можуть залучатися (за згодою керівника об’єкта відвідування
або іншої уповноваженої ним посадової особи) представники профспілок, їх організацій та об’єднань профспілок, члени
яких працюють в об’єкта відвідування, організацій роботодавців та їх об’єднань.
8. Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним
посадовій особі.
Про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню.
9. Під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред’явити об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі своє службове посвідчення.
10. Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів, для
суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва — двох робочих днів.
11. Інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають
право:
1) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 цього Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про
охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких
використовується наймана праця;
2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про
працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування,
з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
3) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
4) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати
працівників правоохоронних органів;
5) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
6) фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами
аудіо-, фото- та відеотехніки;
7) отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного
інспектування.
12. Вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій чи витягів
з документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою
для виконання.
13. Інспекторам праці забороняється:
1) виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду індивідуальних або колективних трудових спорів;
2) підміняти працівників об’єкта відвідування під час проведення розрахунків або перерахунків розмірів належних
працівникам коштів, готувати висновки про відповідність або невідповідність нормативних актів об’єкта відвідування вимогам нормативно-правових актів з метою їх подальшого передання працівникам (у тому числі звільненим), іншим особам
чи органам;
3) проводити інспекційні відвідування з метою отримання від об’єкта відвідування будь-яких документів або їх копій для
подальшого передання іншим особам;
4) розглядати та перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді або щодо якого набрало законної сили рішення
суду, перевіряти своєчасність, правильність і повноту виконання рішень суду;
5) розголошувати виробничі та комерційні таємниці чи виробничі процеси, з якими вони могли ознайомитися під час
виконання своїх обов’язків, крім випадків, передбачених законом, у тому числі протягом трьох років після звільнення з
посади;
6) розголошувати джерело будь-якої скарги, доведеної до їх відома, на недоліки або порушення і повідомляти об’єкту
відвідування або його представнику про те, що відвідування було проведене у зв’язку з отриманням такої скарги;
7) вилучати в об’єктів відвідування оригінали їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також
комп’ютерів і їх частин.
14. Під час проведення інспекційного відвідування об’єкт відвідування має право:
1) перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;
2) не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі:
відсутності службового посвідчення;
якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню;
якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує строки, визначені пунктом 10 цього Порядку;
3) подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта або припису;
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4) вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу
перевірок об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису керівником об’єкта відвідування або
його уповноваженим представником;
5) перед підписанням акта бути поінформованим про свої права та обов’язки;
6) вимагати від інспектора праці додержання вимог законодавства;
7) вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією
об’єкта відвідування;
8) оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії інспектора праці;
9) отримувати консультативну допомогу від інспектора праці з метою запобігання порушенням під час проведення інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань.
15. За рішенням керівника органу контролю або його заступника, погодженим з об’єктом відвідування, інспектори
праці за наявності підстав, визначених підпунктами 1, 4 – 7 пункту 5 цього Порядку, можуть проводити невиїзні інспектування у приміщенні відповідного органу контролю на підставі документів та пояснень, наданих об’єктом відвідування.
16. У разі створення об’єктом відвідування перешкод у діяльності інспектора праці (відмова у допуску до проведення
відвідування (ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування;
перешкода в реалізації інших прав, передбачених пунктом 11 цього Порядку), відсутності об’єкта відвідування або уповноваженої ним особи за місцезнаходженням (адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інших документах, що стали підставою для проведення відвідування),
відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування із зазначенням відповідних причин, який за можливості
підписується керівником об’єкта відвідування або іншою уповноваженою особою.
17. Копія акта, зазначеного у пункті 16 цього Порядку, надсилається органам, яким підпорядкований об’єкт відвідування (за наявності), для вжиття заходів з усунення перешкод і забезпечення присутності об’єкта відвідування за своїм місцезнаходженням.
18. У разі відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, об’єкту відвідування надсилається копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування та письмова
вимога із зазначенням строку поновлення документів. На час виконання такої вимоги строк проведення інспекційного
відвідування або невиїзного інспектування зупиняється.
Складення акта, припису та прийняття рішень за результатами інспекційного відвідування, невиїзного інспектування
19. За результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю — припис про їх усунення.
20. Акт складається в останній день інспекційного відвідування або невиїзного інспектування у двох примірниках, які
підписуються інспектором праці, що його проводив, та керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником.
Один примірник акта залишається в об’єкта відвідування.
21. Якщо об’єкт відвідування не погоджується з викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які
є його невід’ємною частиною.
Зауваження можуть бути подані об’єктом відвідування не пізніше трьох робочих днів з дати підписання акта. Письмова
вмотивована відповідь на зауваження надається інспектором праці не пізніше ніж через три робочих дні з дати їх надходження.
22. Матеріали, зафіксовані засобами аудіо-, фото- та відеотехніки в ході інспекційних відвідувань, долучаються до акта
у паперовому або електронному вигляді на дисках для лазерних систем зчитування, на яких проставляється номер акта.
Про долучення таких матеріалів робиться відмітка в акті.
23. Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення
об’єктом відвідування порушень законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування або невиїзного
інспектування.
24. Припис вноситься об’єкту відвідування не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання акта
(відмови від підписання), а в разі наявності зауважень — наступного дня після їх розгляду.
У приписі зазначається строк для усунення виявлених порушень. У разі встановлення строку виконання припису більше
ніж три місяці у приписі визначається графік та заплановані заходи усунення виявлених порушень з відповідним інформуванням інспектора праці згідно з визначеною у приписі періодичністю.
Припис складається у двох примірниках, які підписуються інспектором праці, який проводив інспекційне відвідування
або невиїзне інспектування, та керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником.
Один примірник припису залишається в об’єкта відвідування.
25. Стан виконання припису перевіряється після закінчення зазначеного у ньому строку усунення недоліків, якщо об’єкт
відвідування не надав відповідь або надав її в обсязі, недостатньому для підтвердження факту усунення виявлених порушень.
26. У разі відмови керівника чи уповноваженого представника об’єкта відвідування від підписання або за неможливості особистого вручення акта і припису акт та припис складаються у трьох примірниках.
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Два примірники акта і припису не пізніше ніж протягом наступного робочого дня надсилаються об’єкту відвідування
рекомендованим листом з описом документів у ньому та з повідомленням про вручення. На примірнику акта та припису,
що залишаються в інспектора праці, зазначаються реквізити поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів інспекційного відвідування та невиїзного інспектування.
Об’єкт відвідування зобов’язаний повернути інспектору праці підписаний примірник акта та припису не пізніше ніж
через три робочих дні з дати його отримання.
У разі ненадходження в установлений строк підписаного примірника акта та припису складається акт про відмову від
підпису у двох примірниках, один з яких надсилається об’єкту відвідування рекомендованим листом з повідомленням про
вручення.
Застосування заходів впливу у зв’язку з порушенням законодавства про працю, оскарження припису або вимоги
27. У разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом інспекційного відвідування або
актом невиїзного інспектування, після розгляду зауважень об’єкта відвідування (у разі їх надходження) інспектор праці
проводить аналіз матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, за результатами якого вносить припис та/або вживає заходів до притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до встановленої законом відповідальності.
28. У разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності не вживаються.
29. Заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій
в оплаті праці вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.
30. Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний строк з дати їх отримання до керівника або
заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.
У разі незгоди з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке
рішення може бути оскаржене до керівника або заступника керівника Держпраці.
Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або вимоги.
Скарга розглядається у 30-денний строк з дати її надходження, якщо інше не встановлено законом.
За результатами розгляду скарг вимоги, приписи можуть бути скасовані повністю або в окремій частині.
Забезпечення об’єкта відвідування та його працівників інформацією та консультаціями щодо найбільш ефективних
способів дотримання законодавства про працю
31. За письмовою заявою роботодавця інспектори праці можуть проводити аналіз стану дотримання законодавства про
працю та надавати рекомендації щодо його застосування.
За результатами проведеного аналізу складається довідка.
32. З метою запобігання порушенням законодавства про працю роботодавці можуть ініціювати проведення інспекторами праці регулярних інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників.
33. Інспектор праці самостійно приймає рішення про необхідність відвідування роботодавця з метою інформування
його та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 295
ПОРЯДОК
здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю
1. Цей Порядок визначає основні завдання та процедуру здійснення Держпраці та її територіальними органами державного нагляду за додержанням законодавства про працю.
2. Основною метою державного нагляду є виявлення порушень та недоліків під час здійснення виконавчими органами
міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та центральними
органами виконавчої влади (далі — об’єкт нагляду) повноважень, визначених відповідно частиною третьою статті 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частиною другою статті 259 Кодексу законів про працю України (далі —
контрольні повноваження).
3. Основними завданнями державного нагляду є:
розроблення пропозицій щодо шляхів підвищення ефективності здійснення контрольних повноважень;
внесення вимоги щодо забезпечення здійснення контрольних повноважень (далі — вимога);
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вжиття заходів до ініціювання притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення законодавства під час
здійснення контрольних повноважень.
4. Державний нагляд здійснюють посадові особи Держпраці та її територіальних органів, посадовими обов’язками яких
передбачено здійснення повноважень державного нагляду за додержанням законодавства про працю (далі — уповноважена посадова особа), що підтверджується службовим посвідченням такої посадової особи.
5. Державний нагляд здійснюється шляхом витребування, збирання та аналізу інформації, необхідної для підготовки
висновків про стан додержання об’єктом нагляду законодавства про працю, або шляхом проведення перевірки об’єкта
нагляду з виїздом за його місцезнаходженням (далі — виїзна перевірка).
Виїзні перевірки проводяться уповноваженими посадовими особами відповідно до індивідуального графіка, що затверджується керівником або заступником керівника Держпраці чи її територіального органу згідно з планом роботи
Держпраці та її територіального органу на відповідний період.
Про проведення виїзної перевірки уповноважена посадова особа повідомляє об’єкту нагляду не пізніше ніж за п’ять робочих днів до її початку.
6. Строк проведення виїзної перевірки не може перевищувати п’яти робочих днів та за обґрунтованим поданням уповноваженої особи може бути продовжений керівником або заступником керівника Держпраці чи її територіального органу до
10 робочих днів.
7. До участі у виїзній перевірці в разі потреби можуть залучатися представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, їх організацій та об’єднань профспілок, організацій роботодавців та їх об’єднань (за згодою), а також інші уповноважені посадові особи Держпраці та її територіальних органів.
8. Перед початком проведення виїзної перевірки уповноважена посадова особа повинна пред’явити керівнику об’єкта
нагляду або уповноваженій ним посадовій особі своє службове посвідчення.
9. Уповноваженій посадовій особі на час проведення виїзної перевірки надається робоче місце з правом користування
телефонним зв’язком, розмножувальною технікою, іншими послугами технічного характеру, необхідними для реалізації
повноважень під час виїзної перевірки, оформлення матеріалів виїзної перевірки, спілкування з посадовими особами
об’єкта нагляду (у разі необхідності одержання пояснень).
10. З метою здійснення державного нагляду уповноважені посадові особи мають право:
1) безперешкодно отримувати від об’єктів нагляду документи, інформацію, показники статистичної та оперативної
звітності та будь-які дані, що пов’язані із здійсненням контрольних повноважень;
2) ставити посадовим особам об’єкта нагляду запитання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу
інформацію про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства про працю та вжиті заходи до їх
усунення;
3) аналізувати матеріали та організаційно-розпорядчі документи, що складаються під час проведення та за результатами інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань; показники статистичної та оперативної звітності; дані порівняння
фактично досягнутих результативних показників здійснення повноважень до показників виконання визначених Держпраці
планів; даних інтерв’ювання, анкетування, опитування громадян і збирання інформації від юридичних осіб;
4) отримувати від державних органів, фізичних та юридичних осіб документи і матеріали щодо предмета державного
нагляду, одержувати інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз даних, створених
державними органами;
5) вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду;
6) робити висновки про стан дотримання об’єктом нагляду законодавства про працю під час здійснення контрольних
повноважень (далі — висновок);
7) за результатами державного нагляду ініціювати проведення об’єктами нагляду інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав
працівників.
11. У разі виявлення порушення та/або недоліків під час здійснення об’єктами нагляду контрольних повноважень
уповноважені посадові особи мають право:
1) вносити керівнику об’єкта нагляду обов’язкову для виконання вимогу;
2) ініціювати притягнення посадових осіб об’єкта нагляду до відповідальності за порушення законодавства під час
здійснення контрольних повноважень;
3) ініціювати скасовування чи зупинення дії рішень, прийнятих посадовими особами об’єкта нагляду під час здійснення
контрольних повноважень, якщо вони суперечать законодавству про працю.
12. Уповноважені посадові особи з метою здійснення державного нагляду зобов’язані:
1) у повному обсязі, об’єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд у межах повноважень, передбачених
законодавством;
2) узагальнювати результати здійснення державного нагляду;
3) здійснювати методологічне забезпечення державного контролю за додержанням законодавства про працю;
4) за письмовим зверненням об’єктів нагляду надавати роз’яснення;
5) брати участь в організації проведення та/або проведенні навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки посадових осіб об’єкта нагляду, уповноважених на здійснення контрольних повноважень.
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13. Посадові особи об’єкта нагляду мають право:
1) перевіряти в уповноваженої посадової особи наявність службового посвідчення;
2) не допускати уповноважену посадову особу до проведення виїзної перевірки у разі відсутності службового посвідчення;
3) подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до висновку та/або вимоги;
4) вимагати від уповноваженої посадової особи внесення запису про проведення виїзної перевірки до відповідного
журналу перевірок (за його наявності).
14. Посадові особи об’єкта нагляду зобов’язані:
1) допускати уповноважених посадових осіб до проведення виїзної перевірки;
2) виконувати вимогу уповноваженої посадової особи щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства про
працю;
3) надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення державного нагляду;
4) звітувати про виконання покладених на об’єкт нагляду контрольних повноважень за формою та у строки, визначені
Держпраці, але не частіше ніж один раз на місяць;
5) повідомляти уповноваженій посадовій особі про виконання вимоги, а також про притягнення до відповідальності
посадових осіб об’єкта нагляду за порушення законодавства під час здійснення контрольних повноважень.
15. У разі створення об’єктом нагляду перешкод у діяльності уповноваженої посадової особи (відмова у допуску до
проведення виїзної перевірки, ненадання інформації, необхідної для здійснення державного нагляду, перешкода в реалізації інших прав, передбачених пунктом 10 цього Порядку), відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, складається акт про неможливість складення висновку (далі — акт), який підписується керівником
об’єкта відвідування або уповноваженою ним посадовою особою.
Копія акта надсилається органам або посадовій особі, яким підпорядкований об’єкт нагляду, для вжиття заходів з
усунення перешкод у здійсненні державного нагляду.
16. За результатами здійснення державного нагляду складається висновок.
У разі виявлення порушень законодавства про працю та/або недоліків під час здійснення контрольних повноважень
також складається вимога.
17. Висновок складається у двох примірниках, що підписуються уповноваженою посадовою особою, яка здійснювала
державний нагляд, та керівником об’єкта нагляду або уповноваженою ним посадовою особою.
Один примірник висновку залишається в об’єкта нагляду.
18. Якщо керівник об’єкта нагляду або уповноважена ним посадова особа не погоджується з викладеною у висновку
інформацією, керівник об’єкта нагляду або уповноважена ним посадова особа підписує висновок із зауваженнями, які є
його невід’ємною частиною.
Об’єкт нагляду може подати зауваження не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати підписання висновку. Рішення про результати розгляду поданих зауважень надається уповноваженою посадовою особою не пізніше ніж протягом трьох
робочих днів з дати їх надходження.
19. Вимога вноситься об’єкту нагляду не пізніше ніж протягом наступного дня після підписання висновку, а в разі
наявності зауважень — наступного дня після їх розгляду.
У вимозі зазначається строк для усунення виявлених порушень та/або недоліків під час здійснення контрольних повноважень, причин і умов, які до них призвели, вчинення дій, спрямованих на ефективне здійснення контрольних повноважень. У разі встановлення строку виконання вимоги більше ніж три місяці у ній визначається графік та заплановані заходи її виконання з відповідним інформуванням уповноваженої посадової особи згідно з визначеною у вимозі
періодичністю.
20. Стан виконання вимоги перевіряється після закінчення зазначеного у ній строку виконання, якщо об’єкт нагляду не
надав відповідь або надав її в обсязі, недостатньому для підтвердження фактів її виконання.
21. У разі відмови керівника об’єкта нагляду чи уповноваженої ним посадової особи від підписання або за неможливості
особистого вручення висновок і вимога складаються у трьох примірниках.
Два примірники висновку і вимоги надсилаються об’єкту нагляду рекомендованим листом з описом документів у ньому та з повідомленням про вручення. На примірнику висновку та вимоги, що залишаються в уповноваженої посадової
особи, зазначаються реквізити поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів інспекційного відвідування.
Об’єкт нагляду зобов’язаний повернути уповноваженій посадовій особі підписаний примірник висновку та вимоги не
пізніше ніж через три робочих дні з дати його отримання.
У разі ненадходження в установлений строк підписаного примірника висновку та вимоги вони вважаються такими, що
належним чином отримані, об’єкт нагляду з ними ознайомлений, а зауваження до їх змісту в об’єкта нагляду відсутні. Про
зазначене об’єкту нагляду повідомляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
22. У разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих висновком, після розгляду зауважень об’єкта
нагляду (у разі їх надходження) уповноважена посадова особа проводить аналіз зібраних матеріалів, за результатами якого
вносить вимогу та/або вживає заходів до ініціювання притягнення до відповідальності посадової особи за порушення законодавства під час здійснення контрольних повноважень.
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У разі систематичного невиконання або неналежного виконання інспектором праці без поважних причин контрольних
повноважень Держпраці на підставі відповідних висновків уповноважених посадових осіб скасовує службове посвідчення
такого інспектора праці.
23. Вимога або висновок уповноваженої посадової особи можуть бути оскаржені в 10-денний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.
У разі незгоди з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке
рішення може бути оскаржене до керівника або заступника керівника Держпраці.
Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання вимоги.
Скарга розглядається у 30-денний строк з дати її надходження, якщо інше не встановлено законом.
За результатами розгляду скарг висновок та/або вимога можуть бути скасовані повністю або в окремій частині.
24. Порядок складення та форми акта, висновку, вимоги визначаються Мінсоцполітики.
Порядок складення та форми журналів, інструкції з оформлення документів, що складаються під час підготовки, в ході
та за результатами заходів державного нагляду, визначаються Держпраці.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 295
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків
посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
29 лютого 2012 р. № 154 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 616; 2013 р., № 21, ст. 703; 2015 р., № 46, ст. 1495):
1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня в частині закупівлі бланків посвідчень інспектора праці є
Держпраці.»;
2) у пункті 3:
абзац перший після слів «жертв нацистських переслідувань» доповнити словами «, інспектора праці»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Закупівля бланків посвідчень інспектора праці здійснюється Держпраці для видачі посадовим особам виконавчих
органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, уповноваженим на здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.».
2. У Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 60, ст. 2151; 2016 р.,
№ 12, ст. 515):
1) у пункті 2:
абзац перший після слів «органів Держпраці та їх заступниками» доповнити словами «, керівниками виконавчих органів
міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та їх заступниками»;
абзац четвертий після слів «територіального органу» доповнити словами «, виконавчого органу міської ради міста обласного значення та сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«акта документальної виїзної перевірки ДФС, її територіального органу, в ході якої виявлені порушення законодавства
про працю.»;
2) у пункті 5 слова «Головою Держпраці, його заступниками» замінити словами «уповноваженою посадовою особою»;
3) у пункті 6 слова «Держпраці та її територіальні органи» та «в Держпраці чи її територіальному органі» замінити відповідно словами «уповноважені посадові особи» та «в уповноваженої посадової особи, що надіслала таке повідомлення»;
4) у пункті 8:
в абзаці другому слова «приймає відповідне рішення» замінити словами «складає постанову про накладення штрафу»;
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
«Розгляд справ на підставі акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, акта, зазначеного в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку, здійснюється уповноваженими посадовими
особами Держпраці та її територіальних органів.».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
у першому реченні абзацу четвертого слова «у Держпраці або її територіальному органі» замінити словами «в уповноваженої посадової особи, що розглядала справу»;
5) у пункті 9 слова «Держпраці чи її територіальний орган» замінити словами «уповноваженій посадовій особі, яка
склала постанову про накладення штрафу»;
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6) у пункті 11:
абзаци другий і третій після слова «Держпраці» доповнити словами «, виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад»;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Порядок взаємодії територіальних органів Держпраці та виконавчих органів міських рад міст обласного значення та
сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад з регіональними центрами зайнятості визначається
Мінсоцполітики.»;
7) пункт 12 після слів «її територіальні органи» доповнити словами «, виконавчі органи міських рад міст обласного
значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад».
3. У Положенні про державну службу України з питань праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2015 р. № 96 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 21, ст. 584; 2016 р., № 2, ст. 89, № 16, ст. 644):
1) у пункті 4:
у підпункті 6 слова «нагляд (контроль)» замінити словом «контроль»;
доповнити пункт підпунктом 61 такого змісту:
«61) здійснює державний нагляд за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виконавчими
органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та
центральними органами виконавчої влади;»;
підпункт 27 доповнити абзацом такого змісту:
«навчання, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку посадових осіб виконавчих органів міських рад міст
обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, центральних органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення повноважень державного контролю за додержанням законодавства про
працю;»;
у підпункті 50 слова «а також» виключити, а після слів «державного страхування» доповнити словами «, виконавчим
органам міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, а також
центральним органам виконавчої влади»;
у підпункті 53 слово «перевірок» замінити словами «інспекційних відвідувань»;
доповнити пункт підпунктами 541 – 545 такого змісту:
«541) здійснює методологічне забезпечення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;
542) координує діяльність виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських
рад об’єднаних територіальних громад з питань здійснення ними повноважень, нагляд за реалізацією яких віднесено до
компетенції Держпраці;
543) перевіряє на відповідність вимогам законодавства про працю та зайнятість населення рішення, прийняті центральним органом виконавчої влади, виконавчим органом міської ради міста обласного значення чи сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади під час здійснення повноважень, визначених частиною другою
статті 259 Кодексу законів про працю України та частиною третьою статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
544) видає та скасовує посвідчення інспектора праці, веде їх реєстр;
545) проводить моніторинг у сфері оплати праці в частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального
розміру оплати праці;»;
2) у пункті 6:
підпункт 3 після слів «державних органів» доповнити словами «, органів місцевого самоврядування»;
доповнити пункт підпунктами 51, 71 і 81 такого змісту:
«51) безперешкодно, без попереднього повідомлення проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень юридичних осіб (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та
фізичних осіб, які використовують найману працю;»;
«71) одержувати від посадових осіб центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад письмові пояснення щодо причин допущення порушень законодавства про працю та зайнятість населення;»;
«81) надавати посадовим особам центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад обов’язкові для виконання вимоги
щодо усунення причин і умов неналежного виконання ними повноважень, нагляд за здійсненням яких віднесено до компетенції Держпраці;».
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ПОСТАНОВА
від 26 квітня 2017 р. № 301
Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу,
щодо вільного володіння державною мовою
Відповідно до абзацу другого підпункту 4 пункту 15 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про державну службу» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, що додається.
2. Установити, що платні послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення
щодо вільного володіння державною мовою (його дубліката) можуть надаватися вищими навчальними закладами, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань
«Публічне управління та адміністрування».
3. Внести до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими
установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (Офіційний вісник
України, 2010 р., № 67, ст. 2410, № 78, ст. 2770; 2011 р., № 41, ст. 1689; 2012 р., № 65, ст. 2662, № 88,
ст. 3570; 2015 р., № 42, ст. 1303), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 301

ПОРЯДОК
атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу,
щодо вільного володіння державною мовою
Загальна частина
1. Цей Порядок визначає механізм проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну службу».
2. Атестація — це оцінювання рівня вільного володіння державною мовою особами, які претендують на зайняття посади державної служби, відповідно до вимог щодо рівня мовної та комунікативної
компетентностей.
Учасник атестації — це особа, яка претендує на зайняття посади державної служби та зареєструвалася для проходження атестації в установленому порядку.
Уповноважений вищий навчальний заклад — вищий навчальний заклад, який відповідно до ліцензії
здійснює підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань «Публічне управління та адміністрування».
Атестаційна сесія — період, протягом якого атестаційна комісія уповноваженого вищого навчального закладу визначає рівень вільного володіння державною мовою учасників атестації.
3. Атестація проводиться з метою визначення рівня вільного володіння державною мовою осіб, які
претендують на зайняття посади державної служби.
4. Інформація про уповноважені вищі навчальні заклади оприлюднюється на їх офіційних вебсайтах, а також на офіційних веб-сайтах НАДС та МОН.

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
29 квітня 2017 року

Остання редакція:
26 квітня 2017 року

Найсуттєвіше:
Однією із загальних вимог
до осіб, які претендують на
вступ на державну службу, є
вільне володіння державною
мовою — для практичного
виконання згаданої вимоги і
затверджено цією Постановою Порядок атестації осіб,
які претендують на вступ на
державну службу, щодо вільного володіння державною
мовою, в якому визначено
механізм проведення такої
атестації, зокрема, як організовується робота атестаційної комісії та хто може входити до її складу, а також які
права та обов’язки мають
учасники атестації.

Атестаційні комісії
5. Для організації та проведення атестації уповноважений вищий навчальний заклад утворює атестаційну комісію.
6. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю атестаційної комісії здійснює керівник уповноваженого вищого навчального закладу.
7. Атестаційна комісія проводить свою роботу у строки, визначені графіком атестаційних сесій, що
за пропозицією голови атестаційної комісії затверджується керівником уповноваженого вищого навчального закладу.
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8. Атестаційна комісія утворюється у складі голови та трьох членів комісії з числа осіб, які мають освіту за спеціалізацією
«Українська мова та література» спеціальності «Філологія». Щонайменше один з членів атестаційної комісії повинен мати
науковий ступінь не нижче доктора філософії.
Персональний склад атестаційної комісії затверджується наказом керівника уповноваженого вищого навчального
закладу.
9. Голова атестаційної комісії:
1) організовує роботу атестаційної комісії;
2) визначає обов’язки секретаря атестаційної комісії;
3) встановлює порядок повідомлення членів атестаційної комісії про проведення її засідань;
4) веде засідання атестаційної комісії;
5) дає доручення членам атестаційної комісії та контролює їх виконання;
6) вносить пропозиції щодо зміни персонального складу атестаційної комісії;
7) організовує розміщення на офіційному веб-сайті уповноваженого вищого навчального закладу інформації про
дату, час та місце проведення атестації, порядок реєстрації для проходження атестації.
10. Секретар атестаційної комісії призначається наказом керівника уповноваженого вищого навчального закладу з
числа його працівників і не є членом атестаційної комісії.
Секретар атестаційної комісії забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів, пов’язаних з роботою
атестаційної комісії, їх зберігання.
11. Голова та члени атестаційної комісії у разі виникнення конфлікту інтересів та обставин, що викликають сумнів у
їх безсторонності, повинні бути відведені від розгляду відповідного питання. У разі наявності таких обставин голова та
члени атестаційної комісії можуть заявити про самовідвід.
Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований і здійснений до початку розгляду відповідного питання.
Рішення про відвід (самовідвід) приймається на засіданні атестаційної комісії більшістю голосів її членів, які беруть
участь у ньому. Член комісії, щодо якого приймається рішення про відвід (самовідвід), не бере участі в голосуванні.
12. Засідання атестаційної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
Атестаційна комісія приймає рішення більшістю голосів присутніх на її засіданні членів. За однакової кількості голосів вирішальний голос має голова атестаційної комісії.
Під час засідання атестаційної комісії ведеться протокол.
Протоколи засідань атестаційної комісії, відомості про результати атестації та матеріали атестації зберігаються в
уповноваженому вищому навчальному закладі протягом трьох років.
13. Під час проведення атестації, крім учасників атестації, голови, членів та секретаря атестаційної комісії, за рішенням керівника уповноваженого навчального закладу можуть бути присутні представники громадських об’єднань, що
провадять свою діяльність згідно із Законом України «Про громадські об’єднання».
Для участі у засіданні атестаційної комісії представникам громадських об’єднань необхідно звернутися з письмовою
заявою до керівника уповноваженого вищого навчального закладу не менш як за п’ять календарних днів до початку
проведення атестації.
14. Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють керівникові уповноваженого вищого навчального
закладу про випадки порушення порядку її проведення.
15. Втручання у роботу атестаційної комісії не допускається.
Права та обов’язки учасників атестації
16. Учасник атестації має право на:
1) доступ до інформації про:
строки та порядок проведення атестації;
час і місце проведення атестації;
порядок визначення, спосіб та час оголошення результатів атестації;
2) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення атестації;
3) ознайомлення із своєю роботою, виконаною у письмовій формі під час проходження атестації; отримання після
оголошення результатів атестації у письмовій формі засвідченої копії такої роботи.
17. Учасник атестації зобов’язаний:
1) ознайомитися з порядком проведення атестації, дотримуватися його;
2) своєчасно прибути до визначеного місця проведення атестації з документом, що посвідчує його особу та підтверджує громадянство України;
3) ввічливо ставитися до інших учасників атестації;
4) виконувати вказівки та вимоги голови, членів та секретаря атестаційної комісії щодо процедури проходження
атестації;
5) після закінчення часу, відведеного для виконання завдань у письмовій формі, повернути матеріали атестації;
6) виконувати завдання у письмовій формі на робочому місці, визначеному атестаційною комісією;
7) виконувати та оформляти завдання у письмовій формі згідно з вимогами, зазначеними в зошиті із завданнями.
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18. Учаснику атестації забороняється:
1) мати при собі або на робочому місці, визначеному атестаційною комісією, протягом часу, відведеного для виконання завдань у письмовій та усній формі, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть
бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади,
що не передбачені цим Порядком (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування для
особи, яка має інвалідність);
2) протягом часу, відведеного для виконання завдань у письмовій та усній формі:
заважати іншим учасникам атестації виконувати завдання;
спілкуватися у будь-якій формі з іншим учасником атестації під час виконання завдань;
списувати відповіді на завдання в іншого учасника атестації;
виносити за межі аудиторії зошити із завданнями, їх окремі аркуші, бланки відповідей;
3) псувати майно уповноваженого вищого навчального закладу, в приміщенні якого проводиться атестація, чи майно осіб, які проходять
атестацію.
19. У разі порушення однієї або кількох вимог, передбачених пунктами 17 та 18 цього Порядку, учасник атестації відсторонюється від подальшого проходження атестації, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами атестаційної комісії.
20. Якщо учасник атестації працює або навчається в уповноваженому вищому навчальному закладі, яким утворена атестаційна комісія, він
проходить атестацію в іншому уповноваженому вищому навчальному закладі.
Організація та проведення атестації
21. Організаційні заходи з підготовки проведення атестації в уповноваженому вищому навчальному закладі передбачають затвердження:
1) складу атестаційної комісії;
2) порядку реєстрації осіб для проходження атестації;
3) графіка атестаційних сесій;
4) завдань у письмовій формі та визначення переліку тем і сценаріїв для проведення атестації в усній формі.
22. Атестація проводиться у три етапи:
1) приймання заяв від осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо проходження атестації;
2) проходження атестації у письмовій та усній формі;
3) визначення результатів атестації та інформування учасників атестації про них.
23. Атестаційні сесії проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.
У разі відсутності заяв від осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, атестаційна сесія не проводиться.
24. Уповноважені вищі навчальні заклади розміщують на своєму офіційному веб-сайті графік проведення атестаційних сесій та порядок
реєстрації осіб для проходження атестації.
25. Атестація у письмовій формі включає:
письмове завдання з використанням технологій тестування (далі — тестове завдання);
письмовий переказ тексту з фахових питань (далі — переказ).
Атестація в усній формі включає:
ділову розмову за визначеним сценарієм;
повідомлення-презентацію на встановлену атестаційною комісією тему (далі — повідомлення-презентація).
26. Завдання у письмовій та усній формі розробляються відповідно до вимог до рівня мовної компетентності осіб, які претендують на
зайняття посади державної служби (додаток 1), та комунікативної компетентності осіб, які претендують на зайняття посади державної служби
(додаток 2), науково-педагогічними працівниками уповноваженого вищого навчального закладу з обов’язковим залученням фахівців, які
мають науковий ступінь не нижче доктора філософії в галузі знань «Публічне управління та адміністрування».
27. Завдання у письмовій та усній формі розробляються з урахуванням примірних тестових завдань, текстів для переказу з тем і сценаріїв
для проведення атестації в усній формі, розміщених як зразок на офіційному веб-сайті НАДС.
28. Тестові завдання та варіанти відповідей на них повинні бути сформульовані однозначно. Кожне тестове запитання має три варіанти відповіді, серед яких правильним є лише один. Кількість тестових завдань становить 25.
Тексти для переказу повинні стосуватися сфери публічного управління та адміністрування і мати обсяг 2500 – 3000 друкованих знаків.
29. Умови для проходження атестації повинні бути рівними для всіх учасників атестації.
Під час проведення атестації атестаційна комісія дотримується принципу недискримінації, що не виключає обов’язку застосування в ході
його проведення розумного пристосування для особи, яка зареєструвалася для проходження атестації та має інвалідність, а також можливості застосування позитивних дій відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».
30. Виготовлення зошитів із завданнями та бланків відповідей забезпечується уповноваженими вищими навчальними закладами.
31. Учасник атестації повинен прибути для проходження атестації у день, час та в місце, визначені атестаційною комісією, і мати при собі
документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
32. До проходження атестації допускаються особи, присутність яких зафіксована секретарем атестаційної комісії перед початком такої
атестації за списком осіб, які подали заяви щодо проходження атестації.
У приміщенні під час проведення атестації можуть бути присутні лише учасники атестації, голова, члени і секретар атестаційної комісії та
особи, визначені пунктом 13 цього Порядку.
33. Перед початком виконання тестових завдань секретар атестаційної комісії ознайомлює учасників атестації із загальним порядком їх
складення.
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34. Кожний учасник атестації забезпечується зошитом із завданнями та бланком відповідей.
35. Під час виконання тестових завдань учасник атестації проставляє позначку на бланку відповідей у клітинці, яка відповідає, на його
думку, правильному варіанту відповіді.
36. Тривалість виконання завдань у письмовій формі (тестове завдання та переказ) становить 60 хвилин. Учасник атестації має право
здати зошит із завданнями та заповнений бланк відповідей до закінчення відведеного часу.
37. Учасник атестації протягом усього часу, відведеного для виконання завдань у письмовій та усній формі, має право відмовитися виконувати такі завдання.
Інформація про відмову учасника атестації виконувати завдання у письмовій та/або усній формі фіксується у відповідній відомості про
результати атестації.
Учасник атестації, який відмовився виконувати завдання у письмовій та/або усній формі, визнається за рішенням атестаційної комісії таким,
що не пройшов атестацію, а виконані ним завдання не оцінюються.
38. Після закінчення часу, відведеного для виконання тестових завдань та переказу, голова атестаційної комісії оголошує про його закінчення, після чого учасники атестації зобов’язані припинити роботу над ними і здати їх секретареві атестаційної комісії.
39. Заповнені бланки відповідей надаються секретарем членам атестаційної комісії для оцінювання після закінчення атестації в усній формі.
40. Атестація в усній формі розпочинається не раніше, ніж через 60 хвилин і не пізніше ніж через 120 хвилин після закінчення атестації в
письмовій формі.
41. Тривалість атестації в усній формі для кожного її учасника становить до 45 хвилин, з яких 20 хвилин відводиться на ділову розмову за
визначеним сценарієм (у тому числі 5 хвилин на підготовку) та не більше ніж 25 хвилин — на повідомлення-презентацію (у тому числі 15 хвилин на підготовку).
42. Атестаційна комісія проводить оцінювання кожного учасника атестації, результати якого фіксуються у відповідній відомості. Оцінювання проводиться окремо за результатами:
ділової розмови за визначеним сценарієм;
повідомлення-презентації.
43. За результатами оцінювання атестації в усній формі виставляються такі бали:
2 бали — учасникам атестації, які виявили глибокі навички та знання, повною мірою відповідають вимогам щодо рівня мовної та
комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби;
1 бал — учасникам атестації, які виявили навички та знання в обсязі, достатньому для подальшої роботи та здебільшого відповідають
вимогам щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби;
0 балів — учасникам атестації, які не виявили навичок та знань в обсязі, достатньому для подальшої роботи і не відповідають вимогам
щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби.
44. Бали за результатами оцінювання атестації в усній формі виставляються кожним членом атестаційної комісії індивідуально та вносяться
до відповідної відомості.
45. Середній бал за кожне виконане завдання визначається як середнє арифметичне суми балів, виставлених індивідуально членами
атестаційної комісії.
46. У разі отримання учасником атестації середнього балу 0,5 або нижче він вважається таким, що не пройшов атестацію.
47. Після закінчення атестації в усній формі та виставлення відповідних оцінок атестаційна комісія проводить оцінювання відповідей за
результатами атестації у письмовій формі.
48. За результатами виконання тестових завдань виставляються такі бали:
2 бали — учасникам атестації, які відповіли правильно на 21 тестове завдання і більше;
1 бал — учасникам атестації, які відповіли правильно на 16 – 20 тестових завдань;
0 балів — учасникам атестації, які відповіли правильно на 15 і менше тестових завдань.
Відсутність позначки у клітинках, які відповідають варіантам відповіді, або наявність кількох позначок одночасно оцінюються як неправильний варіант відповіді.
49. Опрацювання результатів виконання тестових завдань здійснюється секретарем атестаційної комісії, який передає заповнену відомість
про такі результати атестаційній комісії.
50. У разі отримання учасником атестації 0 балів, він вважається таким, що не пройшов атестацію.
51. Під час оцінювання переказу враховуються орфографічна та пунктуаційна грамотність, словниковий запас, логічність, вичерпність та
зв’язність викладу.
За результатами оцінювання переказу виставляються такі бали:
2 бали — учасникам атестації, які виявили глибокі навички та знання, повною мірою відповідають вимогам щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби;
1 бал — учасникам атестації, які виявили навички та знання в обсязі, достатньому для подальшої роботи та здебільшого відповідають
вимогам щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби;
0 балів — учасникам атестації, які не виявили навичок та знань в обсязі, достатньому для подальшої роботи і не відповідають вимогам
щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби.
52. Бали за результатами оцінювання переказу виставляються кожним членом атестаційної комісії індивідуально та вносяться до відповідної відомості.
53. Середній бал за переказ визначається як середнє арифметичне суми балів, виставлених індивідуально членами атестаційної комісії.
У разі отримання учасником атестації середнього балу 0,5 або нижче він вважається таким, що не пройшов атестацію.
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54. За результатами атестації в письмовій та усній формі атестаційна комісія приймає рішення про видачу учаснику, який успішно пройшов
атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою (далі — посвідчення) за формою згідно з додатком 3.
55. Результати атестації доводяться до відома учасників атестації.
56. Вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи:
1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення української мови;
2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно»
за вивчення української мови;
4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна
мова; філологія.
Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу із заявою
про видачу посвідчення на безоплатній основі. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних
до нього додатків.
57. Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, та особам, зазначеним у пункті 56 цього Порядку, відповідним
уповноваженим вищим навчальним закладом або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за заявою таких
учасників та осіб протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації (подання заяви особами).
58. Учасникам, які не пройшли атестацію, вручається або надсилається за їх заявою лист за підписами голови та секретаря атестаційної
комісії, в якому повідомляються результати атестації.
59. У разі втрати або пошкодження посвідчення учасник, який успішно пройшов атестацію, та особа, зазначена у пункті 56 цього Порядку,
можуть звернутися із заявою до відповідного уповноваженого вищого навчального закладу для отримання його дубліката.
60. Посвідчення діє безстроково.
Додаток 1
До Порядку
ВИМОГИ
щодо рівня мовної компетентності* осіб, які претендують на зайняття посади державної служби

Знання:
функцій державної мови; історії становлення української мови як державної;
лексичного складу і граматичної будови української мови;
значення власне українських і запозичених слів;
фонетичної будови української мови, орфоепічних норм, закономірностей звукових змін (чергування звуків, подовження приголосних,
спрощення в групах приголосних);
правил орфографії та пунктуації;
стильової диференціації мови;
типів словників української мови та їх призначення.
Володіння:
загальновживаною лексикою і фаховою термінологією;
навичками побудови словосполучень і речень;
усним і писемним літературним мовленням;
засобами милозвучності української мови.
Вміння:
вживати апостроф і м’який знак в українських та іншомовних словах;
відмінювати загальні і власні назви (імена, прізвища, географічні назви, назви установ тощо); використовувати відмінкові форми іменників;
відмінювати прикметники; вживати вищий і найвищий ступені порівняння; утворювати присвійні прикметники;
відмінювати займенники;
відмінювати числівники; поєднувати числівники з іменниками;
використовувати особові форми дієслів у різних часових та способових формах;
вживати прийменники у/в; з/із/зі/зо; над/наді тощо;
вживати сполучники сурядності та підрядності, а також сполучні слова для побудови складних речень;
писати складні слова разом, окремо і через дефіс;
утворювати і використовувати складноскорочені слова (абревіатури).
_____________________

* Мовна компетентність — знання мови, її норм, правил та закономірностей функціонування в різних сферах суспільної діяльності. Державний службовець повинен володіти
мовною компетентністю, яка передбачає розуміння структури мови, знання особливостей її словникового складу та граматичної будови, правил написання слів та їх використання в
різних функціональних стилях, зокрема в офіційно-діловому. Мовна компетентність державного службовця включає знання про функціонування і системну організацію української
мови на рівнях лексики, граматики, фонетики і фонології, орфографії, орфоепії, пунктуації.
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Застосування:
формул вітання, прощання, вибачення, подяки тощо;
словників української мови (орфографічного, тлумачного, іншомовних слів, перекладних словників тощо);
українських відповідників до поширених конструкцій російської мови, зокрема з прийменниками «в», «из-за», «около», «по», «при», «у»;
з активними дієприкметниками теперішнього часу; із стійкими сполуками тощо;
розділових знаків у простому і складному реченнях;
розділових знаків для виокремлення звертань, однорідних членів речення, відокремлених означень, додатків, обставин, вставних і вставлених слів, словосполучень, речень;
розділових знаків для оформлення прямої та непрямої мови.
Розрізнення:
понять «українська мова» і «українська літературна мова»;
української літературної мови і діалекту;
антонімів, синонімів, омонімів, паронімів;
однозначних та багатозначних слів;
слів у прямому і переносному значенні.
Додаток 2
До Порядку
ВИМОГИ
щодо рівня комунікативної компетентності* осіб, які претендують на зайняття посади державної служби
Знання:
норм української літературної мови в офіційному спілкуванні;
структури та основних мовних характеристик жанрів офіційно-ділового стилю.
Володіння:
лексикою і фразеологією офіційно-ділового стилю;
комунікативними навичками у сфері офіційно-ділового спілкування.
Вміти:
спілкуватися (в усній і письмовій формах) у фаховій діяльності.
Застосування:
стилістичних норм мови з використанням відповідних мовних засобів усіх рівнів в офіційно-діловому стилі;
специфічних лексико-фразеологічних засобів у діловому спілкуванні (номенклатури, професіоналізмів, штампів, кліше, стандартів тощо);
формули ввічливості;
мовних засобів висловлення подяки, вибачення, згоди/незгоди, підтримки, схвалення, сумніву, занепокоєння, заперечення, попередження
тощо;
мовних засобів формулювання думки, зокрема тези, антитези, мети, завдань, висновків тощо, у тому числі в текстах публічних виступів.
Розрізнення:
стилів української ділової мови, їх особливостей;
жанрів ділової мови за критерієм функціонального призначення;
канцелярського підстилю: організаційних документів (положення, статут, інструкція, правила), розпорядчих, довідково-інформаційних
текстів (довідка, лист, записка, акт, звіт, оголошення, протокол, подання, план роботи), кадрової та особової документації;
нормативного підстилю (конституція, закон, кодекс, постанова, розпорядження, указ тощо);
дипломатичного підстилю — документів у сфері внутрішньовідомчої діяльності та міжнародних відносин (нота, меморандум, декларація,
заява, відозва тощо).

_____________________

* Комунікативна компетентність — здатність особи застосовувати знання мови в різних ситуаціях спілкування. Державний службовець повинен володіти комунікативною компетентністю, яка ґрунтується на знанні структури, норм і функцій української мови у сфері ділового спілкування, а також особливостей мовного оформлення його основних жанрів, що
дає змогу посадовій особі ефективно виконувати свої службові обов’язки.
Комунікативна компетентність державного службовця передбачає, зокрема, володіння такими навичками:
створення текстів різних жанрів усного і писемного мовлення, у тому числі офіційно-ділового стилю;
аналіз та реферування текстів різних жанрів, підготовка аналітичних оглядів, довідок, висновків на основі опрацьованих текстів;
опрацювання текстів документів відповідно до службової потреби;
монологічне та діалогічне (полілогічне) мовлення фахового спрямування (доповідь, звіт, промова, дискусія);
дотримання норм української літературної мови в офіційному спілкуванні (організація офіційних заходів, корпоративне та адміністративне спілкування тощо);
спілкування українською мовою на засадах соціальної та міжособистісної етики, моделювання комунікативної поведінки відповідно до ситуації у роботі з конфліктними групами
(правопорушниками, особами з особливими потребами тощо);
обрання та застосування різних комунікативних стратегій для досягнення позитивного результату.
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Додаток 3
До Порядку
__________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

ПОСВІДЧЕННЯ
Видано ________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Про те, що ____ _______________20___р. він (вона) проходив (проходила) атестацію в атестаційній комісії при _______________________
_____________________________________________________________________________________________ щодо володіння державною мовою.
(найменування вищого навчального закладу)

За результатами атестації встановлено, що він (вона) вільно володіє державною мовою.
Дія цього посвідчення про атестацію є безстроковою.
Керівник вищого навчального закладу
_______________________
(підпис)

Дата видачі
Номер реєстрації посвідчення

____ ________________ 20___ р.
_____________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 301
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами
та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності
Пункт 1 переліку доповнити підпунктами 52 – 54 такого змісту:
«52) проведення вищими навчальними закладами, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань
«Публічне управління та адміністрування», атестації осіб, які претендують на вступ на державну служби, щодо вільного володіння державною
мовою;
53) видача вищими навчальними закладами, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», за результатами атестації посвідчення щодо вільного володіння державною мовою (крім випадків
видачі посвідчення особі, яка має один із визначених документів, що підтверджують вільне володіння державною мовою);
54) видача вищими навчальними закладами, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», дубліката посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;».
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«Менеджерські посади»:
хто їх може обіймати

Серед кадровиків багатьох підприємств, установ, організацій (далі — підприємство) останнім часом набули популярності так звані «менеджерські посади» різноманітних спеціалізацій. Разом з тим, при внесенні таких посад до штатного
розпису, кадровики не завжди дотримуються вимог національної системи професійної класифікації, зокрема її основних документів: Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) та Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП). Дізнайтеся,
що ж це за вимоги, як визначити на практиці відповідність цим вимогам конкретної «менеджерської посади» та на яку іншу назву згідно з КП її слід замінити
у випадку невідповідності.

Хто такий
«справжній менеджер»
Перед тим, як розглянути вимоги національної
системи професійної класифікації до «менеджерських посад», варто дізнатися про походження
самого терміну «менеджер». У його основі лежить
англійське слово (іменник) «manager», яке, у
свою чергу, утворено від англійського дієслова
«to manage». Саме ж англійське дієслово «to
manage» перекладається на українську як «управляти», «керувати», «завідувати» тощо. Відповідно,
англійський іменник «manager» може перекладатися на українську як власне «менеджер» (запозичений в українську мову іншомовний термін),
так і «управитель», «управлінець», «керівник»,
«керуючий» «завідувач» тощо (традиційні для
української мови терміни, що позначають різних
керівників).
На практиці та у науково-методичній літературі існують різні теорії або підходи щодо процесів управління організаціями та/або людьми
(персоналом), що, у свою чергу, обумовлює й
застосування різних термінів і понять до зазначених процесів. Наприклад, одні теоретики та
практики розглядають поняття «управління»
(організаціями, людьми) та «менеджмент» як
синонімічні. Інші вважають, що це різні поняття, тому що цілі «управління» та «менеджмен№ 9 (141) - № 10 (142), 15 травня 2017

ту» є різними, а також для процесів «управління» та «менеджменту» є характерними різні
методи та засоби.
Приміром, значна кількість таких науковців
вважає, що для процесу «управління» більш характерні, так звані, командно-адміністративні
методи, а для процесу «менеджменту» — ринкові. Деякі з них для того, аби розділити поняття
«управління» та «менеджмент» навіть використовують спеціально вигадане дієслово (кальку з
англійської мови), яке відсутнє в офіційній українській мові — «менеджувати» (на противагу
до «управляти»).
Із зазначеним підходом можна певною мірою
погодитися, якщо згадати, що на практиці «менеджери» в Україні почали з’являтися лише після розпаду Радянського Союзу з характерною
для нього командно-адміністративною системою господарювання й переходом України на
ринкові методи господарювання після здобуття
незалежності. І якщо раніше метою «управління» було в основному забезпечення плановості
та жорсткої дисципліни при виконанні «директив» вищестоящих органів відповідними організаційними одиницями (підприємствами та
їх структурними підрозділами), то метою «менеджменту», як правило, є підвищення ефективності діяльності відповідних організаційних
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одиниць, а для комерційних структур також і
максимізація отриманого ними прибутку.
Виходячи з наведеного, логічно називати менеджером такого працівника, який не просто
виконує певні операції (технологічні, виробничі
тощо), а саме управляє (керує, «менеджує») такими операціями, переважно, шляхом управління певними виконавцями окремих спеціалізованих операцій із застосуванням для цього
спеціальних засобів або методів. При цьому менеджер не обов’язково мусить виконувати певні
операції краще, ніж більш спеціалізовані виконавці таких операцій, якими він управляє. Але
у результаті діяльності саме менеджера та здійснення ним специфічних менеджерських функцій має підвищитися загальна ефективність
діяльності групи окремих виконавців, яка під
управлінням менеджера перетворюється у єдину команду, що працює в одному руслі. Розглянемо зазначене на відповідному прикладі.

Приклад
Група з 3 працівників, які працюють самостійно без будь-якого управління, виробляє за один робочий день 6 певних виробів. Якщо цю групу виокремити у певний
структурний підрозділ, керівництво яким
буде здійснювати додатковий 4-й працівник, але продуктивність такого підрозділу
не зміниться і він все одно буде виробляти
на день 6 виробів, то такого керівника підрозділу важко вважати менеджером, бо
ефективність діяльності (продуктивність)
зазначеної групи не підвищилася у результаті «керівної діяльності» призначеного їй
керівника. Навпаки вона фактично зменшилася, бо тепер 6 виробів на день стали
виробляти не 3, а фактично вже 4 працівника.
Не можна назвати «менеджером» і певну
особу зі складу первинних 3 працівників,
яку буде призначено керівником цієї групи
(«старшим» працівником, бригадиром),
якщо при цьому продуктивність так і залишиться незмінною — 6 виробів на день.
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Натомість, якщо такий працівник завдяки
застосуванню певних управлінських функцій замість або на додаток до своїх попередніх виробничих функцій зуміє забезпечити вироблення цією ж групою працівників
не 6, а 7, 8, 9 тощо виробів на день, то такого керівника можна вже вважати саме менеджером.

Розглянутий у Прикладі підхід може бути застосований і до різних інших видів діяльності:
сфери обслуговування, торгівлі, освіти тощо.
У таких випадках керівника певної групи працівників можна вважати менеджером, якщо ця
група під його керівництвом зможе обслуговувати більшу кількість клієнтів, продавати на
вищу суму товарів або забезпечити більш глибоке засвоєння певних знань.
Щоб забезпечити підвищення ефективності
діяльності певної організаційної одиниці, менеджер, як правило, виконує у комплексі низку
функцій, які «звичайні» працівники майже не
виконують (або виконують лише окремі з них).
Зокрема, до таких функцій часто належать:
 Планування — визначення цілей підприємства (структурного підрозділу, команди
або групи працівників), а також завдання, які
слід вирішити для їх досягнення, а також строки
для виконання цих завдань;
 Організація — систематизація роботи підпорядкованих працівників, розподілення між
ними відповідних обов’язків, визначення пріоритетності одних завдань по відношенню до інших;
 Розпорядження — доведення прийнятих
рішень до підпорядкованих працівників;
 Мотивування — створення умов, які спонукають працівників якісно виконувати свої
обов’язки;
 Контроль — здійснення моніторингу перебігу певного робочого процесу, контролювання
своєчасності та якісності виконання підлеглими
працівниками своїх обов’язків, коригування їхніх дій у випадку допущення ними певних помилок.
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Для виконання зазначених функцій менеджер
має бути наділений відповідними повноваженнями щодо самостійного планування, керування або розподілення відповідних ресурсів: фінансових, людських, сировинних тощо.
Наприклад, КП містить у різних розділах кілька професійних назв робіт, які безпосередньо
пов’язані зі збутом (або продажем) певних товарів:
— «Менеджер (управитель) із збуту» — код
КП 1475.4;
— «Організатор із збуту» — код КП 3419;
— «Продавець-консультант» — код КП 5220.
Але обсяг повноважень, набір виконуваних
ними функцій (завдань та обов’язків) та основні
цілі діяльності зазначених працівників будуть
різними.
Так, метою діяльності «Менеджера із збуту»
(1-й розділ «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» КП)
є підвищення ефективності діяльності певної
організаційної одиниці (підприємства або його
структурного підрозділу) щодо збуту (продажу)
достатньо широкої номенклатури товарів цієї
організаційної одиниці. Для цього він виконує,
як правило, всі зазначені вище менеджерські
функції. А до його завдань, окрім безпосереднього продажу певних товарів, можуть також
належати збільшення обсягів продаж у майбутньому, забезпечення популярності торгової
марки (бренду) свого підприємства серед потенційних споживачів даного типу товарів, збільшення авторитету свого підприємства як найкращого виробника певної продукції тощо.
Також серед безпосередніх завдань та обов’язків «Менеджера із збуту» є керівництво структурним підрозділом (групою працівників) із
збуту (продажу), розробка та забезпечення реалізації планів з продажу товарів, встановлення
зв’язків із споживачами, торговими підприємствами та посередниками, організація підготовки та підписання договорів щодо продажу товарів, аналіз обсягів продажу та пошук шляхів їх
збільшення.
Повноваження та функції «Організатора із
збуту» (3-й розділ «Фахівці» КП) будуть певною
мірою меншими, ніж у «Менеджера із збуту»,
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хоча окремі з них можуть і збігатися. Так, «Організатор із збуту» не належить до категорії керівників і тому більшість функцій щодо продажу
товарів він, переважно, здійснює самостійно, а
не шляхом управління певним структурним підрозділом або окремими працівниками. Іноді
«Організатор із збуту» також може контролювати роботу певних працівників, але у нього, як
правило, відсутні достатні ресурси щодо мотивації праці таких працівників або обмежені його
розпорядчі функції. Зазвичай «Організатор із
збуту» «організовує» збут меншої номенклатури
товарів, ніж «Менеджер із збуту», або збут таких
товарів має певні обмеження щодо територій
збуту, зв’язків з певними торговими посередниками, взаємодії з представниками інших структурних підрозділів свого підприємства.
Ще менший набір повноважень та виконуваних функцій у «Продавця-консультанта» (5-й
розділ «Працівники сфери торгівлі та послуг»
КП). Він вже, як правило, не займається питаннями планування продажів, хоча також намагається збільшити продаж певних товарів, якщо
наявні правильно розроблені «Менеджером із
збуту» засоби його мотивації. «Продавець-консультант» також, зазвичай, не встановлює
зв’язки з торговими посередниками та у значно
меншій мірі може взаємодіяти з представниками інших структурних підрозділів. Його основна функція — безпосередня пропозиція певного товару покупцеві та консультування його
щодо основних характеристик цього товару.

Менеджери у різних професійнокласифікаційних системах
Зазначені підходи щодо визначення менеджерів як специфічної професійної категорії,
пов’язаної саме з управлінням підприємствами
або структурними підрозділами, знайшли своє
відображення у різних професійно-класифікаційних системах. У Міжнародній стандартній
класифікації професій 1988 року (International
Standard Classification of Occupation 1988 –
ISCO-88), на основі якої побудовано КП, усі професійні назви робіт, які містять у якості їх складових термін «manager», знаходяться у Великій
групі (Розділі) 1 «Законодавці, старші посадові
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особи та менеджери (керівники)» (Legislators,
senior officials and managers). Згідно з описом
цього розділу, до нього належать різні професії
державних керівників, урядовців, законодавців
тощо або професії, основні завдання за якими
складаються з «планування, спрямування та
координації політики та діяльності підприємств й організацій, або структурних підрозділів».
У новій версії ISCO 2008 року весь 1-й розділ
вже має назву «Менеджери (керівники)»
(Managers) і на початку опису цього розділу визначено: «Менеджери (керівники) планують,
спрямовують, координують та оцінюють всебічну діяльність підприємств, урядових структур та інших організацій, або організаційних
одиниць, які є у їхньому складі, а також формулюють та аналізують їх політику, нормативні
акти, правила та настанови».
Подібні ж підходи містяться і у більшості національних професійно-класифікаційних систем зарубіжних країн, наприклад, у Стандартній
професійній класифікації Великої Британії 2010
року (Standard occupational classification — SOC).
Так, в описі її Великої групи 1 «Менеджери, директори та старші посадові особи» визначено:
«Ця Велика група охоплює професії, основні завдання яких полягають у плануванні, спрямуванні, та координації ресурсів для досягнення
ефективного функціонування організацій та бізнесу».
Національна професійно-класифікаційна система України також побудована на зазначених
підходах щодо класифікації менеджерських професій. Так, всі професійні назви робіт «менеджерського спрямування» у КП містяться у розділі 1 «Законодавці, вищі державні службовці,
керівники, менеджери (управителі)», який має
такий загальний опис:
«Цей розділ вміщує професії, що пов’язані з:
— визначенням та формуванням державної
політики, законодавчим регулюванням;
— вищим державним управлінням;
— правосуддям та прокурорським наглядом;
— керівництвом об’єднаннями підприємств,
підприємствами, установами, організаціями
та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів діяльності.
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Цей розділ щодо кваліфікації, як ознаки класифікації, є змішаним порівняно з іншими розділами. Розділ охоплює широке коло професій,
пов’язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому
суттєво відрізняються за своєю складністю та
відповідальністю».
Подібні положення щодо визначення менеджерів саме як керівників певних підрозділів та
працівників або організаторів певних робіт (що
фактично передбачає і певну ступінь керівництва виконавцями таких робіт) можуть бути відображені й у розділі «Завдання та обов’язки» їх
кваліфікаційних характеристик, які містяться у
відповідних галузевих випусках ДКХП (при чому
завжди у їх розділах «Керівники»), наприклад:
— «Менеджер (управитель) з постачання»:
Здійснює управління діяльністю із забезпечення
виробничого процесу підприємства всіма необхідними ресурсами. Організовує та координує
постачання матеріальних ресурсів відповідної
якості у встановлені терміни. Аналізує та вирішує організаційно-технічні, економічні, кадрові
та соціально-психологічні проблеми, пов’язані з
постачанням;
— «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності»: Здійснює керівництво
діяльністю адміністративної служби підприємства, установи, організації та несе персональну
відповідальність перед керівництвом за виконання покладених на нього обов’язків. Розподіляє обов’язки між структурними підрозділами
служби чи її працівниками, спрямовує, координує та контролює їх роботу;
— «Менеджер (управитель) з логістики»:
Координує діяльність різних підрозділів підприємства та інших підприємств і організацій
щодо забезпечення ефективного просування товарів і послуг у сферах виробництва та обігу,
розв’язує конфліктні ситуації, знаходить компроміси для погодження інтересів різних ланок
логістичної системи з метою досягнення загальносистемних цілей;
— «Менеджер (управитель) з реклами»:
Здійснює керівництво, планування та координацію робіт з проведення рекламних кампаній.
Здійснює керівництво підлеглими працівниками;
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— «Менеджер (управитель із зовнішньоекономічної діяльності»: Організовує роботу з
вивчення цін на ринку та визначення форм співвідношень (контрактна довгострокова основа,
одноразова закупівля тощо) і готує матеріали
для укладання контрактів з іноземними фірмами, організовує реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в органах реєстрації.
Управляє підлеглим персоналом.

Практичні поради
Іноді на практиці штатні розписи структурних підрозділів, пов’язаних із постачанням, збутом (продажами), рекламою, логістикою тощо

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

мають такий вигляд: відділ очолює начальник
відповідного відділу (постачання, збуту, реклами тощо), якому підпорядковані кілька відповідних менеджерів (постачання, збуту, реклами
тощо), і яким вже безпосередньо не підпорядковані жодні працівники. Таким чином, у цьому
випадку менеджери фактично не відповідають
своїй професійній категорії керівників, до якої
вони належать згідно з КП. Тому доцільно змінити назви менеджерських посад у відповідному
відділі на посади інших професійних категорій
(не керівників), або передбачити для таких менеджерів наявність у штатному розписі доречних підлеглих їм працівників (див. Таблицю 1).
Таблиця 1

Приклад штатного розпису відділу
постачання, який фактично не
відповідає нормам національної системи
професійної класифікації (з кодом КП)
1. «Начальник відділу матеріальнотехнічного постачання»
(код КП — 1235), 1 штатна одиниця
2. «Менеджер з постачання»
(код КП — 1475.4), 4 штатні одиниці

1-й варіант штатного розпису відділу
реклами, який відповідає нормам
національної системи професійної
класифікації (з кодом КП)

2-й варіант штатного розпису відділу
реклами, який відповідає нормам
національної системи професійної
класифікації (з кодом КП)

1. «Начальник відділу матеріальнотехнічного постачання»
(код КП — 1235), 1 штатна одиниця
2. «Організатор з постачання»
(код КП — 3419), 1 штатна одиниця
3. «Агент з постачання»
(код КП — 4131), 2 штатні одиниці
4. «Офісний службовець (постачання)»
(код КП — 4131), 1 штатна одиниця

1. «Начальник відділу матеріальнотехнічного постачання»
(код КП — 1235), 1 штатна одиниця
2. «Менеджер з постачання»
(код КП — 1475.4), 1 штатна одиниця
3. «Агент з постачання»
(код КП — 4131), 1 штатна одиниця
4. «Офісний службовець (постачання)»
(код КП — 4131), 1 штатна одиниця
5. «Організатор з постачання»
(код КП — 3419), 1 штатна одиниця

У зазначеному другому варіанті штатного
розпису, що відповідає нормам національної
системи професійної класифікації, у «Менеджера з постачання» є фактично 2 підпорядкованих
працівника («Агент з постачання» та «Офісний
службовець (постачання)»). Таке може бути у
випадку, якщо, наприклад, у зв’язку зі специфікою підприємства йому постачається великий
обсяг одних видів ресурсів (сировини складної
номенклатури) та невеликий обсяг іншого виду
ресурсів (паливно-мастильних матеріалів не
складної номенклатури). У зв’язку з цим «Менеджер з постачання» за допомогою 2 підпорядкованих працівників може спеціалізуватися на
першому виді ресурсів, а «Організатор з постачання» — самостійно спеціалізуватися на постачанні другого виду ресурсів. За необхідності та
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відповідно до Примітки 2 Додатку В до КП назви
посад працівників у сфері постачання у цьому
та подібних випадках можуть бути також розширені (уточнені), з вказівкою їх спеціалізації
на певному виді ресурсів, наприклад, «Менеджер з постачання сировини та запчастин» та
«Організатор з постачання паливно-мастильних
матеріалів».
На невеликому ж підприємстві (або у приватного підприємця) служба постачання може і не
складатися з кількох працівників та/або не виокремлюватися в окремий структурний підрозділ. У цьому випадку всіма видами постачання у
зв’язку з їх невеликим обсягом може займатися
лише один працівник, який у цьому випадку не
може працювати на «керівній» менеджерській
посаді, натомість може, з врахуванням його
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фактичних посадових обов’язків, працювати на
«не керівній» посаді «Організатора з постачання», «Агента з постачання» тощо.
Для допомоги кадровикам у виправленні «неправомірних» назв «менеджерських» посад для
працівників, які фактично не мають менеджерських (керівних, управлінських) повноважень, у

Таблиці 2 наводиться перелік усіх наявних у КП
професійних назв робіт «менеджерського спрямування», а також відповідних ним професійних назв робіт «не керівного» характеру з інших
розділів КП (тобто не з 1-го, а з 2-го, 3-го, 4-го розділів КП), які пов’язані з тією ж сферою діяльності, що і у відповідного «менеджера».
Таблиця 2

Менеджери у КП
1229.7 Генеральний менеджер
(управитель)
1231 Менеджер (управитель)
1411 Менеджер (управитель)
з використання водних ресурсів
1412 Менеджер (управитель)
з природокористування

1439.8 Менеджер (управитель)
з виробництва та розподілення
електроенергії
1439.8 Менеджер (управитель)
з організації ефективного
використання енергії
(енергоменеджер)
1443 Менеджер (управитель)
з транспортно-експедиторської
діяльності

1443 Менеджер (управитель)
на автомобільному транспорті
1443 Менеджер (управитель)
на водному транспорті
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Професійні назви робіт «не керівників» у КП, споріднені до сфери діяльності
менеджерів
—
—
2213.2 Інженер з використання водних ресурсів
2213.2 Інженер-проектувальник (водне господарство)
2213.2 Фахівець з використання водних ресурсів
3212 Інспектор з використання водних ресурсів
2213.2 Інженер з відтворення природних екосистем
2213.2 Інженер з охорони природних екосистем
2213.2 Інженер з природокористування
2442.2 Фахівець з управління природокористуванням
3212 Інспектор з охорони природи
3439 Організатор природокористування
3449 Інспектор з охорони природно-заповідного фонду
4190 Спостерігач за забрудненням природного середовища
2419.2 Економіст із збуту електроенергії (у Випуску 62 ДКХП)
2149.2 Диспетчер диспетчерської служби керування електроенергетичною системою
(у Випуску 62 ДКХП)
2143.1 Інженер-дослідник із енергетики сільського господарства
2143.2 Інженер-енергетик
2143.2 Професіонал з енергетичного менеджменту
3113 Енергетик
3113 Енергодиспетчер
3113 Фахівець з енергетичного менеджменту
2149.2 Інженер з транспорту
3119 Диспетчер автомобільного транспорту
3422 Експедитор транспортний
3422 Експедитор
3422 Черговий по транспортно-експедиційному підприємству
4133 Черговий по пункту транспортно-експедиційного підприємства на вокзалі
(автостанції)
4142 Експедитор (перевезення пошти)
3115 Механік автомобільної колони (гаража)
3119 Диспетчер автомобільного транспорту
4133 Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт
на автомобільному (морському, річковому) транспорті
2149.2 Інженер з транспорту
3142 Капітан порту (річкового)
3142 Стивідор
3152 Інспектор морський
3415 Агент морський
3415 Повірений морський (супервайзер)
4133 Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт
на автомобільному (морському, річковому) транспорті
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Таблиця 2. Продовження
1448.1 Менеджер (управитель) з
туризму

1451 Менеджер (управитель)
в торгівлі транспортними засобами
1452 Менеджер (управитель)
в оптовій торгівлі
1453 Менеджер (управитель)
в роздрібній торгівлі побутовими
та непродовольчими товарами
1453.1 Менеджер (управитель)
в роздрібній торгівлі побутовими
товарами та їх ремонті
1453.2 Менеджер (управитель)
в роздрібній торгівлі
непродовольчими товарами
1454 Менеджер (управитель)
в роздрібній торгівлі продовольчими
товарами
1455.1 Менеджер (управитель) у
готельному господарстві
1456 Менеджер (управитель)
ресторану
1456 Менеджер (управитель) кафе
(бару, їдальні)
1456 Менеджер (управитель)
підприємства з приготування та
постачання готових страв
1456 Менеджер (управитель) систем
харчової безпеки
1461 Менеджер (управитель)
із грошового посередництва
1462 Менеджер (управитель)
із фінансового лізингу
1463 Менеджер (управитель)
із надання кредитів
1469 Менеджер (управитель)
із фінансового посередництва
1467 Менеджер (управитель)
із допоміжної діяльності у сфері
фінансів

2481.2 Туризмознавець
2482.2 Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.)
3340 Інструктор-методист з туризму
3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
3414 Організатор подорожей (екскурсій)
3414 Організатор туристичної і готельної діяльності
3414 Фахівець з розвитку сільського туризму
3414 Фахівець з туристичного обслуговування
3414 Фахівець із туристичної безпеки
3414 Фахівець із туристичної безпеки
3439 Інспектор з туризму
3474 Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності
4221 Агент з організації туризму
2419.2 Економіст із збуту
2441.2 Економіст з міжнародної торгівлі
3415 Агент торговельний
3415 Комівояжер
3415 Мерчендайзер
3415 Представник торговельний
3415 Торговець (інженерні розробки)
3415 Торговець комерційний
3415 Торговець промисловий
3415 Торговець роз’їзний
3415 Торговець технічний
3419 Організатор із збуту
3419 Інспектор торговельний
3421 Торговельний брокер (маклер)
3429 Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)
2482.2 Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.)
2482.2 Фахівець із готельної справи
3414 Організатор туристичної і готельної діяльності
3414 Фахівець з готельного обслуговування
2482.2 Фахівець із ресторанної справи
3550 Технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та
харчоконцентратів
3570 Технік-технолог з технології харчування
5122 Кухар-стюард
5122 Шеф-кухар
5123 Бармен
5129 Майстер ресторанного обслуговування
2411.2 Аудитор систем харчової безпеки
2414.2 Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки
2414.2 Професіонал з фінансово-економічної безпеки
2414.2 Професіонал з фінансово-економічної безпеки
2419.2 Відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи)
2419.2 Консультант з ефективності підприємництва
2441.2 Аналітик з кредитування
2441.2 Економіст з фінансової роботи
3411 Брокер
3411 Дилер
3411 Маклер біржовий
3411 Фахівець з біржових операцій
3411 Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
3411 Фахівець з депозитарної діяльності
3411 Фахівець з корпоративного управління
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Таблиця 2. Продовження

1466 Менеджер (управитель)
із пенсійного недержавного
страхування
1465 Менеджер (управитель)/
із страхування
1468 Менеджер (управитель)
із допоміжної діяльності у сфері
страхування
1471 Менеджер (управитель) у сфері
операцій з нерухомістю для третіх осіб

1472 Менеджер (управитель) у сфері
аренди машин та устаткування
1473 Менеджер (управитель) у сфері
надання інформації

1474 Менеджер (управитель)
з питань регіонального розвитку
1474 Менеджер (управитель)
із комунікаційних технологій

1475.4 Менеджер (управитель)
з постачання
1475.4 Менеджер (управитель)
із збуту
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3411 Фахівець з управління активами
3411 Фахівець з фінансово-економічної безпеки
3411 Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів
3419 Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей
3419 Інспектор кредитний
3419 Інспектор обмінного пункту
4122 Офісний службовець (боргові зобов’язання)
4122 Офісний службовець (застава та іпотека)
4122 Офісний службовець (інвестиції)
4122 Офісний службовець (кредит)
4212 Операціоніст (банк)
4214 Кредитор
4215 Збирач боргових платежів
3443 Інспектор з призначення пенсій
3443 Інспектор з виплати пенсій
2412.2 Страховий експерт з охорони праці
3412 Агент страховий
3412 Страхувальник
3417 Експерт-консультант із страхування
3432 Офісний службовець (страхування)
2149.2 Інженер з інвентаризації нерухомого майна
3413 Агент з нерухомості
3413 Ріелтер
3413 Торговець нерухомістю
3439 Технік з інвентаризації нерухомого майна
5149 Вимірювач об’єктів нерухомого майна
2441.2 Економіст з договірних та претензійних робіт
2441.2 Економіст із ціноутворення
2441.2 Економіст
2433.2 Аналітик консолідованої інформації
2433.2 Інженер з науково-технічної інформації
3113 Диспетчер-інформатор
3121 Фахівець з інформаційних технологій
3439 Інспектор з організації захисту секретної інформації
3439 Фахівець з організації захисту секретної інформації
4112 Оператор інформаційно-комунікаційних мереж
4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
4141 Оброблювач інформаційного матеріалу
4141 Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу
4222 Черговий інформаційно-довідкової служби
4222 Офісний службовець (інформація)
2442.2 Фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки
3414 Фахівець з розвитку сільського туризму
3439 Асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки
2131.2 Аналітик з комп’ютерних комунікацій
2149.2 Аналітик комунікацій (крім комп’ютерів)
3132 Фахівець із телекомунікаційної інженерії
4112 Оператор інформаційно-комунікаційних мереж
4229 Оператор телекомунікаційних послуг
3419 Організатор з постачання
4131 Агент з постачання
4131 Офісний службовець (постачання)
2419.2 Економіст із збуту
3419 Організатор із збуту
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Таблиця 2. Продовження
1475.4 Менеджер (управитель)
з логістики
1475 Менеджер (управитель)
з маркетингу
1475.4 Менеджер (управитель)
із зв’язків з громадськістю

1475.4 Менеджер (управитель)
із зовнішньоекономічної діяльності

1475.4 Менеджер (управитель)
з адміністративної діяльності

1476.1 Менеджер (управитель)
з реклами

1477.1 Менеджер (управитель)
з персоналу
1478 Менеджер (управитель)
у слідчій діяльності

1479 Менеджер (управитель)
з організації консультативних послуг

1482 Менеджер (управитель)
з громадської охорони здоров’я

2419.2 Логіст
2441.2 Економіст з матеріально-технічного забезпечення
2419.2 Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)
2419.2 Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку
2419.2 Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою;
2443.2 Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських
організаціях)
2443.2 Експерт із суспільно-політичних питань
2446.2 Наглядач в громадському центрі
3439 Організатор громадських заходів
2419.2 Консультант із зовнішньоекономічних питань
2419.2 Експерт із зовнішньоекономічних питань
2441.2 Економіст з міжнародної торгівлі
3119 Диспетчер з міжнародних перевезень
3422 Агент з митного оформлення вантажів та товарів
3423 Адміністративний помічник
3423 Організатор з персоналу
3434 Референт
3435.2 Організатор діловодства (види економічної діяльності)
4115 Секретар
4222 Адміністратор
2419.2 Рекламіст
2451.2 Редактор з рекламування фільмів
3429 Представник з реклами
3429 Агент рекламний
3429 Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)
5220 Демонстратор товарів (рекламна діяльність)
2111.2 Інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції
2412.2 Професіонал з розвитку персоналу
2419.3 Спеціаліст з питань персоналу державної служби
3423 Організатор з персоналу
2423 Старший слідчий в особливо важливих справах
2429 Слідчий
2429 Слідчий в особливо важливих справах
5162 Помічник слідчого
3436.9 Помічник юриста (інші види юриспруденції)
2421.2 Юрист
2429 Експерт
3450 Приватний детектив
2149.2 Консультант (у певній галузі інженерної справи)
2111.2 Консультант науковий (у планетаріях)
2340 Консультант психолого-медико-педагогічної консультації
2411.2 Консультант з податків і зборів
2412.2 Профконсультант
3417 Експерт-консультант із страхування
2419.2 Консультант з маркетингу
2419.2 Консультант з раціоналізації виробництва
2419.2 Консультант із зовнішньоекономічних питань
2441.2 Консультант з економічних питань
2443.2 Консультант з питань історії
2443.2 Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських
організаціях)
2419.2 Консультант з ефективності підприємництва
2221.2 Лікар пункту охорони здоров’я
2351.2 Консультант з питань здорового способу життя
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Таблиця 2. Закінчення
1483 Менеджер (управитель)
у соціальній сфері

1491 Менеджер (управитель)
підприємства житлово-комунального
господарства

1492 Менеджер (управитель)
у видавничій діяльності

1492 Менеджер (управитель) банно
(лазне)-оздоровчого комплексу
1494 Менеджер (управитель)
екологічних систем

1495 Менеджер (управитель)
систем з інформаційної безпеки
1496 Менеджер (управитель)
із соціальної та корпоративної
відповідальності (КП 2010)
1499 Менеджер (управитель)

2412.2 Експерт з регулювання соціально-трудових відносин
2442.2 Соціальний патолог
2446.2 Соціальний аудитор
2446.2 Соціальний працівник
2446.2 Фахівець із соціальної роботи
2446.2 Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування
2145.2 Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного
господарства
2149.2 Інженер з організації експлуатації та ремонту
3115 Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного
господарства
3151 Інспектор з контролю за технічним утриманням будинків
3439 Інспектор з обліку та розподілу житлової площі
5121 Комендант будинку
2139.2 Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва
2149.1 Технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво)
3119 Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва
2149.2 Технолог (видавничо-поліграфічне виробництво)
2149.2 Інженер-матеріалознавець видавничо-поліграфічного виробництва
5141 Майстер банно (лазне)-оздоровчих послуг
2149.2 Інженер з техногенно-екологічної безпеки
2211.2 Еколог
2211.2 Експерт з екології
2411.2 Екологічний аудитор
2419.2 Фахівець з економічного моделювання екологічних систем
3211 Технік-еколог
2149.2 Професіонал із організації інформаційної безпеки
3439 Фахівець із організації інформаційної безпеки
2412.2 Експерт із соціальної відповідальності
3439 Фахівець
3474 Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності
3474 Організатор концертів і лекцій
3476 Організатор театралізованих народних свят та обрядів
5149 Організатор ритуалу

Як видно із наведеної Таблиці 2, у тих сферах
діяльності, для яких у КП відсутні відповідні спеціалізації професій менеджерського спрямування, можна застосовувати узагальнену професійну назву роботи «Менеджер (управитель)»
з кодом КП 1499 (яка належить до професійного
угруповання 1499 «Менеджери (управителі) в
інших видах економічної діяльності, не віднесені до інших угруповань»), яку за необхідності
можна уточнити (розширити) відповідно до
Примітки 2 Додатку В до КП, наприклад, «Менеджер з організації культурно-дозвільної діяльності», «Менеджер з надання ритуальних послуг» тощо.
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Також у КП міститься й інша узагальнена
професійна назва роботи «Менеджер (управитель)» з кодом КП 1231, яка, відповідно, належить до професійного угруповання 1231
«Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних
підрозділів та інші керівники». Тому, наприклад, якщо відповідний працівник спеціалізується на зв’язках із ключовими клієнтами,
можна також утворити такі відповідні розширені професійні назви робіт «менеджерського
спрямування»:
— 1231 «Менеджер (управитель) по роботі з
ключовими клієнтами» — якщо відповідний
№ 9 (141) - № 10 (142), 15 травня 2017
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такого працівника не мають суперечити кваліфікаційній характеристиці фахівця, яка міститься у
випуску 1 ДКХП. Тобто відповідний працівник у
цьому випадку повинен виконувати роботу технічного характеру, наприклад, щодо збору та
аналізу інформації про ключових клієнтів, її обробки на комп’ютерах, обліку, документуванні,
систематизації тощо.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант
з питань оплати праці
та кадрового діловодства

реклама

працівник є керівником структурного підрозділу
по роботі з ключовими клієнтами;
— 1499 «Менеджер (управитель) по роботі
з ключовими клієнтами» — якщо відповідний працівник є керівником робочої групи по
роботі з клієнтами, яку не виокремлено в окремий структурний підрозділ.
У подібний же спосіб можна розширити і узагальнену професійну назву роботи 3439 «Фахівець» для назви посади працівника, який не має
керівних повноважень, тобто, наприклад, до
«Фахівця по роботі з ключовими клієнтами». При
цьому слід не забувати, що посадові обов’язки

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ
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Управління кар’єрою працівників
Людина планує власне майбутнє, ґрунтуючись на своїх соціально-економічних умовах і потребах. Тому немає нічого дивного в тому, що вона бажає знати перспективи розвитку своєї кар’єри і можливості підвищення кваліфікації на будь-якому
підприємстві, а також умови, за яких вона зможе фактично досягнути кар’єрного
зростання. Сьогодні роботодавцям вже не потрібно доводити, що вкладення в працівника, підвищення його кваліфікаційного рівня, розвиток ділових навичок є одним з вирішальних факторів підвищення ефективності підприємства в цілому.
У низці сучасних корпорацій, де інтелектуальна складова бізнесу є визначальною,
такі вкладення давно складають левову частку інвестицій. З’ясуємо, яким же чином
правильно сформулювати та вирішити комплекс задач, пов’язаних з управлінням
кар’єрою працівників, що є окремим самостійним напрямком у процесі управління
персоналом.

Визначення та принципи
Кар’єра — це процес професійного зростання
працівника, підвищення його авторитету та статусу на підприємстві, який виражається в його
просуванні службовими «сходинками».
Планування кар’єри — це процес складання
працівником плану особистого просування у
своїй професійній діяльності.
Управління кар’єрою працівників — це вид
управлінської діяльності, спрямований на формування посадового або професійного зростання працівників відповідно до внутрішніх потреб
підприємства, а також потенціалу й очікувань
самого працівника.
Для працівників управління кар’єрою означає:
— потенційно більш високу ступінь задоволеності роботою на підприємстві, що надає їм
можливості для професійного зростання і підвищення рівня життя;
— більш чітке бачення професійних особистих перспектив та можливість планувати інші
аспекти власного життя;
— можливість цілеспрямованої підготовки до
майбутньої професійної діяльності;
— підвищення конкурентоспроможності на
ринку праці.
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Підприємство отримує такі переваги від
процесу управління кар’єрою працівників:
— наявність мотивованих і лояльних працівників, які пов’язують свою професійну діяльність з даним підприємством, що підвищує продуктивність праці й знижує плинність робочої
сили;
— можливість планувати професійний розвиток працівників і всього підприємства з урахуванням особистих інтересів як роботодавця, так
і персоналу;
— план розвитку кар’єри окремих працівників в якості важливого джерела визначення потреб у професійному навчанні;
— наявність групи працівників, які відповідно до своєї підготовки та за умови професійного зростання, надалі зможуть претендувати
на ключові посади.
Процес управління кар’єрою працівників є
складним й вимагає значних ресурсів. На жаль,
сама по собі наявність цього процесу на підприємстві не гарантує реалізацію професійних
амбіцій його працівників, однак його відсутність викликає незадоволення персоналу, збільшує плинність кадрів, а також обмежує здатність підприємства ефективно заповнювати усі
керівні вакантні посади. Як свідчить практика,
№ 9 (141) - № 10 (142), 15 травня 2017
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витрати на управління кар’єрою працівників позитивно впливають на прогрес підприємства у
довгостроковій перспективі.
При управлінні кар’єрою працівників керівництво повинно дотримуватися таких принципів:
 Справедливість у кар’єрі. Персонал сподівається на неупередженість в організаційному
контролі, на систему просування, вільну від будьяких обмежень, крім професійного.
 Активна участь керівництва. Працівників цікавить наявність зворотного зв’язку з керівництвом, чому сприяє регулярне проведення
оціночних заходів і коригування на їх основі
планів кар’єрного просування.
 Повна поінформованість персоналу. Працівники хочуть знати про всі існуючі можливості кар’єрного зростання на підприємстві й
мають отримувати таку інформацію.
 Врахування інтересів працівників. Зрозуміло, що працівники прагнуть, аби їхні інтереси
враховувалися при плануванні кар’єри — наприклад, безглуздо будувати плани «виростити»
вдалого керівника з нехай і надзвичайно освіченого та здібного працівника, якщо його цікавить винятково, приміром, творча робота.

Мотивація і планування кар’єри
Співробітник, який усвідомлює, що про його
кар’єру турбуються, а його трудова діяльність
знаходиться під пильною увагою з точки зору
подальших перспектив кар’єрного зростання,
докладає набагато більше зусиль до виконання
своїх посадових обов’язків і проявляє більше ініціативи. Перспектива просування кар’єрними
сходами стає одним з мотивуючих факторів до
більш продуктивної діяльності.
Крім того, система планування кар’єри дозволяє задовольнити базову потребу людини в
безпеці, а також потреби вищого порядку — визнання іншими власної значущості у вигляді
кар’єрного просування, адже розроблений на
кілька років план роботи дає йому впевненість
у завтрашньому дні, що не може не позначитися
позитивно на рівні мотивації.
Завданням керівника підприємства, а також
відділу кадрів чи служби з управління персона№ 9 (141) - № 10 (142), 15 травня 2017
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лом є створення оптимальних умов для кар’єри
працівника та її мотивації. Мотиви є рушійною
силою кар’єри, але необхідно зважати на те, що
вони індивідуальні. Правильне визначення
таких мотивів дозволяє спрямувати кар’єру в
бік максимально ефективної діяльності працівника.
Можна виділити кілька типів мотивів для
кар’єрного зростання:
 Автономія. Виявляється у прагненні домогтися незалежності. В межах підприємства
таку можливість може надати висока посада,
статус та авторитет і заслуги, з якими всі змушені рахуватися.
 Техніко-функціональна компетентність.
Проявляється у бажанні бути кращим фахівцем
у своїй справі. Тут має місце орієнтація на професійне зростання. Люди, орієнтовані цим мотивом, зазвичай не виявляють значної зацікавленості щодо матеріальної винагороди, але
високо цінують визнання з боку керівництва та
колег.
 Безпека і стабільність. Виражаються у
прагненні зберегти та зміцнити своє становище
на підприємстві. Люди з такою орієнтацією
прагнуть отримати посаду, що дає гарантії від
звільнення з ініціативи роботодавця чи зниження заробітної плати.
 Управлінська компетентність. Прагнення
до влади, лідерства, успіху. Зазвичай асоціюється
з високим званням, статусними символами, відповідальною роботою, високою зарплатою, визнанням керівництва і швидким просуванням
кар’єрними сходами.
 Підприємницька креативність. Людям з
такою орієнтацією притаманні прагнення створювати і організовувати щось нове, займатися
творчістю. Це вимагає необхідної влади і свободи, які й надає певна посада.
 Потреба в першості. Виражається у прагненні людини завжди бути першою, «обійти»
колег (байдуже, в чому саме).
Процес мотивації кар’єри полягає у створенні
умов постійного досягнення цілей, до яких прагне людина. При цьому слід враховувати, що на
різних етапах розвитку кар’єри мотиви можуть
змінюватися — тому їх слід не тільки виявляти,
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але і формувати у кожного працівника відповідно до його прагнень. Як результат, мотивація
кар’єри повинна стимулювати її розвиток в необхідних напрямках.
Зазвичай, виділяють три способи формування кар’єри:
1. Природний процес. Передбачає підготовку шляхом посадового просування. У цьому випадку поступово, ґрунтуючись на вже наявному досвіді, освоюються нові посадові функції.
Таким чином можна підготувати фахівця для
будь-якої посади, однак не можна передбачити
наперед терміни, коли він буде підготовлений
остаточно.
2. Штучний процес. Передбачає цільову інтенсивну підготовку працівника й результативність в цьому випадку набагато вища, оскільки
вона вкладається у запланований час (щоправда, якість такої підготовки може бути дещо нижчою, аніж під час природного процесу формування кар’єри).
3. Формування кар’єри за зразком. Це вдалий метод, який дозволяє поєднувати обидва
вищезазначені способи підготовки й включає як
«горизонтальне», так і «вертикальне» переміщення працівника. Як еталон може виступати
схема професійного зростання і службового
просування. Вона дає реальні перспективи руху
на період 3 – 5 років. Гарантованість ефективного просування забезпечується за умови виконання працівником професійних завдань, творчого і сумлінного ставлення до справи. При
цьому регламентується і період просування працівника: зазвичай не рідше ніж раз на 5 років.
Така схема управління кар’єрою носить нормативний характер, хоча і не завжди забезпечує
оптимальне мотивування.
Важливим елементом управління кар’єрою є
її планування. Зазвичай, воно здійснюється на
базі програм управління кар’єрою, які повинні мати такі характерні риси:
— конкретний деталізований облік посад, які
є вакантними;
— індивідуальне планування кар’єри фахівця,
який перебував у резерві на просування;
— створення у працівника стимулів до підвищення ефективності діяльності.
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Кадрове планування, що здійснюється «зверху», являє собою схеми заміщення. Воно доповнюється плануванням «знизу». Останнє передбачає складання індивідуальних планів кар’єри.
Важливим елементом управління кар’єрою є
відбір розвиваючих посад, які дозволяють добре
підготувати працівників до подальшого професійного просування. Наприклад, для посади директора такою розвиваючою посадою може
бути посада головного інженера, для посади
майстра — посада бригадира і т. д..
Виявлення взаємозв’язків між вимогами до
посад дає можливість розробляти типові схеми
заміщення. Такі схеми, зазвичай, охоплюють
цілі групи або «ланцюжки посад», пов’язаних
між собою «ефектом доміно». Цей ефект полягає у тому, що просування працівника на відкриту вакантну посаду створює вакансію в наступній ланці такого ланцюжка.
Розробкою типових схем заміщення займається відділ кадрів чи служба з управління
персоналом, але вони повинні працювати в тісній взаємодії з лінійними керівниками структурних підрозділів. У повному обсязі робота
щодо планування схем заміщення виконується
лише на вищій ланці управління (по групі ключових посад підприємства).

Резерв «на підвищення»
Формування резерву «на підвищення» відбувається з числа працівників, які встигли себе позитивно зарекомендувати досягнутими результатами. У даному випадку враховується безліч
факторів: вік, особистий потенціал, рівень мобільності, рівень сприйняття нової інформації
та здобуття нових навичок, творчі здібності, характер тощо.
Формування резерву «на підвищення» ведеться у два етапи:
— керівники структурних підрозділів підприємства пропонують працівників зі своїх підрозділів, які, на їхню думку, є найбільш вдалими кандидатурами для просування на вищі посади;
— з наданих керівниками структурних підрозділів переліків кандидатів «на підвищення»
відбір найбільш перспективних працівників
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стві комісія, до якої обов’язково входять представники відділу кадрів та/або служби з управління персоналом.
Планування кар’єри «знизу» самими працівниками та їх безпосередніми керівниками —
важлива частина управління трудовими ресурсами, бо лише у процесі безпосередньої роботи
можна виявити можливості особи, її схильності
та наявність потреб у розвитку певних навичок.
Звісно, планування кар’єри не створює нових
вакансій та не гарантує швидкого просування
кар’єрними сходами, але воно сприяє індивідуальному розвитку і професійному зростанню
працівника, підвищує його значимість для підприємства й забезпечує відповідність кваліфікації персоналу діяльності підприємства (як на
даний час, так і у перспективі).
Керівнику підприємства, який прийняв рішення підвищити продуктивність праці своїх
працівників, важливо пам’ятати, що не існує
універсального методу, аби виявити приховані
резерви, завжди необхідно застосовувати комплекс інструментів: навчання, оцінку, розвиток,
оптимізацію витрат і чисельності працівників
тощо. Також, перш ніж зайнятися оптимізацією,
необхідно виявити зайві бізнес-процеси і вирішити, як можна їх поліпшити або змінити.
Вигода ж від прив’язки оплати праці до продуктивності очевидна: роботодавець зможе скоротити витрати, підвищити рівень продуктивності
та збільшити розмір заробітної плати саме ефективним працівникам.
Контроль і планування ділової кар’єри працівника полягають у тому, що починаючи з
моменту його прийняття на підприємство і закінчуючи ймовірним звільненням з роботи,
потрібно організувати планомірне «вертикальне» та «горизонтальне» просування в системі посад і робочих місць.
Процес планування кар’єри працівника починається з моменту його прийняття на підприємство. Керівнику відповідного структурного підрозділу та/або менеджеру з персоналу слід
обговорити можливі кар’єрні перспективи з новим працівником, якому потрібно окреслити
перспективи його професійного розвитку на даному підприємстві й можливості подальшого
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кар’єрного зростання (він повинен сам розуміти
свої професійні здібності та навички й усвідомлювати, чого він може досягти в майбутньому).
Кар’єра працівника на підприємстві — це бажання реалізувати власний професійний потенціал і зацікавленість керівництва у просуванні
саме цього працівника. План кар’єри — це план
індивідуальної роботи працівника підприємства, що передбачає досягнення особистих цілей у професійній діяльності. Зазвичай, план
кар’єри складається на рік і в нього включаються
потреби працівника щодо досягнення певних
етапів кар’єри, довгострокові цілі працівника, а
також обов’язки підприємства з надання допомоги працівнику в досягненні його професійних
цілей.
Але управління кар’єрою працівника — це не
тільки постановка цілей його професійного розвитку, а й визначення засобів щодо їх досягнення. Плануванням кар’єри співробітників керівники починають займатися після проведення
атестації, за допомогою якої виявляються найбільш перспективні працівники підприємства,
які в подальшому зможуть досягти найбільших
успіхів у своїй професійній діяльності. На сучасному етапі працівники виступають важливим
видом ресурсів, наявних у розпорядженні підприємства. Таким чином, витрати (матеріальні,
управлінські, інтелектуальні) на розвиток працівників є інвестиціями в успішне і стабільне
майбутнє підприємства. Окрім того, у працівника, для якого проводяться заходи з управління
кар’єрою, підвищується і відданість інтересам
підприємства, що, зрозуміло, позитивно впливає на його розвиток.

Ротація кадрів
Для молодих працівників доцільно розробляти такий план розвитку кар’єри, який окрім безпосереднього підвищення компетентності у тій
сфері діяльності, в якій вони вже працюють, дозволить виявити приховані таланти й здібності
працівника. Одним із способів, що дозволяє це
зробити, є внутрішня ротація кадрів на підприємстві.
Ротація кадрів — це тимчасове переведення працівника на іншу посаду, переміщення чи
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переведення в інший структурний підрозділ або
в інший філіал підприємства. Такий досвід дозволить молодому працівникові збагатитися новими знаннями й розширити кругозір.
Ротація буває круговою (коли працівник,
пройшовши певну кількість переведень та/або
переміщень, повертається на своє попереднє
робоче місце (посаду), безповоротною (коли
працівник залишається на одній з нових посад,
на яку його перевели) і взаємозамінною (коли
кілька працівників однакового рівня «обмінюються» між собою посадами та/або робочими місцями).
За рівнем спеціалізації виділяють ротації: за
іншою спеціальністю; за суміжною спеціальністю; зі зміною характеру роботи, але за тією ж
спеціальністю.
Здійснюватися ротації можуть за ініціативою
керівництва, за ініціативою самого працівника,
а також з ініціативи відділу кадрів та/або служби з управління персоналом.
За масштабом переміщень ротації поділяються на:
— внутрішні (в межах одного структурного
підрозділу);
— зовнішні (між різними структурними підрозділами підприємства);
— міжрегіональні (переведення до іншого філіалу підприємства, розташованого в іншому
регіоні країни, що вимагає зміни місця проживання працівника);
— міжнародні (застосовуються транснаціональними компаніями, коли працівники переміщуються до філіалів, розташованих в інших
державах).
При розробці системи ротації кадрів доцільно керуватися наступними рекомендаціями:
— «горизонтальні» переміщення необхідно
проводити регулярно протягом усієї трудової
діяльності працівника (однак при цьому слід
врахувати, що в перші роки роботи здатність до
навчання і можливості щодо швидкої адаптації
у людей вищі, ніж в подальшому — тому з роками такі переміщення мають ставати рідшими);
— періодичність ротації повинна бути не
спонтанною, а професійно обґрунтованою (у
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теорії менеджменту вважається, що оптимальний період перебування на одній посаді для керівника становить 5 років, а для фахівця —
3 роки);
— перед ротацією повинні проводитися навчання, спрямовані на підготовку до роботи на
новій посаді (звісно, рівень та тривалість такого
навчання визначається індивідуально й залежить від рівня змін у роботі та професіоналізму
конкретного працівника);
— для подолання опору серед співробітників
щодо впровадження такої системи, необхідно
аби вона була розпочата з вищих рівнів управління (найкращий приклад — коли його демонструє керівництво);
— успішне запровадження системи ротації
можливо лише за умови, коли працівники володіють високими інтелектуальними й вольовими
якостями (в іншому випадку ротація не принесе
користі, а тільки завадить діяльності підприємства — саме тому важливо, щоб це враховувалося ще на етапі підбору персоналу).
Для молодого працівника доцільно розробити
такий план ротацій, при якому він зможе за певний проміжок часу спробувати свої сили в різних сферах того напрямку діяльності, яким
займається. Наприклад, для молодого фахівця
з персоналу на великому підприємстві план ротації може мати наступний вигляд:
1. Організатор з персоналу.
2. Інспектор з кадрів.
3. Професіонал з розвитку персоналу.
4. Менеджер (управитель) з персоналу.
Таким чином, за один – два роки роботи молодий працівник зможе визначити, яка сфера
роботи для нього найбільш цікава, а керівництво, на підставі оцінки його роботи за цей час,
зробить висновки щодо того, на якій ділянці роботи цей працівник найбільш продуктивний і
спланує його подальшу кар’єру відповідно до обраної спеціалізації.
Для більш досвідчених працівників проведення ротації також може бути корисним — наприклад, керівник відділу зможе «відточити» свої
управлінські навички, помінявшись місцями з
начальником департаменту. Така ротація буде
корисна, якщо план розвитку кар’єри керівника
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підрозділу передбачає «вертикальне» зростання
до начальника департаменту, в якого у прямому
підпорядкуванні є набагато більший штат. Ротація виведе начальника відділу зі звичної для
нього зони комфорту, дозволивши і йому, і вищому керівництву оцінити, яких знань не вистачає майбутньому начальнику департаменту для
більш якісного виконання обов’язків й врахувати це в плані навчання.
З огляду на викладене, до індивідуального
плану розвитку кар’єри працівника варто внести такі розділи:
1. Заплановані кар’єрні пересування.
2. Перелік знань, умінь і навичок, необхідних
працівникові для переведення на іншу заплановану посаду. Такий перелік складається, виходячи зі знань працівника на момент проведення
його оцінки відповідно до наявних на підприємстві профілів посад, завдяки чому визначається,
яких компетенцій не вистачає працівникові для
переходу на наступний етап кар’єри.
3. Навчальні заходи та способи отримання
необхідних знань і навичок. У цьому розділі планується, як і звідки працівник отримуватиме
відсутні компетенції, прописуються внутрішні
навчання, курси, семінари, тренінги, конференції, які йому необхідно буде відвідати, можливі
ротації тощо.
4. Способи контролю отриманих знань і оцінки готовності працівника до переведення. Тут
описується періодичність проведення контрольних оцінок працівника й ті показники, які підтверджуватимуть рівень і якість отриманих ним
компетенцій. Наприклад, документальним підтвердженням знань, отриманих на спеціалізованих курсах, може бути відповідний сертифікат, а
реальне вміння якісно виконувати певні завдання можна оцінити за допомогою практичного
кейса.
Як і будь-який інший індивідуальний план
для працівника (приміром, план його навчання), план розвитку кар’єри також вимагає періодичного перегляду і коригування. Буває, що
працівник перевиконує план і йому стає нецікаво на поточній посаді. Або навпаки, він не встигає отримати необхідний для переведення на
іншу заплановану посаду обсяг нових знань і
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якийсь із етапів кар’єри необхідно продовжити.
Трапляється, що працівникові взагалі стає нецікаво розвиватися в обраній сфері й він, після
чергової ротації, знаходить себе в абсолютно іншій професії. Тому фахівцеві, який відповідає за
втілення програми розвитку кар’єри персоналу,
необхідно постійно відстежувати актуальність
кар’єрних планів і проводити регулярні зустрічі
з працівниками, які беруть участь у такій програмі, аби вчасно відслідковувати проблеми й
вносити необхідні зміни.

Складання індивідуальних
планів розвитку
Визначивши тих працівників, які за результатами попередньої оцінки їх професійних і особистісних якостей потенційно здатні просуватися далі службовими сходами, можна приступати до формування конкретних планів їхнього
подальшого розвитку.
Такі персоніфіковані плани повинні будуватися залежно від наявних у працівника знань,
умінь і навичок на момент початку планування
його кар’єри: хтось здатний відразу претендувати на місце в управлінському кадровому резерві, а комусь необхідно пройти додаткове навчання і здобути необхідний досвід.
Тому (особливо на підприємствах з великим
штатом) доцільно провести ще одну класифікацію працівників, яких ви плануєте розвивати:
1. Молоді фахівці — працівники 20 – 25 років,
з досвідом роботи на підприємстві не більше
року, без наявності практичного управлінського
досвіду.
2. Фахівці другої категорії — працівники 26 –
30 років, які працюють на підприємстві понад
один – два роки й на момент проведення оцінки
вже мають професійні успіхи та досягнення.
3. Фахівці третьої категорії — працівники,
старші 30 років, які вже мають значні професійні досягнення на підприємстві й практичний
управлінський досвід.
Індивідуальний план розвитку працівника
(його також часто називають планом кар’єрного зростання або планом кар’єри) — це документ, що містить цілі й програму розвитку
співробітника, його професійних і ділових
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якостей. Такий план є необхідним для здійснення контролю та обліку заходів з розвитку
кожного конкретного співробітника підприємства, наприклад, в рамках системи оцінки персоналу або проекту з розвитку кадрового резерву. Виконання індивідуального плану розвитку
є показником ефективності роботи самого працівника, його керівника і системи навчання та
розвитку персоналу підприємства в цілому.
Організатором централізованого процесу
складання планів професійного розвитку, як
правило, є відділ кадрів чи служба з управління персоналом. У цьому процесі повинні брати
участь як мінімум керівник і його підлеглий.
Найскладніше при формуванні такого плану
полягає в ідентифікації проблемних зон співробітника, тобто оцінки його сильних і слабких сторін у професійних знаннях, досвіді та
поведінці. Ці зони правильніше називати зонами розвитку, оскільки вони можуть лягти в
основу досягнення ще більшої ефективності та
результативності діяльності працівника. Тому
план професійного розвитку співробітника
складається, як правило, за результатами його
попередньої оцінки за компетенціями або атестації.
Етапами складання індивідуального плану
розвитку працівника є:
1. Підготовчий етап. Співробітник вивчає
звіт за результатами оцінки за компетенціями
(звісно, якщо вона проводилася), отримує і
вивчає рекомендації з розвитку від керівника,
самостійно визначає пріоритети розвитку, за
необхідності — радиться з консультантом (зовнішнім або внутрішнім, досить часто роль такого консультанта виконує фахівець з навчання
та розвитку персоналу).
2. Визначення пріоритетів. Працівник заповнює таблицю з пріоритетами свого розвитку
і карту розвиваючих дій, де чітко позначає, як і
коли буде розвивати необхідні навички (це, загалом, і є безпосередньо планом індивідуального розвитку).
3. Узгодження плану. Співробітник погоджує
свій план індивідуального розвитку з консультантом та/або керівником і вносить до нього, за
необхідності, відповідні корективи.
66

4. Затвердження плану. Готовий індивідуальний план розвитку працівника, що пройшов узгодження з консультантом і керівником,
надається керівникам чи представникам відділу
кадрів та/або служби з управління персоналом
для остаточного затвердження.
До плану індивідуального розвитку, зазвичай, включають:
— перелік посад, які може займати працівник;
— процедури оцінки відповідних професійних знань та навичок;
— види внутрішнього та зовнішнього навчання;
— участь у кадрових конкурсах, проходження
процедур відбору та підготовки кадрового резерву.
У плані індивідуального розвитку рекомендують вказувати:
— загальні анкетні дані (прізвище, ім’я, по
батькові, вік, освіта, поточна посада, період роботи на цій посаді та на підприємстві в цілому);
— результати останньої оцінки професіоналізму та особистісних якостей;
— відомості про попередню підготовку;
— термін, на який складено план (з якого по
який рік);
— інші відомості, що становлять інтерес для
роботодавця, а також певні умови, в яких зацікавлений працівник.
Але основну складову індивідуального плану розвитку становить, насамперед, конкретний перелік заходів, спрямованих на вдосконалення управлінських та професійних
якостей працівника, й основними видами
таких заходів є:
 Навчальні. Спрямовані на те, аби співробітник отримував нові знання, які можуть стати в
нагоді при виконанні його безпосередніх обов’язків.
 Розвиваючі. Використовуються для вдосконалення у працівника навичок в його професійній діяльності та набуття ним нових —
завдяки розвиваючим заходам співробітник
зможе виконувати ширший спектр завдань.
Види розвиваючих заходів можуть бути наступними:
— розвиток на робочому місці;
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— спеціальні проекти/завдання/тимчасові
призначення;
— навчання на досвіді інших;
— пошук зворотного зв’язку;
— самонавчання;
— тренінги та семінари.
На деяких підприємствах також поділяють
перелік розвиваючих заходів на групи, що відображають форми і види навчання. Зовсім
необов’язково для всіх категорій персоналу або
для кожної компетенції складати повний список
розвиваючих дій — що нижче рівень персоналу,
тим простішим і коротшим повинен бути цей
перелік (наприклад, можна зробити акцент на
самонавчання (книги, спостереження за більш
досвідченими колегами тощо) і відвідування
корпоративних тренінгів). А от чим вище рівень
персоналу, тим різноманітніше повинні бути в
індивідуальному плані розвитку відображене використання різних форм навчання і розвитку.
Водночас, при цьому план індивідуального розвитку не можна перевантажувати, інакше співробітник просто не зможе виконати всі розвиваючі дії (не забувайте, що все ж таки персонал
повинен, перш за все, працювати, а не надмірно
захоплюватися власним навчанням). Кожна розвиваюча дія, як і мета розвитку, має бути описана в термінології дій якомога детальніше. Іншими словами, потрібно дати відповідь на питання:
навіщо співробітнику виконувати саме цю розвиваючу дію, як вона приведе його до досягнення відповідної мети? Особливу увагу потрібно
приділяти діям, які співробітник реалізує самостійно (наприклад, спостереження за більш досвідченими колегами або читання). Щоб вони
були максимально результативними, працівник
повинен як мінімум проаналізувати побачене,
почуте і прочитане. З огляду на це, до індивідуального плану розвитку бажано включити й завдання зафіксувати корисні ідеї та можливості їх
застосування на практиці. Якщо однакові розвиваючі дії виконують кілька співробітників, то доцільно буде об’єднати їх в одну групу й доручити
обговорити між собою підсумки виконаних дій.
 Закріплюючі. Заходи, призначені для відпрацювання навичок, які співробітник вже має
або нещодавно отримав.
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Для оцінки виконання індивідуального плану
розвитку розробляється форма спеціального звіту, але в деяких випадках допустимо, щоб до
структури плану включався й пункт «Статус виконання цілей», де після закінчення запланованого терміну має вноситися самооцінка працівником власних досягнень та оцінка досягнутих
результатів його керівником.
В індивідуальному плані розвитку встановлюються конкретні реальні терміни для розвитку певного навику до необхідного рівня.
План індивідуального розвитку може бути короткостроковим, середньостроковим і довгостроковим. Як свідчить практика, короткостроковий план найчастіше розробляється на 1 – 2
роки, середньостроковий — на 3 – 5 років, довгостроковий — на період понад 5 років.
У цілому фахівці з розвитку персоналу рекомендують планувати кар’єру працівників на термін від 2 до 10 років (на коротший період не варто, оскільки повна адаптація до нової посади
триває близько двох років, натомість як через
десять років вже можуть істотно змінитися умови праці й ці зміни навряд чи можна завчасно
передбачити).
При складанні індивідуального плану розвитку слід орієнтуватися на нормальний тип
кар’єрного процесу — він повинен сприяти
безперервному і послідовному просуванню працівника, а не заважати цьому внаслідок постановки невиправданих завдань.
Процедура роботи з таким видом документа
як план індивідуального розвитку працівника,
може бути на підприємстві централізованою,
суворо регламентованою і розподіленою між
відповідальними виконавцями (відділ кадрів,
служба з управління персоналом, керівники
структурних підрозділів). А може бути і неформальною, винесеною тільки на рівень, наприклад, керівника певного структурного підрозділу, який почав втілення таких планів зі свого
відділу, зацікавився такою програмою й з дозволу керівника підприємства почав допомагати у
цьому своїм колегам з інших підрозділів.
Але у будь-якому разі для складання якісного індивідуального плану розвитку своїх підлеглих керівник повинен знати:
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— види та форми навчання і розвитку в потрібній сфері, які існують;
— які з них вже є на підприємстві (приміром,
каталоги очних і дистанційних тренінгів та семінарів, актуальні проекти, до участі в яких можна залучити працівників з розвиваючою метою,
тощо);
— яким чином можна розвивати працівників
на їхніх робочих місцях (деякі великі підприємства створюють спеціальні інструкції, де перераховані конкретні методи розвитку на робочому місці, але важливо, аби керівник міг сам
генерувати варіанти);
— способи оцінки особистих якостей працівника (яку проводить не сам керівник) — різноманітні тести та програми, якими користуються
на підприємстві;
— розмір бюджету, який у поточному році виділено на навчання в межах відділу;
— особисті вподобання та прагнення працівника у професійній або управлінській кар’єрі та
його реальні можливості;
— методи і форми навчання, які найбільш
ефективні для конкретного співробітника (приміром, є люди, які краще навчаються у групі,
натомість як деякі віддають перевагу індивідуальному навчанню, для одних дистанційне навчання корисно, а інші погано сприймають інформацію з екрана комп’ютера, тощо);
— яке навчання працівник проходив раніше
(на цьому підприємстві чи на іншому, якщо його
не так давно було прийнято на роботу);
— які на підприємстві є рекомендації та/або
норми щодо кількості годин навчання або тренінго-днів.
План індивідуального розвитку є досить гнучким інструментом утримання ключового персоналу, він може щорічно уточнюватися і коригуватися за бажанням обох сторін. Планування
кар’єри співробітників, як правило, відбувається
в певному напрямку, що задовольняє також
обидві сторони, залежно від того, які завдання
треба вирішувати працівникові в майбутньому і
в яких проектах він братиме участь. Роботодавець та працівник повинні знайти компроміс,
аби розвиток останнього планувався відповідно
до цілей підприємства для забезпечення вирі68

шення його стратегічних завдань і одночасно
задовольняв особисті потреби працівника.
Переваги роботи за планом індивідуального розвитку працівника очевидні:
— професійний розвиток співробітників стає
організованим і цілеспрямованим, а не стихійним;
— план дозволяє співвіднести напрямки професійного розвитку працівника з актуальними і
перспективними потребами підприємства та
відповідного структурного підрозділу;
— враховуються інтереси співробітника в його
професійному розвиткові;
— за результатами оцінки виконання такого
плану працівник регулярно отримує зворотний
зв’язок з керівництвом щодо розвитку своїх професійних компетенцій і краще розуміє вимоги
підприємства до займаної ним посади та до/або
перспективної;
— грамотно вибудувана робота по планам
професійного розвитку мотивує співробітників
на подальшу роботу саме на цьому підприємстві.
Щоправда, після розробки і затвердження
плану індивідуального розвитку обидві сторони
все ж таки можуть зіткнутися з труднощами,
пов’язаними з його втіленням.
Очевидно, що основним бар’єром при виконанні індивідуального плану розвитку є відсутність у працівника мотивації, тому перш за
все потрібно працювати з цим чинником. Для
цього необхідно сформувати у співробітника розуміння, навіщо йому потрібне виконання індивідуального плану розвитку (якщо план збалансований і в ньому враховані особисті прагнення
працівника, то проблем з мотивацією бути не
повинно).
Друга проблема — план розвитку існує тільки на папері або виконується формально. Щоб
цього не сталося, необхідно чітко планувати
професійне і кар’єрне зростання співробітника.
Для цього треба визначити потенціал працівника, його потреби в розвитку і, головне, чи дійсно
є реальним його кар’єрне зростання всередині
підприємства (адже на практиці таки досить
часто буває, що хоча і роботодавець, і працівник
задовольняють один одного, але перспективи
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тися й у самого працівника про результати і
необхідність внесення змін до його плану розвитку.
Планування кар’єри забезпечує взаємозв’язок цілей підприємства і співробітників, врахування та взаємозв’язок їхніх потреб, вивчення
потенціалу працівників, ознайомлення людей з
реальними перспективами їхнього кар’єрного
зростання і умовами, які дозволять їм досягти
бажаного результату.
У цілому планування кар’єри має бути пов’язане з мотивацією просування кар’єрними сходами й бути довгостроковою програмою переміщення по «горизонталі» та «вертикалі». Як результат — співробітники будуть задоволені працею
і матимуть чітко сформоване бачення перспектив,
можливість планувати інші аспекти власного життя, цілеспрямовано підвищувати кваліфікацію і
готуватися до майбутньої роботи. Працівники,
пов’язуючи життя з підприємством, стають більш
лояльними по відношенню до нього та зацікавленими у продуктивній і якісній роботі.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом

реклама

розвитку кар’єри для конкретного працівника
таки відсутні — приміром, йому просто вже
нема куди «зростати» саме на цьому підприємстві).
І остання з-поміж значних та поширених
проблем — працівник не виправдовує очікувань роботодавця відповідно до плану індивідуального розвитку. Причиною цього
може бути як відсутність розуміння мети розвитку співробітником (тобто у такому разі це
вже згадана відсутність мотивації) або ж неправильно підібране навчання. Ось у другому
випадку необхідно чітко визначити, які теоретичні й практичні знання потрібні працівникові, а також правильно визначити терміни
підготовки. Крім того, треба зробити акцент
на отриманні саме практичних (а не теоретичних) навичок, які знадобляться співробітнику
для виконання подальших завдань і кар’єрного
просування.
Для ефективної роботи з планом індивідуального розвитку необхідне його коригування. Фахівці рекомендують коригувати план розвитку
не рідше одного разу на півріччя після проведення оцінки результатів, наприклад, у вигляді індивідуальної бесіди. Крім цього, варто поцікави-
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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 подав заяву про надання щорічної відпустки з подальшим
звільненням — він має спочатку використати відпустку, а потім звільнитися
чи його можна звільнити одразу?
Працівника необхідно звільнити в останній день відпустки.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР,
за бажанням працівника в разі його звільнення
(крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою
звільнення в такому випадку є останній день
відпустки.
Необхідно звернути увагу, що відпустка з подальшим звільненням надається обов’язково — якщо працівник написав заяву про надання відпустки з наступним звільненням, роботодавець не може йому відмовити в її наданні.

Також слід враховувати, що оскільки до стажу
роботи, який дає право на щорічну відпустку, включається і час перебування у щорічній відпустці, кількість днів невикористаної
відпустки необхідно розрахувати з урахуванням тривалості відпустки перед звільненням. Тобто, наприклад, якщо за рік роботи
працівникові надається щорічна відпустка тривалістю 24 дні, а при звільненні в нього залишилися невикористаними, приміром, 14 днів
відпустки, то за ці 14 днів набігає ще один день
щорічної відпустки. Отже, за таких обставин
працівникові буде потрібно надати 15 днів щорічної відпустки і звільнити його в її останній
день відпустки.

На час хвороби працівника А. виконання його обов’язків доручили працівниці Б., а
виконання її обов’язків — працівнику В.. Через три місяці працівник А. вийшов на
роботу, але через кілька днів працівниця Б. пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Що тепер робити, аби працівник В. продовжив виконувати
обов’язки працівниці Б., та чи потрібно вносити якісь записи до трудових книжок?
Видати наказ про тимчасове переведення
за згодою працівника.
Насамперед зверніть увагу, що у Вас мало місце подвійне тимчасове переведення, а не виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.
У разі виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника (на час його непрацездатності, відпустки тощо) працівник не звільняється
від обов’язків за своєю основною посадою, а додатково виконує обов’язки іншого (тимчасово
відсутнього) працівника, за що йому встановлюється відповідна доплата. Розмір такої доплати визначається колективним договором
(ст. 105 Кодексу законів про працю України,
далі — КЗпП) та/чи угодою сторін і вказується в
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наказі про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Тобто фактично виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
є суміщенням посад — лише з тією різницею, що
для встановлення суміщення посада має бути
вакантною, а для виконання обов’язків — навпаки.
У Вас же, наскільки зрозуміло із запитання,
мало місце тимчасове переведення працівників
на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором (ч. 1 ст. 33 КЗпП) — адже працівниця Б. у
період хвороби працівника А. виконувала його
обов’язки, але не працювала за своєю посадою
(інакше не було б потреби у залученні працівника В. до виконання її обов’язків). Таке тимчасове
переведення з практичного досвіду не є раціо№ 9 (141) - № 10 (142), 15 травня 2017
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нальним вирішенням ситуації (оскільки призводить до необхідності постійного пошуку працівника, який буде виконувати роботу тимчасово
переведеного), але з точки зору законодавства
цілком допустиме (якщо роботодавець не має
змоги в інший спосіб розв’язати проблеми, що
виникли, а працівник погоджується на тимчасове переведення).
Утім, якщо Ви вже оформили тимчасове переведення працівниці Б. на час тимчасової відсутності працівника А. (і, відповідно, працівника В.
на час тимчасового переведення працівниці Б.),
то слід зазначити, що тимчасове переведення
завжди обмежено у часі певним періодом (як
правило, встановлюється до фактичного виходу
на роботу тимчасово відсутнього працівника),
а тому після його закінчення (у Вашому випадку — з моменту виходу на роботу працівника А.)
тимчасово переведена на його посаду працівниця Б. мала автоматично повернутися до виконання своєї попередньої роботи (без видання
окремого наказу), і, звісно, з тієї ж самої дати до
виконання своєї роботи мав повернутися й працівник В.. Таким чином, якщо працівник А. вже
вийшов на роботу, то і працівниця Б., і працівник В. повернулися на свої посади.
Наразі ж, якщо працівниця Б. пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, Ви можете
або діяти за попередньою схемою й тимчасово
перевести працівника В. на її посаду (але тоді в
цей період він не буде виконувати свої обов’язки)
на підставі його заяви (Зразок 1) та наказу про
тимчасове переведення (Зразок 2), або ж прий-

няти на цю посаду сторонню людину за строковим трудовим договором на час перебування у
відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами працівниці Б. (Зразок 3). Слід зауважити, що в обох
випадках (як при тимчасовому переведенні, так
і при прийнятті на роботу за строковим трудовим договором), не варто обмежувати період
роботи конкретною датою, оскільки Ви не можете передбачити, скільки саме триватиме відпустка по вагітності та пологах (адже у разі народження двох і більше дітей та у разі
ускладнення пологів така відпустка збільшиться
від її стандартної тривалості (126 календарних
днів) на 14 днів відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР) — доцільніше використовувати формулювання «на період перебування
основного працівника у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами».
Також зверніть увагу, що до трудової книжки записи про тимчасове переведення не заносяться (тобто у разі тимчасового переведення працівника В. на посаду працівниці Б. в його
трудовій книжці не потрібно робити запис про
переведення). У випадку ж, якщо Ви приймете
на роботу сторонню людину за строковим трудовим договором, запис в її трудовій книжці про
прийняття на роботу слід зробити, а от вказувати на строковий характер трудових відносин
не треба (тобто запис буде «звичайним», наприклад: «Прийнято на посаду начальника дослідної лабораторії № 2).
Зразок 1
Директору ТОВ «Біостандарт»
Сергієнку О. І.
Віртюка Івана Петровича,
інженера-лаборанта I категорії
дослідної лабораторії № 2

Заява
Прошу перевести мене на посаду начальника дослідної лабораторії № 2, тимчасово, з
18 квітня 2017 р. на період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами основного працівника, начальника дослідної лабораторії № 2 Біловодько Ю. О., зі збереженням
посади за попереднім місцем роботи.
13.04.2017 р.
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОСТАНДАРТ»
НАКАЗ
14.04.2017 р.

м. Київ

№ 84-п

Про тимчасове
переведення на іншу роботу
Віртюка І. П.
ПЕРЕВЕСТИ:
ВІРТЮКА Івана Петровича, інженера-лаборанта I категорії дослідної лабораторії № 2, на
посаду начальника дослідної лабораторії № 2, тимчасово, з 18 квітня 2017 року на період
перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами основного працівника, начальника
дослідної лабораторії № 2 Біловодько Ю. О., з посадовим окладом 6 000 грн на місяць згідно
зі штатним розписом, зі збереженням посади за попереднім місцем роботи.
Підстави: 1. Доповідна записка начальника дослідної лабораторії № 2 Біловодько Ю. О.
від 12.04.2017 р..
2. Заява інженера-лаборанта I категорії дослідної лабораторії № 2 Віртюка І. П.
від 13.04.2017 р..
Директор

Сергієнко

З наказом ознайомлений:
14.04.2017 р.

Віртюк

О. І. Сергієнко
І. П. Віртюк

Зразок 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОСТАНДАРТ»
НАКАЗ
14.04.2017 р.

м. Київ

№ 84-п

Про прийняття
на роботу
Сковороди Г. М.
ПРИЙНЯТИ:
СКОВОРОДУ Галину Михайлівну на посаду начальника дослідної лабораторії № 2 за строковим трудовим договором з 18 квітня 2017 року на час перебування у відпустці у зв’язку з
вагітністю та пологами основного працівника, начальника дослідної лабораторії № 2 Біловодько Ю. О., з посадовим окладом 6 000 грн на місяць згідно зі штатним розписом.
Підстава: заява Сковороди Г. М. від 14.04.2017 р..
Директор
З наказом ознайомлена:
14.04.2017 р.
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Сергієнко
Сковорода

О. І. Сергієнко
Г. М. Сковорода
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Як правильно зробити запис до трудової книжки про переведення у зв’язку
зі скороченням штату (працівник, посада якого має бути скорочена, виявив
бажання перейти на запропоновану йому вакантну посаду)?
Запис про переведення вноситься в такому
ж порядку, що й запис про прийняття на роботу.
Відповідно до ч. 2 ст. 40 Кодексу законів про
працю України, звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників допускається лише у випадку, якщо працівника неможливо, за його згодою, перевести на іншу роботу.
Тому роботодавець має запропонувати працівникам, яких стосується заплановане скорочення,
роботу за відповідною професією, а якщо такої роботи немає, — іншу роботу, що є на підприємстві
(навіть і нижче оплачувану, але таку, яку працівник може виконувати з урахуванням його освіти,
кваліфікації, досвіду роботи й стану здоров’я).
Якщо працівник погоджується на пропозицію
роботодавця щодо переведення на іншу роботу,
він повинен подати заяву про переведення (чи
надати згоду на переведення), на підставі якої й
має бути видано відповідний наказ керівника
підприємства.
Згідно з п. 2.14. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України
від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58),

запис про переведення на іншу постійну роботу
на тому ж підприємстві до трудової книжки заноситься під черговим номером у тому ж порядку, що й про прийняття на роботу (за винятком
того, що назва підприємства вже не повторюється), наприклад: «Переведено на посаду
агента торговельного». Таким чином, норми
Інструкції № 58 не містять вимоги про зазначення у трудовій книжці підстави переведення.
Але оскільки досить часто на практиці зустрічаються ситуації, коли працівники вимушені
погодитися у разі скорочення на переведення на
нижчу посаду, бо інших вільних посад на підприємств просто немає, то, звісно, вони просять
про зазначення у трудовій книжці підстави переведення (аби у майбутніх роботодавців не виникало припущень, що їх було переведено на
нижчу посаду через, приміром, виявлену невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації). За таких обставин бажання працівника
можна задовольнити та вказати у записі в трудовій книжці й причину переведення — оскільки в Інструкції № 58 немає на це заборони, то не
буде помилкою й внесення такого запису: «Переведено на посаду агента торговельного у зв’язку
зі скороченням штату працівників».

Працівник приніс повістку на навчальні військові збори — як оформити
його відсутність на роботі протягом їх проходження?
Шляхом видання наказу про увільнення працівника від роботи на час військових зборів.
Згідно зі ст. 119 Кодексу законів про працю
України, працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу»
від 25 березня 1992 р. № 2232-XII (далі — Закон
№ 2232), «Про альтернативну (невійськову)
службу» від 12 грудня 1991 р. № 1975-XII і «Про
№ 9 (141) - № 10 (142), 15 травня 2017

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від
21 жовтня 1993 р. № 3543-XII надаються гарантії
та пільги відповідно до цих законів.
У ч. 11 ст. 29 Закону № 2232 передбачено,
що за призваними на збори військовозобов’язаними на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також
займана посада та середня заробітна плата
73
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на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності.
На підставі повістки районного (міського)
військового комісаріату роботодавець повинен
видати наказ про увільнення працівника від роботи на час проходження навчальних військових зборів (див. Зразок). У табелі обліку використання робочого часу відсутність працівника,
пов’язану із проходженням військових зборів,
позначають або буквеним кодом «ІН» (інший

невідпрацьований час, передбачений законодавством), або цифровим кодом «22».
Після закінчення навчальних зборів і повернення на підприємство, працівник має пред’явити військовий квиток як доказ участі у військових зборах та підтвердження періоду його
відсутності (у військовому квитку вказується вид
зборів (навчальні, перевірочні, спеціальні) та їх
тривалість, а зазначені дані засвідчуються підписом командира військової частини та скріплюються гербовою печаткою військової частини).
Зразок

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕРКУРІЙ»
НАКАЗ
24.03.2107 р.

м. Харків

№ 109-п

Про увільнення від роботи
на час проходження
навчальних військових зборів
Волошина І. Ф.
Відповідно до ст. 119 Кодексу законів про працю України та ч. 11 ст. 29 Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII,
НАКАЗУЮ:
ВОЛОШИНА Івана Федоровича, адміністратора системи, увільнити від роботи з 27 березня
2017 р. по 13 квітня 2017 р. на час проходження навчальних військових зборів зі збереженням місця роботи, займаної посади та середньої заробітної плати.
Підстава: повістка Слобідського РВК м. Харкова від 23.03.2017 р. № 987/19.
Директор
З наказом ознайомлений:
24.03.2017 р.

Марчук

В. Д. Марчук

Волошин

І. Ф. Волошин

Чи потрібно виплачувати грошову компенсацію за невикористану
відпустку працівнику, якого звільнено за прогул?
Так, потрібно.
Відповідно до ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504), грошова компенсація
за невикористану відпустку виплачується при
звільненні працівника за будь-якою підставою.
Законодавством не встановлено обмежень
щодо виплати компенсації за невикористану відпустку при звільненні з ініціативи роботодавця.
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А от використати відпустку перед звільненням працівник в даному випадку не може,
оскільки у ст. 3 Закону № 504 містяться такі обмеження. За бажанням працівника, у разі його
звільнення йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням, за винятком звільнення за порушення трудової дисципліни (пункти 3, 4 і 7 ст. 40 Кодексу законів про
працю України).
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Русизми і мовні кальки:
позбуваємося поганих звичок
Досить часто у своєму мовленні ми керуємося принципом «так завжди казали».
Але традиційною може бути і помилка. Особливо, якщо довгий час ми спілкувалися російською, а потім перейшли на українську, взявши з собою мовні звороти,
характерні саме для російської мови. І незважаючи на свою «звичність» для
сприйняття, вони спотворюють і забруднюють нашу мову. Дізнайтеся, як уникнути калькування та дотриматися всіх вимог українського правопису.

Уникаємо
«звичних» конструкцій
На засіданнях, нарадах, зборах часто ставиться питання, його також можна порушувати або висувати, а от піднімати питання або
його загострювати не можна, хоча ці конструкції більш звичні для сприйняття, оскільки
прийшли з російської мови. Наведемо ще декілька прикладів помилкового слововживання
та правильних конструкцій (Таблиця 1).
Таблиця 1
Помилково
Правильно
Допускатися браку, поломки, Допускатися помилки,
розкрадання
недоречності
Викликати хворобу, протест Викликати захоплення,
аплодисменти
Забезпечувати покращення Покращувати
Відбувається зростання
Зростає
Організовувати використання Використовувати
Проявити пошану
Шанувати
Здійснювати діяльність,
Працювати, контролювати
контроль
Властивий для працівника
Властивий працівнику
Характерний директору
Характерний для директора

З таблиці ми бачимо, що деякі слова можна використовувати лише в обумовленому поєднанні з
іншими. Також поширеною помилкою є беззмістовні словосполучення, зміст яких можна виразити лише одним словом. Неабиякі ускладнення
спричиняють і різноманітні узгодження слів.
Російською мовою ми звикли «благодарить
кого-то», але українською будемо дякувати ко№ 9 (141) - № 10 (142), 15 травня 2017

мусь: «Він вирішив негайно подякувати вчителю за корисну пораду». Також завод постачає
свою продукцію, а не постачає своєю продукцією, як це було б правильно у російській мові.
Є ціла низка таких слів, узгодження яких не
співпадає з російськими аналогами. Саме з ними виникає найбільше ускладнень і помилок у
тих, хто звик керуватися традиціями російської
мови. Для початку можна вивчити узгодження
тих слів, які використовуються у мовленні найчастіше.
Наприклад, ми потребуємо нових знань, а
росіяни нуждаются в них. Часто можна почути
такий мовний гібрид: ми наслідуємо йому в усьому. Але за правилами української мови правильно говорити: ми наслідуємо його в усьому. А зі
словом «пробачати» ситуація протилежна: правильно казати «пробачити йому було досить
важко».
Порівняємо ще декілька усталених словосполучень у російській та українській (Таблиця 2).
Таблиця 2
Російською

Українською

Приготовиться к проверке

Підготуватися до перевірки

Стремиться к победе
Случилось из-за халатности
Работать по совместительству
По распоряжению
руководства
Обратиться по адресу
учреждения
Жилье в рассрочку

Прагнути перемоги
Трапилося через халатність
Працювати за сумісництвом
За розпорядженням
керівництва
Звернутися на адресу
установи
Житло на виплату
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Часто причиною помилкового слововживання стає слово «по», яке дуже поширене в російській мові. Натомість в українській воно застосовується набагато рідше і лише у визначених
випадках. Як же тоді правильно перекласти «по
возможности быстрее»? Правильний варіант:
«якомога швидше». Як бачимо, в цьому, як і у
багатьох інших випадках, варто уникати дослівного перекладу.

Перекладаємо грамотно
Більшість помилок виникає через те, що навіть спілкуючись українською та використовуючи її в діловому мовленні й листуванні, ми часто
продовжуємо думати російською. Якщо наполегливо слідкувати за чистотою свого мовлення, з часом такі помилки зникнуть.
Досить важкою для перекладу є конструкція
«в качестве». Вона перекладається по-різному
залежно від контексту. Наприклад, «в качестве
оплаты используются материальные ценности» правильно перекласти так: «як оплата використовуються матеріальні цінності». Але
«чтобы служить в качестве соответствующего инструмента» варто перекласти так: «щоб
бути відповідним інструментом».
В українській мові є слово «зустрічатися», але
якщо нам треба перекласти словосполучення
типу «иногда в документах встречаются ошибки», ми скористаємося іншим словом, а саме: «інколи в документах трапляються помилки».
Аналогічна ситуація зі словом «відноситися».
Не варто його використовувати у перекладі фрази «к этому закону относится и норма об отпусках». У такому випадку варто використовувати
слово «належить»: «до цього закону належить і
норма про відпустки». А слово «відноситися» характеризує саме стосунки між людьми, а не приналежність того чи іншого поняття або предмета.
Наведемо приклади ще деяких словосполучень, що спричиняють ускладнення під час перекладу (Таблиця 3).
Таблиця 3
Російською
Оказать влияние
Следовать примеру
Следует выполнить
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Українською
Вплинути
Брати за приклад
Належить виконати

Следует отметить
Из теоремы следует
Сделать возможным
Сделать невозможным
Лица являются работниками
Требуются
квалифицированные
рабочие
Включая
несовершеннолетних и
инвалидов

Слід зауважити
З теореми випливає
Уможливити
Унеможливити
Особи є працівниками
Необхідні кваліфіковані
працівники
Включно з неповнолітніми й
інвалідами

Переклад
сталих виразів
Особливо складно нефахівцю перекладати
усталені мовні конструкції. Тут може стати в
пригоді словник сталих виразів, але якщо його
немає під рукою, краще ретельно підшуковувати український аналог замість того, щоб перекладати словосполучення «послівно».
Такі конструкції ще називають «мовними кліше», адже ми не поєднуємо слова щоразу порізному, а користуємося готовим сполученням,
але його компоненти є самостійними мовними
одиницями, вони можуть утворювати інші словосполучення. Такі кліше — одна з основних
ознак офіційно-ділового стилю.
Наведемо приклади найпоширеніших сталих
виразів і їх перекладів (Таблиця 4).
Таблиця 4
Російською
Без задержки
Без отказа
Без удержу
Бойкий на язык
Быть на хорошем счету
Вводить в убыток
В дрожь бросает
Вменять в обязанность
Внедрять в производство
Возвратить в сохранности

Українською
Негайно
Безвідмовно
Безупинно
Спритний на слові
Мати добру репутацію
Призводити до витрат
Дрож проймає
Ставити в обов’язок
Впроваджувати у виробництво
Повернути в цілості

Як бачимо з наведених прикладів, «послівний» переклад тут не спрацює. Немає потреби
перекладати кожне слово — необхідно максимально близько до оригіналу передати сенс вислову. Як уже зазначалося вище, найкращим
помічником у цьому стане словник сталих виразів.
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Нюанси використання зворотів
Досить часто ми зустрічаємо конструкції, де
поєднані дієприкметниковий зворот і підрядна
частина: «Документи, які надані працівником,
необхідно передати до бухгалтерії». Правильних
варіантів такого речення може бути декілька:
«Документи, надані працівником, необхідно передати до бухгалтерії», «Надані працівником
документи необхідно передати до бухгалтерії».
Також не властиві українській мові дієприкметникові звороти з додатком в орудному відмінку. Наприклад, конструкцію «Отримані відділом кадрів документи негативно вплинули на
становище працівника» краще перефразувати
так: «Документи, які отримав відділ кадрів,
негативно вплинули на становище працівника».
Російською
По сторонам света
По внутренних каналах
По принципу, по запросу, по
интересующим вопросам
По причине, по составу, по вызову
Дом при дороге, кружок при школе
При исполненни обязанностей
При неисправности
При любых условиях

Варто намагатися максимально уникати пасивних конструкцій у мовленні. Не «В архіві розібрали всі папки, якими було вкрито весь стіл»,
а «В архіві розібрали всі папки, якими був вкритий весь стіл». Замість «Працівником було виконано всі покладені на нього завдання» краще
сказати «Працівник виконав усі покладені на
нього завдання».

Правильно
перекладаємо прийменники
Багато помилок трапляється під час перекладу конструкцій з прийменниками. Наведемо
зразки перекладу найпоширеніших із них (Таблиця 5).
Таблиця 5

Українською
По
По сторонам світу
Внутрішніми каналами
За принципом, на запит, з питань, що
цікавлять
Через причину, за складом, за викликом
При
Будинок при дорозі, гурток при школі
Під час виконання обов’язків
У випадку несправності
За будь-яких обставин

Крім наведених випадків, прийменник «при»
може перекладатися цілими конструкціями, наприклад, для передання умови або часу дії. Фразу «при отсутствии доказательств» перекладаємо «якщо немає доказів», а «при обработке
документов» — «коли документи оброблялись».
В останньому випадку можна використати також словосполучення «під час».

Ступені порівняння прислівників
Під впливом російської ми часто неправильно утворюємо і ступені порівняння прислівників. Тому можна почути такі конструкції:
«більше всього я люблю читати», «у нас працює
більше 200 робітників», «для успіху справи він
зробив більше, ніж досить», «я тут працюю
більше місяця».
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Значення
Простір, поверхня, межі
Напрямок
У значенні «згідно з чимось»
Причина, наслідок
Розташування, приналежність
Час
У значенні «у разі»
Умови, обставини

Як же правильно застосовувати подібні конструкції? Якщо ми хочемо утворити найвищий
ступінь порівняння щодо чогось (російською
«больше всего…»), варто казати «понад усе я
люблю читати», також можна казати «найбільше», «більше за все».
Коли йдеться про кількість, ми кажемо «понад». Тому правильно перекласти фразу «у нас
работает более 200 работников» можна так: «у
нас працює понад 200 робітників». Те саме і у
випадку понять, що означають час: «я працюю
тут понад місяць».
Усталений зворот «более чем достаточно»
правильно перекладати «цілком достатньо»,
«зовсім досить», «аж задосить». А вислів «более того» — «навіть більше», «ба більше», «ще
більше».
77

ПРАВИЛА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

Особливості перекладу
дієприкметників
Дієприкметники надзвичайно поширені в
російській мові й менш характерні для української, але часто люди використовують їх для перекладу відповідних російськомовних конструкцій, не вміючи підібрати кращого аналога.
У радянські часи такі конструкції активно впроваджувалися в ділове мовлення, тому вони такі
звичні для нас.
Часто можна було почути про «активно працюючих на підприємстві працівників», зараз
же ми кажемо, що «працівники, які активно
працюють на підприємстві». Те саме стосується
і конструкції «витікаючі із загальної концепції
процеси», правильним варіантом якої буде
«процеси, які витікають із загальної концепції».
Зараз однією з тенденцій літературного мовлення є уникнення форм на –учий(ючий). Їх ми
намагаємося заміняти формами –увальний
(ювальний). Наприклад, «коригуючий розрахунок» — «коригувальний розрахунок», «декларуючий документ» — «декларувальний документ».
Подекуди активні дієприкметники теперішнього часу відтворюються підрядними означальними реченнями; дієприкметники, що перейшли у прикметники та іменники, замінюються
відповідними частинами мови. Наприклад,
конструкцію «вступающий в силу закон» перекладемо як «закон, що набирає чинності», «заведующий лабораторией» — «завідувач лабораторією», «соответствующий законодательству» — «який відповідає законодавству».
У діловому мовленні надається перевага
українським зворотам дієприкметникового
типу над розгорнутими синтаксичними конструкціями та калькованими формами. Наприклад, «прочитана доповідь», а не «доповідь,
яку прочитали». Деякі звороти взагалі перекладаються іменником: не «оточуюче середовище», а «довкілля».

Завдання для самоконтролю
Для того, щоб перевірити свої знання, а також попрактикуватися, спробуйте виконати за78

вдання, наведені нижче. Під час їх виконання
радимо користуватися фразеологічним словником.
Завдання 1
Перекладіть українською:
1. Это выше моих сил!
2. Интересы компании для него превыше всего.
3. Он очень нервничал при подготовке материала и поэтому допустил много ошибок.
4. При необходимости можно воспользоваться
помощью специальных ресурсов.
5. В случае неудачи вы не получите премию.
6. Во время заседания он высказал несколько
толковых замечаний.
Завдання 2
Знайдіть українські аналоги таких сталих
виразів:
1. В двух словах.
2. В конце концов.
3. В порядке исключения.
4. В противном случае.
5. Закон вступил в действие.
6. Ввести запрет.
Відповіді на завдання з № 8:
Завдання 1
1. Норми закону цілком збігаються з вимогами внутрішніх документів підприємства.
2. Для вирішення проблеми необхідно зіставити вимоги обох сторін.
3. Щодо цього висловлювання не може бути
двох думок.
4. Якісне скло — запорука успіху наших металопластикових вікон.
5. Він нічого не зміг сказати по суті питання.
Завдання 2
1. Навчити цього працівника роботИ з комп’ютером мали ще в інституті.
2. На зборах не буде ЯковА КириловичА через
хворобу.
3. Після відрядження працівнику компенсували вартість квиткА до КиєвА.
4. Його звільнили відповідно до наказУ директора.
5. Це обов’язок заступникА міністра.
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

***
Лікар сердиться на медсестру:
— Катерино, хіба Ви не можете записувати свої кулінарні рецепти на якомусь іншому папері, окрім моїх
бланків? Нашому пацієнтові в аптеці знову приготували паштет з печінки!
***
Прибиральниця звертається до директора банку:
— Розпорядіться, будь ласка, щоб мені вже видали
ключі від сховища.
— Це неможливо — адже тільки я та мій заступник
маємо право туди входити.
— Дуже шкода, бо мені вже набридло щоранку колупати замок шпилькою, щоб відкрити ці двері й навести там порядок.
***
До кабінету директора комерційного банку вбігає
схвильована співробітниця:
— Іване Петровичу, наш касир зник!
— А Ви до сейфу заглядали?
— Навіщо? Він же там не поміститься ...
***
Під час пограбування з банку було викрадено
близько двох мільйонів гривень. Директор звертається
до репортерів:
— Напишіть, будь ласка, що з банку вкрали три
мільйони — звісно, я сподіваюся, що цього покидька
таки знайдуть, але якщо ні, то він хоча б вдома матиме
страшний скандал!
***
Дзвінок до відділу кадрів банку:
— Доброго ранку, я бачив оголошення, що Ви шукаєте нового головного бухгалтера?
— Так! І старого теж!!!
***

Усміхнись!

Молодий хлопець прийшов у поліклініку кров з
вени здавати, хвилюється й говорить медсестрі:
— Ви вибачите, що я так панікую. Просто перший
раз — боюся, щось піде не так…
— Та не переживайте Ви, я теж перший раз кров беру...
***
Медсестра у приймальні дуже здивувалася, коли з
кабінету лікаря вибігла черниця, поспіхом оплатила
послуги й пішла явно не в настрої. Коли слідом вийшов
лікар, медсестра запитала, що ж сталося.
— Я її оглянув і сказав, що вона вагітна.
— Але лікарю! Вона ж черниця, цього просто не
може бути!
— Звичайно, не може. Але гикавку, від якої вона не
могла позбутися вже тиждень, як рукою зняло.
***
На лікарняному ліжку лежить перебинтований
чолов’яга і диктує медсестрі листа: «Шановний автор
книги «Як завжди казати дружині правду і не стати інвалідом»! Повідомляю, що на восьмій сторінці Вашої
книги допущена друкарська помилка: де розповідається про те, як відповідати дружині на постійні запитання про її зовнішній вигляд, у фразі «Люба, щоб
ти не робила — усе буде гарно», в останньому слові
надрукована буква «м» замість «г» (це я помітив після
використання на практиці Ваших порад)...».
***
Головний лікар при обході запитує у пацієнта:
— Ну, хворий, як справи, якісь скарги є? Може,
харчування в нашій лікарні погане або медсестри грубіянять?
— Не можу сказати, лікарю, в мене ж склероз, що
було більш ніж дві години тому, нічого не пам’ятаю…
— Що ж, в кожної хвороби є своя приємна сторона.
***
Медсестра забирає у хворого термометр, дивиться:
— Який жах!!! Такого не може бути, що робити,
чергового лікаря звати чи в реанімацію одразу, у Вас
температура 65 градусів!
— Та не хвилюйтеся Ви так, сестричка, все гаразд —
просто я десь свою ложку подів й щойно цим термометром цукор у чашці з чаєм розмішував.

Одним рядком

Молоденькі медсестри — це найкраще, що може
дати наша безкоштовна медицина.
Наші дороги оздоровлюють населення: грижу вправляють, камінці з нирок витрушують, нерви загартовують.
У банку вам із задоволенням позичать грошей,
якщо ви доведете, що не маєте в них жодної потреби.
Реальна інфляція — це коли твоя заробітна плата
нагадує решту за придбану булочку.

Відповідь на головоломку з № 8
На роботу прийняли Поліну Степаненко.
День співбесіди
Ім’я
Прізвище
Очі
Волосся
Мова

понеділок
Світлана
Іванова
блакитні
руде
німецька

вівторок
Марія
Орловська
зелені
біляве
китайська
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середа
Ірина
Горобець
карі
чорне
польська

четвер
Поліна
Степаненко
сірі
русяве
англійська

п’ятниця
Аліна
Хромова
сині
каштанове
італійська
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Травень-2017

Важливі дати травня

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

Червень-2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 2
(4 — Трійця, 28 — День Конституції України)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
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 (27)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159 годин
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1 і 2 — День міжнародної солідарності трудящих (святкові дні).
3 — Всесвітній день свободи преси (відзначається щорічно з 1992 року).
5 — останній день подання до органу державної статистики звіту з
праці за формою № 1-ПВ (місячна) за квітень 2017 року (за формою,
затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).
8 — День пам’яті та примирення (встановлено Указом Президента
України від 24 березня 2015 р. № 169/2015 з метою гідного вшанування
подвигу Українського народу та його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні);
— Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного півмісяця.
9 — День Перемоги (святковий день).
12 — Всесвітній день медичних сестер (хоча фактично святу вже
більше ста років, офіційно воно було засновано тільки у 1971 році).
14 — День матері (щорічно відзначається у другу неділю травня згідно з Указом Президента України від 10 травня 1999 р. № 489/99).
15 — Міжнародний день сім’ї (встановлений Генеральною Асамблеєю
ООН у 1993 році). Зі святом вас і ваші родини!
17 — Всесвітній день електрозв’язку;
— Всесвітній день інформаційного суспільства.
18 — День боротьби за права кримськотатарського народу (встановлено Указом Президента України від 16 травня 2014 р. № 472/2014);
— День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (встановлено постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 р. № 792-VIII);
— Міжнародний день музеїв (відзначається щорічно з 1978 року).
20 — День банківських працівників (встановлено Указом Президента
України від 6 березня 2004 р. № 316/2004);
— День Європи (щорічно відзначається у третю суботу травня згідно з Указом Президента України від 19 квітня 2003 р. № 339/2003);
— День науки (щорічно відзначається у третю суботу травня згідно
з Указом Президента України від 14 лютого 1997 р. № 145/97).
21 — День пам’яті жертв політичних репресій (щорічно відзначається
у третю неділю травня згідно з Указом Президента України від 21 травня
2007 р. № 431/2007);
— Всесвітній день культурної різноманітності в ім’я діалогу та розвитку;
— Міжнародний день космосу;
— Міжнародний день ЮНЕСКО за культурний розвиток.
24 — День слов’янської писемності і культури (встановлено Указом
Президента України від 17 вересня 2004 р. № 1096/2004).
27 — День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження (щорічно відзначається в останню суботу травня згідно з Указом Президента України від 25 травня 1999 р. № 563/99).
28 — День прикордонника (встановлено Указом Президента України
від 25 травня 1992 р. № 308);
— День хіміка (щорічно відзначається в останню неділю травня
згідно з Указом Президента України від 7 травня 1994 р. № 219/94).
29 — Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй (в
Україні встановлено згідно з Указом Президента України від 30 квітня
2003 р. № 374/2003).
31 — Всесвітній день без тютюну (запроваджений Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 1988 році).

Професійна газета
(виходить 2 рази на місяць)
Наклад 7 300 прим.
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89050
Друк — ТОВ «РІДЖИ»
вул. Старокиївська, 26-а,
м. Київ, 04116, Україна
Свідоцтво про внесення
суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру
видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої
продукції: серія ДК, № 3790
від 26.05.2010 р.

Підписано до друку
10 травня 2017 р.
Замовлення
№ 248 від 10 травня 2017 р.

Видається з липня 2011
Газета розповсюджується тільки за передплатою,
Видається
з липня
2011 відділеннях
яку
можна оформити
в редакції,
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.

