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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Після оновлення законодавства про
освіту змінилися її рівні, але більшість
працівників мають дипломи ще за «старим» законодавством та й в ДКХП також
містяться вказівки на минулі рівні. Як
тепер їх можна розрізнити, зокрема,
які сучасні рівні освіти відповідають неповній, базовій та повній вищій освіті за
«старим» законодавством?
Чи можна перенести щорічну основну
відпустку працівника на інший період,
ніж передбачено у затвердженому графіку відпусток?
Чи потрібна згода працівників, аби
відкликати їх зі щорічної відпустки та
відпустки без збереження заробітної
плати за сімейними обставинами?
На щорічну відпустку якої тривалості
має право працівник з інвалідністю ІІІ
групи та чи може він її узяти, якщо ще не
відпрацював на підприємстві шість місяців?
Чи потрібно надавати одинокій матері
додаткову соціальну відпустку на дитину, якщо на нашому підприємстві вона
працює за сумісництвом?
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Звільнення працівника
за одноразове грубе порушення
трудових обов’язків
Однією з достатньо поширених підстав звільнення працівників за ініціативою роботодавця є систематичне невиконання обов’язків (п. 3 ст. 40 Кодексу законів про
працю України, далі — КЗпП). Між тим у КЗпП передбачена і можливість звільнення
працівників не лише за систематичне, але і одноразове порушення трудових
обов’язків, за умови, що воно є грубим та вчинено працівником певної категорії.
Дізнайтеся, яких саме працівників можна звільнити за одноразове порушення трудових обов’язків, а також ознайомтеся з порядком і правилами оформлення звільнення за такою підставою.

1. З’ясовуємо вимоги
законодавства

Можливість звільнення працівника за одноразове порушення трудових обов’язків для окремих категорій працівників передбачена у п. 1
ст. 41 КЗпП, де зазначається, що трудовий договір з ініціативи роботодавця може бути розірваний у випадку одноразового грубого порушення трудових обов’язків:
— керівником підприємства, установи, організації (далі — підприємство) всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та
іншого відокремленого підрозділу);
— заступниками керівника підприємства;
— головним бухгалтером підприємства;
— заступниками головного бухгалтера;
— службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання;
— службовими особами центральних органів
виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами.
Як видно із зазначеного, у п. 1 ст. 41 КЗпП передбачено можливість звільнення не за будь-яке
порушення трудових обов’язків, а лише за одноразове грубе порушення. При цьому за таке порушення можна звільнити достатньо вузьке коло
працівників, які належать до категорії керівни4

ків підприємства, його бухгалтерських служб та
службових осіб окремих державних органів.

2. Уточнюємо категорії керівників,
яких можна звільнити за п. 1
ст. 41 КЗпП

Зверніть увагу, що перелік категорій працівників, які згадані у п. 1 ст. 41 КЗпП, є вичерпним, що
фактично підтверджує і Пленум Верховного Суду
України у п. 27 постанови «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р.
№ 9 (далі — Постанова № 9), де вказано, що на
підставі п. 1 ст.41 КЗпП за одноразове грубе порушення трудових обов’язків трудовий договір
може бути розірвано лише із переліченими у
п. 27 Постанови № 9 категоріями працівників, які
фактично відповідають категоріями, що наведені
у п. 1 ст. 41 КЗпП. Однак у п. 27 Постанови № 9
вказуються посадові особи відповідних державних органів за їх «старими назвами», які згодом у
ході реформ були реформовані в інші органи під
іншими назвами, але з аналогічними функціями.
Тобто у п. 27 Постанови № 9 йдеться про:
— митні органи;
— державні податкові інспекції;
— органи державної контрольно-ревізійної
служби;
— органи контролю за цінами.
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А їхніми правонаступниками на цей час, відповідно до законодавства, є органи доходів і зборів, а також центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах
державного фінансового контролю та контролю
за цінами.
При визначенні приналежності певного працівника до окремих категорій керівників, яких
можна звільнити за п. 1 ст. 41 КЗпП, слід звернути увагу і на п. 14 Постанови № 9, у якому
зазначається, що за змістом ст. 431 КЗпП керівником належить вважати особу, яка очолює
підприємство або відокремлений підрозділ
(філію, представництво, відділення тощо). При
цьому мова йде не про будь-який структурний
підрозділ (цех, управління, службу, ферму),
а саме про відокремлений підрозділ, який утворюється у спеціально передбаченому порядку.
Зауважимо, що хоча п. 14 Постанови № 9 стосується ст. 431 КЗпП, в них перелічені практично
однакові категорії працівників. Також слід зазначити, що при вирішені питань щодо статусу
працівника, як певного керівника, слід звертатися до відповідних норм і положень Господарського кодексу України (далі — ГК), у ст. 65 якого, наприклад, зазначено, що:
— управління підприємством здійснюється
відповідно до його установчих документів на
основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в
управлінні трудового колективу;
— для керівництва господарською діяльністю
підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган безпосередньо призначає
(обирає) керівника підприємства;
— особливості управління підприємствами
окремих видів (організаційних форм підприємств) встановлюються ГК та законами про
такі підприємства.
Серед законів про окремі види підприємств,
зокрема, можна зазначити Закон України «Про
акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р.
№ 514-VI, у ч. 3 ст. 58 якого вказано, що виконавчий орган акціонерного товариства може
бути колегіальним (правління, дирекція) чи одноособовим (директор, генеральний директор).
Майже аналогічна норма міститься й у ст. 39 За№ 11 (167), 1 червня 2018
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кону України «Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 р.
№ 2275-VIII (цей Закон днями набуде чинності,
а саме 17 червня 2018 р., а його повний текст ви
можете знайти у № 9 (165) – № 10 (166) газети
«Консультант Кадровика»), згідно з якою, зазвичай, виконавчий орган товариства є одноосібним й має назву «директор», але статутом
може бути встановлено, що такий орган є колегіальним — тоді він матиме назву «дирекція»,
а його головою буде «генеральний директор».
Щодо визначення понять «філіал», «відокремлений підрозділ» тощо, які згадуються у п. 1
ст. 41 КЗпП та п. 14 Постанови № 9, можна також звернутися до ГК та Цивільного кодексу
України (далі — ЦК). Наприклад, у ч. 4 ст. 64 ГК
зазначається, що підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та
інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого
самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не
мають статусу юридичної особи і діють на
основі положення про них, затвердженого
підприємством. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.
Своєю чергою, у відповідних частинах ст. 95
ЦК зазначається, що:
— філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій;
— представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза
її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.
Філії та представництва не є юридичними
особами — вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Керівники філій
та представництв призначаються юридичною
особою і діють на підставі виданої нею довіреності.
Зауважимо, що про статус працівника, як керівника певного рівня, можна дізнатися і зі
штатного розпису підприємства, у якому, як
5
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правило, наводяться назви відповідних посад з
кодами Національного класифікатора України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП). У свою чергу код КП вказує на приналежність посади до певного професійного угруповання, у т. ч. й до відповідних керівників, наприклад:
• Професійні угруповання згідно з КП:
— 1210.1 Керівники підприємств, установ та
організацій;
— 1229.8 Керівні працівники митних органів;
— 1312 Керівники малих підприємств без
апарату управління в промисловості.
• Професійні назви робіт (посад) згідно з
КП:
— 1210.1 «Директор філіалу (філії)»;
— 1229.6 «Завідувач філіалу (філії) музею»;
— 1210.1 «Директор представництва».
Разом з тим, слід зазначити, що є непоодинокі
випадки, коли при складанні штатних розписів
підприємств можуть порушуватися вимоги КП, і
тому назва посади у штатному розписі може не
відповідати фактичному статусу певного працівника як керівника відповідного рівня. Також, на
жаль, і у самому КП все ще можна зустріти помилки технічного характеру, коли окремі професійні назви робіт у КП мають коди, які не відповідають доречним завданням та обов’язкам,
статусу керівника, рівню його повноважень
тощо, які передбачені для певної посади її кваліфікаційною характеристикою або певними нормативно-правовими актами.
Тому при вирішенні спірних питань щодо статусу відповідного керівника слід брати до уваги
не лише його «формальну» назву посади, а й
звертати увагу на повноваження цього керівника, які визначені у відповідних установчих документах підприємства (статуті, положеннях
про відокремлені підрозділи, посадових інструкціях тощо), а також згідно із законодавством.
При цьому слід зважати на те, що відповідні законодавчі акти (ГК, ЦК тощо) мають більшу
юридичну силу, ніж КП, який є лише документом нормативно-технічного характеру.
Приміром, фактичними заступниками керівника підприємства не обов’язково можуть
бути лише ті працівники, у назві посад яких
6

присутній термін «заступник». Ними також можуть бути й інші працівники, яким надано статус заступника відповідними документами підприємства (статутом, положенням, наказом
тощо). Наприклад, статус заступників директора або генерального директора підприємства можуть мати директори з певних функціональних напрямків діяльності підприємства
(директор з кадрових питань і побуту, директор фінансовий, комерційний тощо), а також
головний інженер (інший головний спеціаліст)
тощо.
Зазначене може стосуватися також і різних
бухгалтерів. Наприклад, якщо для забезпечення ведення бухгалтерського обліку в штаті підприємства передбачена лише одна посада бухгалтера без створення бухгалтерської служби у
вигляді окремого структурного підрозділу на
чолі з головним бухгалтером, і у відповідних
документах підприємства вказано, що зазначений бухгалтер виконує функції керівника
бухгалтерської служби, тобто головного бухгалтера або його заступника, то такого бухгалтера також можна звільнити за п. 1 ст. 41
КЗпП.

3. Уточнюємо категорії службових
осіб, яких можна звільнити за п. 1
ст. 41 КЗпП

При вирішенні питань щодо приналежності
певних працівників до службових осіб, яких
можна звільнити за п. 1 ст. 41 КЗпП, слід звертати увагу на законодавчі та інші нормативноправові акти, які регулюють діяльність зазначених органів, зокрема:
— Закон України «Про державну службу» від
10 грудня 2015 р. № 889-VIII;
— Митний кодекс України;
— Податковий кодекс України;
— Положення про спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів, затверджене
постановою Кабінету Міністрів України (далі —
КМУ) від 23 жовтня 2013 р. № 839 (далі — Положення № 839);
— Указ Президента України «Питання реалізації державної політики з контролю за цінами»
від 30 березня 2012 р. № 236/2012 тощо.
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Наприклад, у п. 2 Положення № 839 зазначається, що спеціальні звання присвоюються
посадовим особам органів доходів і зборів, які
забезпечують виконання завдань зазначених
органів, визначених законами, а також здійснюють організаційне, юридичне, кадрове, фінансове, матеріально-технічне забезпечення
діяльності таких органів. Крім того, у п. 4 Положення № 839 зазначається, що спеціальні
звання присвоюються посадовим особам органів доходів і зборів відповідно до займаних
посад у межах переліку посад згідно з додатком, крім тих, які присвоюються Президентом України. У свою чергу, зазначеним переліком передбачені, наприклад, такі посади та
відповідні звання:
• Апарат Держаної фінансової служби
(далі — ДФС):
— заступник директора департаменту; заступник директора департаменту – начальник управління; заступник директора департаменту –
начальник відділу; начальник самостійного
управління; начальник управління у складі департаменту; начальник тощо — радник податкової
та митної справи I рангу;
— заступник начальника самостійного відділу; заступник начальника відділу у складі департаменту; заступник начальника відділу у складі
самостійного управління — радник податкової
та митної справи II рангу;
— старший державний ревізор-інспектор;
провідний спеціаліст; консультант — радник
податкової та митної справи III рангу;
— старший державний інспектор; державний
інспектор — інспектор податкової та митної
справи I рангу;
• Територіальні органи ДФС:
— перший заступник начальника Головного
управління у будь-якій (конкретно вказаній) області та інші — радник податкової та митної
справи I рангу;
— начальник управління; начальник самостійного відділу; начальник відділу у складі
управління Головного управління, Міжрегіонального головного управління, митниці, спеціалізованого органу тощо — радник податкової та митної справи II рангу.
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Зауважимо також, що у п. 1 ст. 41 КЗпП йдеться
про «службових осіб», а у деяких відповідних
нормативно-правових актах мова йде і про «посадових осіб». Разом з тим, на цей час різниця
між цими поняттями чітко у законодавстві не
визначена, і тому, як правило, при вирішенні
відповідних питань ці поняття переважно вважаються тотожними.

4. З’ясовуємо, чи є порушення
грубим і одноразовим

Зауважимо, що у законодавстві відсутнє чітке визначення поняття «грубе порушення», і
тому це поняття є оціночним. На практиці при
визначенні ступеня «грубості» порушення
трудових обов’язків враховується характер
дій або бездіяльності відповідного працівника, що призвело до порушення трудових обов’язків, істотність (тяжкість) наслідків такого
порушення, причинний зв’язок між порушенням і наслідками, ступінь і форма вини працівника у порушенні тощо.
Наприклад, у випадку достатньої тяжкості
наслідків для кваліфікації дій працівника як
«грубе порушення» трудових обов’язків іноді досить навіть і відносно низького ступеня вини
працівника або його необережності. В іншому
випадку прямий умисел працівника у порушенні трудових обов’язків дозволяє кваліфікувати
таке порушення «грубим» навіть за відсутності
фактичних шкідливих наслідків.
Зазначене, зокрема, підтверджується і абз. 2
п. 27 Постанови № 9, у якому зазначено, що вирішуючи питання про те, чи є порушення трудових обов’язків грубим, суд має виходити з
характеру проступку, обставин, за яких його
вчинено, яку завдано ним (могло бути завдано) шкоду. Таким чином, Верховний Суд України не надав чітке визначення (роз’яснення)
поняттю «грубе порушення» і залишив право
оцінки порушення як грубого на розсуд самих
судів, що розглядають трудові спори, які при
цьому мають брати до уваги певні чинники.
Крім того, Верховний Суд України у Правових позиція щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ (Розділ 14 (п. 69), Трудове право) наводить також приклади грубих
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порушень трудових обов’язків, зокрема, суттєве порушення фінансової дисципліни, відмову
допустити посадових осіб контролюючих органів до перевірки діяльності підприємства тощо.
Також, оскільки у п. 1 ст. 41 КЗпП йдеться
саме про порушення трудових обов’язків (які
можуть зазначатися, наприклад, у статуті підприємства, положеннях про організаційні
структурні одиниці, посадових інструкція, трудових договорах або контрактах тощо), не може
бути підставою для звільнення за п. 1 ст. 41
КЗпП невиконання працівником дій, які не
належать до кола його трудових обов’язків
(див. Додаток).
Також слід звернути увагу і на те, що у п. 1
ст. 41 КЗпП та п. 27 Постанови № 9 йдеться саме
про одноразове порушення. Тобто якщо якесь
порушення з боку відповідних працівників має
характер тривалого, то це не може бути підставою для звільнення за п. 1 ст. 41 КЗпП (приміром, неналежне керівництво чи ослаблення
контролю за роботою підлеглих не може бути
підставою для звільнення за п. 1 ст. 41 КЗпП,
оскільки такі порушення не є одноразовими).

5. Враховуємо порядок накладення
дисциплінарних стягнень

Звільнення за п. 1 ст. 41 КЗпП фактично є заходом дисциплінарного стягнення, що підтверджується і п. 22 Постанови № 9, тому при оформленні такого звільнення слід враховувати і вимоги
статей 148 – 149 КЗпП про строки і порядок застосування дисциплінарних стягнень. З огляду
на вищезазначене, звільнити відповідного працівника за п. 1 ст. 41 КЗпП роботодавець може
безпосередньо за виявленням одноразового грубого порушення трудових обов’язків, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не
враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або
перебування його у відпустці. При цьому зазначене звільнення не може бути здійснене і пізніше шести місяців з дня вчинення порушення.
Зауважимо, що на практиці факт порушення
працівником трудової дисципліни (у т. ч. одноразове грубе порушення трудових обов’язків)
після його виявлення фіксується у відповідному
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документі, наприклад, акті, доповідній (службовій) записці тощо.
Також згідно зі ст. 149 КЗпП:
— до здійснення звільнення роботодавець повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення;
— за кожне порушення трудової дисципліни
може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення;
— при обранні виду стягнення роботодавець
повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, та попередню
роботу працівника;
— стягнення оголошується у наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під
підпис.

6. Враховуємо інші вимоги
законодавства

Оскільки звільнення за п. 1 ст. 41 КЗпП здійснюється за ініціативи роботодавця, то відповідно до ч. 3 ст. 40 КЗпП звільняти працівника за
цією підставою не можна в період його тимчасової непрацездатності, а також у період
перебування його у відпустці. Також згідно зі
ст. 431 КЗпП звільнення за ініціативи роботодавця зазначених у п. 1 ст. 41 КЗпП категорій працівників допускається без згоди виборного органу первинної профспілкової організації
(профспілкового представника).
Крім того, слід звернути увагу і на те, що керівник підприємства, а також інші категорії працівників, що перелічені у п. 1 ст. 41 КЗпП, згідно
з п. 3 ч. 1 ст. 232 КЗпП належить до категорії
працівників, трудові спори з якими, у т. ч. з питань звільнення, зміни дати і формулювання
причини звільнення, оплати за час вимушеного
прогулу тощо, підлягають безпосередньому розглядові у районних, районних у місті, міських чи
міськрайонних судах.

7. Оформлюємо звільнення
за п. 1 ст. 41 КЗпП

Зауважимо, що оскільки керівника підприємства, як зазначалося вище, призначає власник/
засновник підприємства (на приватних під№ 11 (167), 1 червня 2018
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приємствах), загальні збори учасників/акціонерів (у господарських товариствах) або інші органи відповідно до установчих документів та
організаційно-правової форми підприємства,
то для їх звільнення недостатньо лише відповідного наказу по підприємству, а потрібне також
рішення відповідних органів управління підприємством, яке має бути належним чином
оформлене, наприклад, протоколом загальних
зборів акціонерів акціонерного товариства.
Зазначене може також стосуватися і заступників керівника підприємства, а також керівників відокремлених підрозділів підприємства,
якщо прийняття їх на роботу, згідно з відповідними установчими документами, також здійснюється за рішенням відповідного органу
управління підприємством. У подальшому зазначене рішення органів управління підприємством також може оформлюватися і наказом по
підприємству.
Також слід зазначити, що згідно з пп. 4 п. 1 та
деяких інших постанови КМУ від 11 квітня 2012 р.
№ 298, звільнення з посади керівників окремих державних підприємств, їх перших заступників та заступників здійснюється за рішенням КМУ.
При звільненні керівників за п. 1 ст. 41 КЗпП
роботодавцю бажано також здійснити і певну
процедуру щодо передачі справ від керівника
підприємства, який звільняється, його заступнику (майбутньому керівнику, безпосередньо роботодавцеві). Наприклад, роботодавець може запропонували керівникові підприємства до
звільнення передати справи відповідним особам
за актом приймання-передачі, здати ключі від
кабінету та надати зазначеним особам якомога
повну інформацію стосовно поточних справ на
підприємстві.
Разом з тим, слід зауважити, що якщо відповідні обов’язки щодо передавання справ від керівника підприємства своєму наступнику в разі
звільнення не передбачені у контракті з керівником підприємства, роботодавець практично
не зможе зобов’язати керівника підприємства
це зробити. При цьому ухилення керівника підприємства від процедури передавання справ у
зв’язку із його звільненням не може якимось чи№ 11 (167), 1 червня 2018
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ном обумовлювати, наприклад, затримку розрахунку з ним при звільненні.
Якщо ж прийняття на роботу заступників керівника підприємства, керівників відокремлених підрозділів підприємства згідно з установчими документами підприємства належить
виключно до компетенції керівника підприємства, то для їх звільнення, а також звільнення
керівників бухгалтерської служби та відповідних службових осіб достатньо видання лише одного наказу керівника підприємства (Зразок 1).
Відповідно до наказу про звільнення здійснюється оформлення й інших документів на
підприємстві про звільнення: вноситься запис
про звільнення до трудової книжки працівника
(Зразок 2), підготовлюється копія наказу для
працівника, оформлюються відповідні документи бухгалтерією щодо остаточного розрахунку з
працівником, зокрема підраховуються відповідні суми і готується письмове попереднє повідомлення працівнику про ці суми.
У день звільнення відповідно до ст. 47 КЗпП,
роботодавець:
— видає працівникові належно оформлену
трудову книжку;
— проводить з працівником остаточний розрахунок у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП (у день
звільнення);
— видає працівникові копію наказу про звільнення з роботи.

8. Виконуємо інші дії, якщо
звільнений працівник
є керівником підприємства

Відповідно до п. 13 ч. 2 ст. 9 Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15 травня 2003 р.
№ 755-IV (далі — Закон № 755) дані про керівника підприємства заносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР).
Тому у випадку звільнення керівника підприємства необхідно державному реєстратору згідно зі
ст. 17 Закону № 755 подати певні документи, зокрема, відповідну заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що
містяться в ЄДР, за формою 3, встановленою
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Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ»
НАКАЗ
24.05.2018 р.

м. Київ

№ 143-п

Про звільнення
Борисенко О. В.
У зв’язку з тим, що у встановлені строки згідно з наказом № 133-од від 10.10.2017 р. Борисенко Оленою Вікторівною, заступником директора з загальних питань, не були підготовлені
проекти організаційних документів підприємства щодо утворення представництва підприємства
у Харківській області, що призвело до значних втрат конкурентних переваг підприємства у
Східному регіоні,
НАКАЗУЮ:
БОРИСЕНКО Олену Вікторівну, заступника директора з загальних питань, звільнити з роботи 25.05.2018 р. у зв’язку з одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків, п. 1
ст. 41 КЗпП.
Підстави: 1. Наказ № 133-од від 10.10.2017 р..
2. Пояснювальна записка Борисенко О. В. від 21.05.2018 р..
Директор

Миколайчук

М. П. Миколайчук

З наказом ознайомлена:
24.05.2018 р.

Борисенко

О. В. Борисенко

Зразок 2

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Виробничі системи»
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Прийнято заступником директора з загальних

Наказ від 31.07.2017

питань

№ 201-п

Звільнено з роботи у зв’язку у зв’язку з одноразовим

Наказ від 24.05.2018

грубим порушенням трудових обов’язків, п. 1 ст. 41

№ 143-п

КЗпП
Начальник відділу кадрів
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наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань» від 18 листопада
2016 р. № 3268/5.
З врахуванням вимог податкового законодавства зазначену форму 3 слід подати не пізніше
10 днів після звільнення керівника підприємства. Крім того, роботодавець і сам зацікавлений у вчасному внесенні відповідних змін до
ЄДР, адже відповідні відомості про керівника
підприємства у ЄДР є загальнодоступними й
тому потенційно можуть виникнути певні «неприємності» для роботодавця, якщо звільнений
керівник підприємства незаконно зможе підписати якийсь правочин або представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з партнерами підприємства, які будуть мати неправильне
уявлення про повноваження зазначеної особи з

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

урахуванням «застарілих» відомостей у ЄДР. Або
навпаки — контрагент підприємства може відмовитися від підписання термінової і дуже важливої угоди для підприємства з новопризначеним керівником підприємства, бо буде мати
сумніви відносно його повноважень, якщо в ЄДР
все ще будуть вказані відомості про «старого»
керівника підприємства.
Також згідно з відповідним законодавством
слід виконати й інші процедури у зв’язку із звільненням керівника підприємства, а саме щодо
повідомлення податкових органів та зміни відповідної документації (відомостей) у банківських установах та сертифікаційних центрах
електронних ключів для електронного документообігу.
Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

У наступному номері ви зможете ознайомитися з порядком звільнення керівника підприємства
за його винні дії, внаслідок яких заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах,
нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати
Додаток
ВЕРХОВНИЙ СУД

23 січня 2018 р.

ПОСТАНОВА
(витяг)

м. Київ

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду, розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
«Укрспирт» на рішення Радехівського районного суду Львівської області від 4 червня 2015 р. та рішення апеляційного суду
Львівської області від 22 грудня 2015 року,
в с т а н о в и в:
У листопаді 2014 р. громадянин Т. звернувся до суду з позовом до Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (далі — ДП «Укрспирт») про визнання наказу про звільнення незаконним, поновлення на
роботі та виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
28 жовтня 2014 р. генеральним директором ДП «Укрспирт» був виданий наказ № 458-к про звільнення позивача з посади
заступника керівника з виробничих питань Вузлівського МПД ДП «Укрспирт» за одноразове грубе порушення трудових
обов’язків (п. 1 ст. 41 КЗпП України). Підставою прийняття такого рішення зазначено акт про проведення службового розслідування від 21 жовтня 2014 р.. Не погоджуючись із спірним наказом, позивач зазначав, що його звільнення порушує пункт 1.3.
Посадової інструкції заступника керівника з виробничих питань Вузлівського МПД, відповідно до якого особа призначається
на цю посаду і звільняється наказом генерального директора ДП «Укрспирт» за поданням керівника МПД. У даному ж випадку, ця вимога не дотримана, оскільки відсутнє будь-яке подання керівника МПД на ім’я генерального директора ДП «Укрспирт» щодо звільнення його з роботи. Крім того, адміністрацією ДП «Укрспирт» не було належним чином співставлено
характер його дій/бездіяльності із обставинами, за яких такі вчинено, істотність наслідків порушення трудових обов’язків і особливості причинного зв’язку між порушенням та наслідками, а також форма вини. Крім цього, не взято до уваги, що розірвання
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Додаток. Продовження
трудового договору за підставою, вказаною у наказі, є дисциплінарним стягненням, проте письмові пояснення з цього приводу,
йому надати не пропонувалося. Позивач вважав, що в діях службових осіб адміністрації ДП «Укрспирт» простежується явна
упередженість до працівників Вузлівського МПД ДП «Укрспирт» та тиск на них.
Уточнивши позовні вимоги, громадянин Т. просив суд: визнати незаконним та скасувати наказ від 28 жовтня 2014 р.
№ 458-к про його звільнення; поновити його на роботі в Вузлівському МПД ДП «Укрспирт» на посаді заступника керівника
з виборчих питань з 28 жовтня 2014 р.; стягнути з ДП «Укрспирт» середній заробіток за час вимушеного прогулу, невиплачену премію за липень та серпень 2014 року в розмірі 5 437 грн 34 коп., нараховані та не виплачені при звільненні в жовтні
2014 року грошові кошти в сумі 38 846 грн 16 коп..
Рішенням Радехівського районного суду Львівської області від 4 червня 2015 р. позов задоволено. Наказ від 28 жовтня 2014 р.
№ 458-к про звільнення громадянина Т. посади заступника керівника з виробничих питань Вузлівського МПД ДП «Укрспирт», визнано незаконним та скасовано; громадянина Т. поновлено на роботі в Вузлівському МПД ДП «Укрспирт» на посаді заступника
керівника з виробничих питань з 28 жовтня 2014 р., стягнуто з ДП «Укрспирт» на користь громадянина Т. середній заробіток за час
вимушеного прогулу за період з 28 жовтня 2014 р. по 4 червня 2015 р. в розмірі 64 420 грн 50 коп., невиплачену премію за липень
та серпень 2014 року в розмірі 5 437 грн 34 коп., нараховані та невиплачені при звільненні в жовтні 2014 року грошові кошти в сумі
38 846 грн 16 коп..
Задовольняючи позов громадянина Т., суд першої інстанції виходив з того, що порушення трудових обов’язків, що було підставою звільнення позивача з роботи, не є одноразовим та грубим, на підставі чого дійшов висновку щодо поновлення позивача
на роботі та враховуючи положення ст. 235 КЗпП України стягнув з відповідача на користь позивача середній заробіток за час вимушеного прогул та невиплачену премію за липень та серпень 2014 року.
Рішенням апеляційного суду Львівської області від 22 грудня 2015 р. рішення Радехівського районного суду Львівської
області від 4 червня 2015 р. скасовано в частині позовних вимог громадянина Т. про стягнення з ДП «Укрспирт» премій за
липень – серпень 2014 року у розмірі 5 437 грн 34 коп. та в частині стягнення невиплачених при звільненні грошових коштів
в сумі 38 846 грн 16 коп., та ухвалено в цій частині нове рішення, яким у задоволенні цих позовних вимог відмовлено.
У іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін.
Ухвалюючи нове рішення, апеляційний суд погодившись з висновками суду першої інстанції в частині поновлення громадянина Т. на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, скасував рішення суду першої інстанції в
частині стягнення невиплаченої премії, оскільки вважав, що суд першої інстанції не врахував та не дослідив нормативноправовий акт, яким визначено умови преміювання та розміри цих виплат. Рішення суду першої інстанції в частині стягнення
невиплачених при звільненні грошових коштів апеляційний суд скасував за недоведеністю такої позовної вимоги.
11 січня 2016 р. ДП «Укрспирт» подало касаційну скаргу, в якій, посилаючись на неправильне застосування судами норм
матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати рішення суду першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.
6 квітня 2016 р. громадянин Т. подав до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ заперечення на касаційну скаргу, в якому зазначив, що судові рішення є законними і обґрунтованими.
26 грудня 2017 р. справа передана до Верховного Суду.
Судом установлено, що позивач, працюючи на Вузлівському МПД ДП «Укрспирт», 13 березня 2012 р. був переведений
на посаду заступника керівника з виробничих питань, про що зроблено відповідний запис у трудовій книжці. Відповідно
до наказу від 24 вересня 2014 р. № 365-к громадянина Т. відсторонено від виконання посадових обов’язків заступника
керівника з виробничих питань Вузлівського МПД ДП «Укрспирт» з 25 вересня 2014 р. із збереженням заробітної плати.
Наказом від 28 жовтня 2014 р. № 458-к позивача звільнено з роботи за одноразове грубе порушення трудових обов’язків
(п. 1 ст. 41 КЗпП України). Підставою такого звільнення став акт про проведення службового розслідування від 21 жовтня
2014 р..
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути
розірваний, зокрема, у випадку одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи,
організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу).
Ознаками порушення, зазначеного як підстава звільнення у п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України, є те, що порушення має бути грубим,
порушення стосується трудових обов’язків працівника, порушення є одноразовим. Однією з умов застосування цієї норми при
звільненні є встановлення не тільки самого факту одноразового порушення трудових обов’язків, а й вини працівника в такому
порушенні. За своїм змістом наказ про звільнення не повинен містити цілу систему порушень, за які був звільнений позивач, а
лише посилання на одноразове грубе порушення.
Згідно з актом про результати проведення службового розслідування від 21 жовтня 2014 р. вбачається, що позивач
грубо порушив трудові обов’язки та не забезпечив належного контролю за дотриманням технологічної дисципліни і норм
витрат матеріалів у виробничих підрозділах підприємства, що і стало підставою його звільнення. Зокрема, в акті зазначено,
що в ході розслідування підтвердилась недостача зерна кукурудзи на суму 9 932 грн, а також надлишок основних засобів
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Додаток. Закінчення
підприємства, чим порушено, зокрема, п. 1 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»,
внаслідок чого в балансі підприємства занижено вартість основних засобів. Відповідно до п. 1 ст. 10 вищевказаного Закону для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан
і оцінка.
Разом з тим, посадовою інструкцією заступника керівника з виробничих питань не передбачено обов’язку проведення
інвентаризації активів і зобов’язань на підприємстві, що виключає відповідальність позивача за непроведення інвентаризації,
а також за виявлений на підприємстві надлишок чи недостачу.
Згідно з актом від 21 жовтня 2014 р. однією з підстав звільнення позивача є відсутність контролю за дотриманням технологічної дисципліни і норм витрат матеріалів.
Поняття технологічна дисципліна виражається в дотриманні технологічного режиму, технологічних регламентів. Порушення її може призвести до зниження якості продукції, браку, погіршення використання сировини, передчасного закоксовування апаратури та інше. Причинами порушення технологічної дисципліни, як правило, є неуважне ставлення до роботи або
недостатня підготовленість працівників. Отже, порушення технологічної дисципліни не є наслідком недостачі чи надлишку
сировини або основних засобів, та не вказує на причинно-наслідковий зв’язок між виявленими наслідками та причинами,
які могли б призвести до таких наслідків.
Враховуючи наведене, суди, встановивши, що низка зазначених порушень, відображених у акті, не є одноразовим грубим
порушенням, оскільки охоплюють період перевірки з 1 січня 2014 р. по 11 вересня 2014 р. та стосуються виявлених фактів з 2011
року, як недостача, так і надлишок створювались протягом тривалого часу, та не виникли внаслідок одноразового порушення
трудової дисципліни, посадові обов’язки позивача відповідальності за виявлені порушення не передбачають, дійшли обґрунтованого висновку, що такі порушення не підтверджують вини саме позивача та шкідливих наслідків для підприємства чи заподіяння шкоди підприємству саме позивачем.
Згідно зі ст. 148 КЗпП України дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не
може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
Правильними є висновки судів і про те, що відповідачем було порушено строки притягнення до дисциплінарної відповідальності, передбачені ст. 148 КЗпП України, оскільки граничним терміном притягнення до дисциплінарної відповідальності
громадянина Т. мало бути 12 жовтня 2014 р., разом з тим останнього звільнено 28 жовтня 2014 р., тобто більш як через
місяць з моменту виявлення порушень трудової дисципліни.
За правилами ст. 235 КЗпП України, 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.
Отже, встановивши, що під час звільнення позивача не були дотримані передбачені законом підстави звільнення, суд
першої інстанції, з висновками якого в цій частині погодився апеляційний суд, дійшов правильного висновку щодо поновлення позивача на роботі та враховуючи положення ст. 235 КЗпП України обґрунтовано стягнув з відповідача на користь
позивача середній заробіток за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру середньомісячної заробітної плати за період з
28 жовтня 2014 р. по 4 червня 2015 р. в сумі 64 420 грн 50 коп., з урахуванням вимог Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100.
Враховуючи наведене, колегія суддів вважає за необхідне залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані
рішення — без змін, оскільки доводи касаційної скарги висновків судів не спростовують.
Керуючись статтями 389, 400, 410, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду
п о с т а н о в и в:
Касаційну скаргу Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» залишити без задоволення.
Рішення Радехівського районного суду Львівської області від 4 червня 2015 р. у нескасованій частині та рішення апеляційного суду Львівської області від 22 грудня 2015 р. залишити без змін.
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.
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Система пенсійного забезпечення
в Україні: пенсії «чорнобильцям»
У попередніх статтях циклу про пенсійне забезпечення в Україні ми розглянули найпоширеніші види пенсій, основні питання призначення і виплати яких регулюються
Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від
9 липня 2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058) та Законом України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII (далі — Закон № 1788). Між тим
серед працівників підприємства можуть бути і особи, які мають право на пенсію
відповідно до інших законодавчих актів, оскільки належать до «специфічних» категорій, наприклад, «чорнобильців», громадян, які мають особливі заслуги перед
Україною, ветеранів війни. Наразі дізнайтеся про особливості пенсійного забезпечення «чорнобильців», у т. ч. належні їм пільги й компенсації у цій сфері.

Правові підстави
для призначення пенсій

Основними нормативно-правовими актами,
які регулюють порядок призначення и виплати
пенсій «чорнобильцям» є:
— Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р.
№ 796-XII (далі — Закон № 796);
— Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 23 листопада
2011 р. № 1210 (далі — Порядок № 1210).
Відповідно до зазначених нормативно-правових актів призначаються і виплачуються пенсії
різним категоріям громадян, які постраждали
внаслідок:
— Чорнобильської катастрофи;
— інших ядерних аварій та випробувань;
— військових навчань із застосуванням ядерної зброї.
Але оскільки більшість з вказаних категорій
громадян все ж таки постраждали саме внаслідок Чорнобильської катастрофи та розв’язання
пов’язаних з нею проблем, то їх усіх досить часто узагальнено й називають «чорнобильці»,
14

маючи на увазі і безпосередньо «чорнобильців»,
і громадян, які постраждали через інші ядерні
аварії чи військові навчання із застосуванням
ядерної зброї.
Більш детально відповідні категорії осіб, які
належать до «чорнобильців», визначені у ст. 9
Закону № 796:
— учасники ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС — громадяни, які брали
безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків;
— потерпілі від Чорнобильської катастрофи — громадяни, включаючи дітей, які зазнали
впливу радіоактивного опромінення внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
— громадяни, які брали безпосередню участь
у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них
регламентних робіт;
— громадяни, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої
аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення
правил зберігання і захоронення радіоактивних
речовин, що сталося не з вини потерпілих.
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Крім того, усі «чорнобильці», для встановлення їм різних пільг і компенсацій, розподіляються на такі пільгові категорії відповідно
до ст. 14 Закону № 796:
— категорія 1: особи з інвалідністю з числа
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, щодо яких встановлено причинний
зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу;
— категорія 2: учасники ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали
або перебували у зоні відчуження певну тривалість часу (переважно з моменту аварії), евакуйовані у 1986 році із зони відчуження тощо;
— категорія 3: учасники ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали
у зоні відчуження певну тривалість часу ( переважно у більш пізні періоди, ніж передбачено
для категорії 2), а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи (не віднесені до категорії 2), які постійно проживали на територіях зон
безумовного (обов’язкового) та гарантованого
добровільного відселення протягом певного
часу;
— категорія 4: особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за
станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не
менше чотирьох років.
Зауважимо, що до зазначених пільгових категорій можуть також належати і особи, які не
мали відношення саме до Чорнобильської катастрофи, але брали участь у ліквідації інших
ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, або захворіли на променеву хворобу або захворювання яких пов’язане з переопроміненням внаслідок
будь-якої аварії, порушення правил експлуатації
обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, які сталися не з вини потерпілих, якщо такий зв’язок встановлено
медичними закладами.
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Пенсії по інвалідності та у зв’язку
з втратою годувальника

Згідно зі ст. 49 Закону № 796 пенсії особам,
віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, встановлюються у вигляді:
— державної пенсії;
— додаткової пенсії за шкоду, заподіяну
здоров’ю, яка призначається після виникнення
права на державну пенсію (з 1 січня 2015 р. додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю,
особам, віднесеним до категорії 4, не встановлюється).
Більш детально різні питання пенсійного забезпечення врегульовано у відповідних статтях розділу VІІІ Закону № 796. Зокрема, у ст. 54
Закону № 796 зазначається, що пенсії по інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва чи
захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням
громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження у 1986 — 1990 роках у
розмірі відшкодування фактичних збитків,
який визначається згідно із законодавством.
При цьому дружинам (чоловікам), які втратили
годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від
причинного зв’язку смерті з Чорнобильською
катастрофою.
Обчислення конкретного розміру зазначених
пенсій врегульовано у п. 9 Порядку № 1210. Так,
розмір «чорнобильських» пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника визначається за формулою:
Кв
П = Зс  Кзс  ——— ,
100%
де:
П — розмір пенсії;
Зс — середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому
по Україні, з якої сплачено страхові внески, за
2006 рік, що застосовується для обчислення
пенсії відповідно до Закону № 1058;
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Кзс — середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення
пенсії;
Кв — розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).
Середньомісячний коефіцієнт заробітної
плати, який враховується під час обчислення
пенсії (Кзс), визначається за формулою:
Ск
Кзс = ———,
К
де:
Ск — сума коефіцієнтів заробітної плати (Кз1 +
+ Кз2 + Кз3 + ... + Кзn) за кожний місяць роботи в зоні відчуження у 1986 – 1990 роках;
К — кількість місяців, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати.
Коефіцієнт заробітної плати (Кз1, Кз2, Кз3,
..., Кзn) за кожний місяць роботи в зоні відчуження, який враховується під час обчислення
пенсії, визначається за формулою:
Зв
Кзс = ———,
Зсм
де:
Кз — коефіцієнт заробітної плати;
Зв — сума заробітної плати за роботу в зоні
відчуження за місяць, за який розраховується
коефіцієнт заробітної плати,за період 1986 –
1990 років;
Зсм — показник середньомісячної заробітної
плати робітників та службовців, зайнятих у галузях національної економіки, згідно з додатком 1 до постанови КМУ «Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян»
від 20 листопада 2003 р. № 1783, за місяць, за
який розраховується коефіцієнт заробітної плати, за період 1986 – 1990 років.
Розмір відшкодування фактичних збитків
(Кв) визначається:
— для пенсій по інвалідності — як відсоток
втрати працездатності, визначений органами
медико-соціальної експертизи;
— для пенсій по втраті годувальника — як
співвідношення кількості непрацездатних чле16

нів сім’ї до кількості таких членів сім’ї з урахуванням потерпілого (у відсотках):
Ку
Кв = ———  100%,
Ку+1
де:
Ку — кількість непрацездатних членів сім’ї.
Під час визначення коефіцієнта заробітної
плати у зазначених випадках, середня заробітна
плата за рік у відповідному періоді вважається
середньомісячною платою робітників та службовців, зайнятих у галузях національної економіки, відповідного року.
Крім того, внаслідок доповнення наприкінці
минулого року Порядку № 1210 п. 91, наразі за
бажанням осіб, які брали участь у ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи, інших
ядерних аварій та випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час
проходження дійсної строкової служби та внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності може обчислюватися з
п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, за формулою:
Кв
П = Зс  Кзс ——— ,
100%
де:
П — розмір пенсії;
Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначається як середній показник за 2014, 2015 та
2016 роки;
Кзс — середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення
пенсії;
Кв — розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).
Середньомісячний коефіцієнт заробітної
плати, який враховується під час обчислення
пенсії (Кзс), визначається за формулою:
Зп(мін) 5
Кзс = ————— ,
Зс1
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де:
Зп(мін) — розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року;
Зс1 — середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по
Україні, з якої сплачено страхові внески за рік,
що передує відповідному року.
Розмір відшкодування фактичних збитків
(Кв) визначається як відсоток втрати працездатності, визначений органами медико-соціальної
експертизи.
У разі зміни розміру мінімальної заробітної
плати проводиться перерахунок зазначених
пенсій, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
Крім того, у п. 11 Порядку № 1210 встановлені й мінімальні розміри пенсій для «чорнобильців» з інвалідністю:
• для учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій
та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї:
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— I групи — 180% прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність (далі —
пм);
— II групи — 160% пм;
— III групи — 145% пм;
• для інших осіб з інвалідністю, стосовно
яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
— I групи — 150% пм;
— II групи — 125% пм;
— III групи — 110 % пм.

Пенсії за віком

Також у ст. 55 Закону № 796 визначено умови
надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, — зазначеним особам пенсії
надаються із зменшенням пенсійного віку,
встановленого ст. 26 Закону № 1058, за наявності відповідного страхового стажу, зменшеного на кількість років зменшення пенсійного віку, але не менше 15 років страхового
стажу (див. Таблицю).
Таблиця

Розміри зменшення пенсійного віку «чорнобильцям»
№ з/п

Категорії осіб, які постраждали

Зменшення віку

1

2

3

1.
1.1.

Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
— які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 р. незалежно
від кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 р. по 31 грудня 1986 р. — не менше
5 календарних днів
— які працювали у 1987 році у зоні відчуження не менше 14 календарних днів
— які працювали з 1 липня 1986 р. по 31 грудня 1986 р. у зоні відчуження від 1 до
5 календарних днів, у 1987 році — від 10 до 14 календарних днів, у 1988 році —
не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення
і дезактивації техніки або їх будівництві — не менше 14 календарних днів у 1986
році
— які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і
особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій,
посад і показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки — 10
років і більше, жінки — 7 років 6 місяців і більше)
— які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за
списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у
встановленому порядку (чоловіки — 12 років 6 місяців і більше, жінки — 10 років
і більше)
Потерпілі від Чорнобильської катастрофи
— евакуйовані з 10-кілометрової зони відчуження у 1986 році
— евакуйовані з інших територій зони відчуження у 1986 році

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

2.
2.1.
2.2.
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10 років
8 років
5 років

зазначені вище зменшення
для відповідних періодів +
додатково 3 роки
зазначені вище зменшення
для відповідних періодів +
додатково 1 рік
10 років
8 років
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Таблиця. Закінчення
1
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2
— особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали
або постійно працюють у зоні безумовного (обов’язкового) відселення за умови,
що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали у цій зоні не
менше 2 років
— особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали
або постійно працюють у зоні гарантованого добровільного відселення за умови,
що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали у цій зоні не
менше 3 років
— особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали
або постійно працюють у зоні посиленого радіологічного контролю за умови, що
вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 4
років
— особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше 14
календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986 – 1987 рр. за межами
зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним
фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що
виконувалися за урядовими завданнями
— які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і
особливо важкими умовами праці за списком № 1 (чоловіки — 10 років і більше,
жінки — 7 років 6 місяців і більше)
— які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за
списком № 2 (чоловіки — 12 років 6 місяців і більше, жінки — 10 років і більше)

3
4 роки *
та додатково 1 рік за кожний
рік проживання, роботи, але
не більше 9 років
3 роки*
та додатково 1 рік за 2 роки
проживання, роботи, але не
більше 6 років
2 роки*
та додатково 1 рік за 3 роки
проживання, роботи, але не
більше 5 років
2 роки

зазначені вище зменшення
для відповідних періодів +
додатково 2 роки
2.8
зазначені вище зменшення
для відповідних періодів +
1 рік
* Початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно
працювали у зазначених зонах з моменту аварії по 31 липня 1986 р. незалежно від часу проживання або роботи в цей період

Зауважимо, що призначення та виплата пенсій зазначеним у Таблиці категоріям провадиться відповідно до Закону № 1058 та Закону
№ 796. При цьому пенсійний вік за бажанням
особи може бути знижено тільки за однією підставою, передбаченою ст. 55 Закону № 796,
якщо у законодавстві не обумовлено інше.
Приклад
Чоловік 1966 року народження у 1987
році протягом трьох тижнів відпрацював у
зоні відчуження. Він має право на призначення пенсії за віком при досягненні 52-річного віку (зі зниженням на 8 років згідно з
Таблицею). Зазначеного віку він досягне у
2018 році. З врахуванням норм ст. 26 Закону № 1058 щодо необхідного страхового
стажу, для того щоб вийти на пенсію у 2018
році у 52 роки, у нього має бути у 2018 році
страховий стаж 17 років (25 років – 8 років).
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Додаткові пенсії «чорнобильцям»

Згідно з п. 13 Порядку № 1210 щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю,
відповідно до Закон № 796 виплачується у таких
розмірах:
• особам, які належать до категорії 1 відповідно до групи інвалідності:
— з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
— I групи — 474,5 грн;
— II групи — 379,6 грн;
— III групи — 284,7 грн;
— для інших осіб з інвалідністю, стосовно
яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
— I групи — 341,64 грн;
— II групи — 227,76 грн;
— III групи — 170,82 грн;
• особам, що належать до категорій 2 – 4:
— категорії 2 — 170,82 грн;
— категорії 3 — 113,88 грн;
— категорії 4 — 56,94 грн;
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• дітям з інвалідністю, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу — 170,82 грн.

Пільги щодо обчислення стажу
та середнього заробітку

Крім того, різним категоріям «чорнобильців»
встановлюються і пільги щодо обчислення стажу
та середнього заробітку при обчисленні їм пенсій. Зокрема у ст. 56 Закону № 796 зазначається,
що час роботи, служби (у т. ч. державної) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у зоні відчуження зараховується до стажу
роботи, стажу державної служби, вислуги років,
яка надає право на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 р. № 2262-XII:
— до 1 січня 1988 р. — у потрійному розмірі;
— з 1 січня 1988 р. до 1 січня 1993 р. — у полуторному розмірі (у т. ч. за списком № 1);
— з 1 січня 1993 р. та в наступні роки — пільги визначаються КМУ.
При цьому:
— право на пенсію у повному розмірі мають
громадяни, віднесені до категорій 1, 2, 3, 4, за
умови стажу роботи не менш як: чоловіки —
20 років, жінки — 15 років;
— пенсії збільшуються на один процент заробітку за кожний рік роботи понад зазначений стаж, але не вище 75 процентів заробітку,
а громадянам, які відпрацювали за списком
№ 1, чоловіки — 10 років і більше, жінки —
7 років 6 місяців і більше — не вище 85 процентів заробітку, у разі призначення пенсії на умовах ч. 2 ст. 27 Закону № 1058.
Пільги стосовно обчислення середнього заробітку встановлено у ст. 57 Закону № 796, у
якій зокрема зазначається, що:
• у разі обчислення пенсії відповідно до ч. 2
ст. 27 Закону № 1058 за бажанням того, хто
звернувся за пенсією, середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії може
визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення.
При цьому якщо зазначена особа пропрацювала
на територіях радіоактивного забруднення:
№ 11 (167), 1 червня 2018
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— менше 12 місяців, — середньомісячний заробіток визначається шляхом поділу загальної
суми заробітку за календарні місяці роботи на
кількість цих місяців;
— не менше 30 календарних днів у двох місяцях, — середньомісячний заробіток визначається за будь-які фактично відпрацьовані
30 календарних днів роботи;
— менше місяця, — середньомісячний заробіток визначається за цей календарний місяць з
додаванням до заробітку на основній роботі;
• порядок обчислення середньомісячного заробітку для призначення пенсії по інвалідності,
що настала внаслідок каліцтва чи захворювання,
і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок
Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до ст. 54 Закону № 796 визначається КМУ;
• особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а
також в евакуації населення на добровільній
безплатній основі і стали особами з інвалідністю
внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія
по інвалідності за їх бажанням обчислюється з
п’ятикратного розміру мінімальної заробітної
плати, що був встановлений на час їхнього перебування у зоні відчуження.

Документи для підтвердження
відповідного статусу

Відповідно до ст. 15 Закону № 796 підставами
для визначення статусу є для:
— учасника ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС — період роботи (служби)
у зоні відчуження, що підтверджено відповідними документами;
— евакуйованих із зони відчуження, відселених і тих, які самостійно переселилися, відповідно до ст. 4 Закону № 796 — довідка про евакуацію, відселення, самостійне переселення;
— потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають або працюють на забруднених територіях, — довідка про період
проживання, роботи на цих територіях.
Видача довідок здійснюється:
— про період роботи (служби) по ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також
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на територіях радіоактивного забруднення, про
заробітну плату за цей період — підприємствами, установами та організаціями (військкоматами);
— про період проживання на територіях радіоактивного забруднення, евакуацію, відселення, самостійне переселення — органами місцевого самоврядування.
Крім того, відповідним категоріям «чорнобильців» видаються відповідні посвідчення згідно з Порядком видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою КМУ від
20 січня 1997 р. № 51.
У свою чергу згідно з Порядком подання та
оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, затвердженим постановою
правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 р. № 22-1 (далі — Порядок № 22-1)
при призначенні пенсії за віком із застосуванням норм ст. 55 Закону № 796 до відповідної
заяви мають додаватися (залежно від категорії
«чорнобильця»):
— посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та один з
нижченаведених документів:
— довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
— довідка військової частини, у складі якої
особа брала участь у ліквідації наслідків аварії

на Чорнобильській АЕС, або довідка архівної
установи;
— інші первинні документи, в яких зазначено
період роботи, населений пункт чи об’єкт, де
особою виконувались роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
— посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи та довідка про період (періоди) проживання (роботи) на територіях радіоактивного забруднення, видана органами
місцевого самоврядування.
Під зазначеними «первинними документами» згідно із законодавством слід вважати документи, що підтверджують факт виконання
робіт у зонах небезпеки зони відчуження, на
об’єктах, місцевостях (населених пунктах) у
1986 – 1990 роках і були створені під час роботи
особи з ліквідації наслідків аварії Чорнобильської катастрофи, наприклад, особові рахунки,
розрахунково-платіжні відомості, табуляграми з
планом рахунків (розшифрованими кодами),
які містять дані про підвищену оплату праці та
надають можливість визначити кількість днів
роботи, за які проведено підвищену оплату праці за роботу в зоні відчуження.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант
з питань оплати праці
та кадрового діловодства

РЕКЛАМА

У наступному номері ви зможете дізнатися, які пільги і переваги з питань пенсійного забезпечення
передбачені для громадян, що мають особливі заслуги перед Україною, та ветеранів війни
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Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
Вимоги безпеки та захисту
здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками, які поширюються на всіх роботодавців, зобов’язуючи їх вживати
необхідні заходи для того,
аби виробниче обладнання,
яке викори-стовується працівниками, відповідало виконуваній ними роботі та не
становило загрози їхньому
життю або здоров’ю.
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Про затвердження Вимог безпеки та захисту здоров’я
під час використання виробничого обладнання працівниками
Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», пункту 8 Положення про
Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 червня 2015 р. № 423 (зі змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого
обладнання працівниками, що додаються.
2. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О. П.) забезпечити подання
цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П.
Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:
В. о. Міністра охорони здоров’я України

У. Супрун

Т. в. о. Міністра внутрішніх справ України

С. А. Яровий

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

С. Божко

Голова Державної служби
України з питань праці

Р. Чернега

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Директор виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України

Є. Баженков

Директор виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві
та професійних захворювань України

В. Акопян

Голова СПО об’єднань профспілок

Г. Осовий

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

21

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

АКТУАЛЬНО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
28 грудня 2017 р. № 2072
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 січня 2018 р. за № 97/31549
ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ЗДОРОВ’Я
ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Ці Вимоги поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, організаційно-правової форми і видів
діяльності та встановлюють мінімальні вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками у процесі трудової діяльності.
2. Терміни у цих Вимогах уживаються в таких значеннях:
використання виробничого обладнання — діяльність, пов’язана з виробничим обладнанням, зокрема запуск або зупинка обладнання, його використання за призначенням, транспортування, ремонт, модифікація (реконструкція, модернізація), нагляд і технічне обслуговування, у тому числі очищення;
виробниче обладнання — будь-яка машина, апарат, інструмент, пристрій або устаткування, що використовуються під час виконання робіт, виготовлення продукції, надання послуг, у тому числі машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки;
небезпечна зона — будь-яка зона всередині або навколо виробничого обладнання, в якій працівник, відкритий для зовнішнього
впливу, наражається на ризик для здоров’я, безпеки життя;
оператор — працівник, який за завданням використовує виробниче обладнання;
працівник, відкритий для зовнішнього впливу, — будь-який працівник, який перебуває частково або повністю у небезпечній зоні;
призначений строк служби (ресурс) — календарна тривалість експлуатації (сумарний наробіток), у разі досягнення якої(го) машини,
механізми, устаткування підвищеної небезпеки виводяться з експлуатації, здійснюється їх експертне обстеження, за результатами
якого приймається рішення щодо встановлення нового строку експлуатації зазначеного виробничого обладнання з проведенням або
без проведення ремонту, модифікації (реконструкції, модернізації), або здійснюється його списання.
Інші терміни у цих Вимогах вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про охорону праці», «Про загальну безпечність
нехарчової продукції».
3. Ці Вимоги не обмежують право роботодавця встановлювати більш жорсткі вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я та життя
своїх працівників під час використання ними виробничого обладнання, якщо це не суперечить законодавству.
4. Мінімальні вимоги безпеки, викладені в розділі III цих Вимог, не застосовуються до виробничого обладнання, яке супроводжується декларацією про відповідність, складеною згідно з вимогами відповідного технічного регламенту, вимоги якого поширюються
на відповідне виробниче обладнання, та має маркування знаком відповідності технічним регламентам.
II. ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦІВ
1. Роботодавець повинен вживати необхідних заходів, щоб виробниче обладнання, яке використовується працівниками, відповідало виконуваній роботі або було належним чином пристосоване для виконання роботи та не становило загрози їхньому життю або
здоров’ю.
2. Під час вибору виробничого обладнання роботодавець зобов’язаний враховувати конкретні умови праці, ризики щодо безпеки,
здоров’я та життя працівників, наявні на робочих місцях, та будь-які додаткові ризики, пов’язані з використанням цього виробничого
обладнання.
3. Якщо неможливо повністю забезпечити використання виробничого обладнання працівниками без ризику для їхньої безпеки,
здоров’я та життя, роботодавець повинен вжити усіх заходів для мінімізації цих ризиків.
4. Виробниче обладнання, що надається працівнику та використовується ним, має бути технічно справним і відповідати:
1) вимогам відповідних технічних регламентів, якщо виробниче обладнання виготовлене після дати набрання чинності такими технічними регламентами;
2) мінімальним вимогам безпеки, наведеним у розділі III цих Вимог, а також нормативно-правовим актам з охорони та гігієни праці,
якщо виробниче обладнання виготовлене до дати набрання чинності відповідними технічними регламентами, дія яких поширюється на
таке виробниче обладнання, або технічні регламенти щодо відповідного виробничого обладнання відсутні.
5. Якщо виробниче обладнання, що надане працівнику та використовується ним, не відповідає мінімальним вимогам безпеки до
виробничого обладнання, зазначеним у розділі III цих Вимог, і нормативно-правовим актам з охорони та гігієни праці, таке виробниче
обладнання не пізніше ніж через чотири роки з дня набрання чинності цими Вимогами приводиться у відповідність до цих Вимог та
вимог чинного законодавства України у сфері охорони та гігієни праці. Протягом цього строку роботодавець вживає усіх необхідних
заходів щодо безпечного використання працівниками такого виробничого обладнання.
6. Роботодавець повинен вживати усіх необхідних заходів щодо утримання виробничого обладнання протягом строку його експлуатації згідно з вимогами пунктів 4 та 5 цього розділу шляхом належного технічного обслуговування виробничого обладнання від-
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повідно до вимог технічних документів щодо його експлуатації, які роботодавець зобов’язаний надати працівникові разом з виробничим обладнанням.
7. Роботодавець повинен вживати усіх необхідних заходів для забезпечення використання виробничого обладнання відповідно до
вимог безпеки, зазначених у розділі IV цих Вимог, нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці та технічних документів щодо
експлуатації конкретного виробничого обладнання, які виробник зобов’язаний надати разом з виробничим обладнанням.
8. Роботодавець повинен здійснювати моніторинг, оцінку технічного стану такого виробничого обладнання, як машини, механізми,
устаткування підвищеної небезпеки (первинний, періодичний, позачерговий технічні огляди, експертне обстеження), та нагляд за їх
безпечною експлуатацією відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці.
9. Первинному технічному огляду підлягають машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки після монтажу перед першим
уведенням в експлуатацію, коли безпека їх використання залежить від умов монтажу такого виробничого обладнання, у порядку, визначеному нормативно-правовими актами з охорони та гігієни праці та технічними документами щодо його експлуатації.
10. Періодичному технічному огляду підлягають машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, що перебувають в експлуатації, за видами та в терміни, визначені відповідними технічними документами виробника щодо експлуатації такого виробничого
обладнання або нормативно-правовими актами з охорони та гігієни праці.
11. Позачерговому технічному огляду підлягає таке виробниче обладнання, як машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки.
Позачерговий технічний огляд здійснюється в таких випадках:
після ремонту, модифікації (реконструкції або модернізації) зазначеного виробничого обладнання;
після перерви в експлуатації зазначеного виробничого обладнання більш як 12 місяців, якщо умови його зберігання не відповідали
вимогам нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці.
Позачерговий технічний огляд проводиться згідно з вимогами нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці та технічних
документів щодо експлуатації виробничого обладнання.
В інших випадках технічні огляди виробничого обладнання, зазначеного в абзаці першому цього пункту, здійснюються відповідно
до вимог нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці або за ініціативою роботодавця.
12. Експертному обстеженню підлягають машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки в таких випадках:
після закінчення призначеного строку експлуатації (ресурсу) такого виробничого обладнання, визначеного нормативно-правовими
актами з охорони та гігієни праці або технічними документами щодо його експлуатації, а також після закінчення нового строку експлуатації (ресурсу) такого виробничого обладнання, встановленого за результатами його експертного обстеження;
у разі аварії або пошкодження зазначеного виробничого обладнання, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості його відновлення;
перед проведенням модифікації (реконструкції або модернізації) виробничого обладнання з метою визначення можливості їх проведення;
в інших випадках, якщо експертне обстеження зазначеного виробничого обладнання передбачено у нормативно-правових актах з
охорони та гігієни праці, або за ініціативою роботодавця.
13. Результати технічного огляду та експертного обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки зберігаються
у роботодавця протягом усього терміну експлуатації цього виробничого обладнання.
14. У разі експлуатації суб’єктом господарювання устаткування підвищеної небезпеки поза межами його території суб’єкт господарювання повинен мати відповідні документи щодо проведення останнього технічного огляду та/або експертного обстеження цього
виробничого обладнання.
15. Якщо застосування виробничого обладнання пов’язане з можливістю виникнення ризику для життя та здоров’я працівників,
роботодавець повинен вжити усіх необхідних заходів для забезпечення:
використання виробничого обладнання безпосередньо працівниками, яким це доручено;
здійснення ремонту, реконструкції, модернізації, технічного обслуговування виробничого обладнання безпосередньо працівниками,
яким це доручено.
16. Ергономічні вимоги до робочого місця, робочу позу працівників під час використання виробничого обладнання роботодавець
повинен враховувати під час застосування мінімальних вимог до виробничого обладнання, зазначених у розділі III цих Вимог.
17. Роботодавець повинен надати працівникам всі необхідні технічні документи та нормативно-правові акти з охорони праці щодо
експлуатації виробничого обладнання, що використовується в роботі.
18. Інформація та письмові інструкції щодо безпеки, захисту здоров’я та життя під час експлуатації виробничого обладнання мають
містити відомості щодо:
умов використання виробничого обладнання;
передбачуваних нештатних ситуацій;
практичних рекомендацій з урахуванням досвіду безпечного використання виробничого обладнання (за потреби).
19. Працівники мають бути поінформовані про:
небезпеку, що може виникнути в робочій зоні або на майданчику під час використання виробничого обладнання;
небезпеку, пов’язану з виробничим обладнанням, розташованим у їх робочій зоні або на майданчику (якщо працівники безпосередньо не використовують таке обладнання);
будь-які зміни, що впливають на виробниче обладнання, розташоване в їх безпосередній робочій зоні або на майданчику.
20. Інформацію має бути надано, а письмові інструкції викладено у зрозумілій для працівників формі.
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21. Роботодавець зобов’язаний вжити усіх необхідних заходів для забезпечення:
професійної підготовки працівників, які здійснюють використання виробничого обладнання, та ознайомлення таких працівників із
ризиками, що можуть виникнути внаслідок використання виробничого обладнання;
спеціальної підготовки працівників, які здійснюють ремонт, реконструкцію, модернізацію та технічне обслуговування виробничого
обладнання.
22. Роботодавець повинен забезпечити консультування працівників з питань охорони праці, а також їх участь в обговоренні всіх
питань щодо безпеки, захисту здоров’я та життя, пов’язаних з використанням виробничого обладнання.
III. МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ
1. Пристрої керування виробничим обладнанням, що впливають на безпеку, мають бути чітко видимі, ідентифіковані та належним
чином позначені.
Пристрої керування розташовуються поза межами небезпечних зон і в такий спосіб, щоб їхня робота не створювала додаткової
небезпеки (за винятком певних пристроїв керування, для яких це необхідно) та щоб вони не спричиняли будь-якої небезпеки через
випадкове ввімкнення.
Якщо оператор пульта головного керування не має можливості переконатися у відсутності будь-яких осіб у небезпечних зонах, має
бути система попередження (звуковий та/або світловий сигнал), що автоматично спрацьовує щоразу під час запуску виробничого обладнання. Працівник, відкритий для зовнішнього впливу, повинен мати час і шляхи для швидкого уникнення небезпеки, спричиненої
запуском або зупинкою виробничого обладнання.
Системи керування повинні бути безпечними та обиратися з урахуванням можливих відмов, дефектів та обмежень, що можуть
статися за нормальних умов використання.
2. Запуск виробничого обладнання здійснюється тільки за умови цілеспрямованої дії за допомогою призначеної для цього системи
керування.
Зазначене також стосується повторного запуску виробничого обладнання після зупинки з будь-якої причини, регулювання істотних
параметрів (наприклад, швидкості, тиску тощо), якщо повторний запуск або зміна параметрів не наражає працівників, відкритих для
зовнішнього впливу, на небезпеку.
Ця вимога не застосовується до повторного запуску або зміни параметрів у нормальному робочому циклі автоматизованого пристрою.
3. Усе виробниче обладнання має бути оснащене пристроєм керування для повної та безпечної його зупинки.
Кожне робоче місце має бути облаштоване пристроєм керування для зупинки частини або всього виробничого обладнання залежно від типу небезпеки з метою забезпечення безпечності виробничого обладнання. Пристрій зупинки обладнання має пріоритет над
пристроєм запуску. Зупинка виробничого обладнання або його небезпечних частин має супроводжуватися припиненням електропостачання приводів.
4. Виробниче обладнання облаштовується пристроєм аварійної зупинки залежно від небезпеки, пов’язаної з обладнанням.
5. Виробниче обладнання, використання якого пов’язане з ризиками падіння або виступання предметів, має бути облаштоване належними пристроями безпеки відповідно до ризику.
Виробниче обладнання, використання якого пов’язане з ризиками викидів газу, пари, рідини або пилу, облаштовується відповідними пристроями для локалізації та/або видалення цих викидів, що розташовуються поруч із джерелами небезпеки.
6. Виробниче обладнання та його частини, якщо це необхідно для забезпечення безпеки, захисту здоров’я та життя працівників,
мають бути зафіксовані затискачами або іншими засобами.
7. Якщо існує ризик поломки або руйнування частин виробничого обладнання, що може становити значну небезпеку для безпеки,
здоров’я і життя працівників, слід вжити відповідних захисних заходів.
8. Якщо існує небезпека через механічний контакт із рухомими частинами виробничого обладнання, що може призвести до нещасних випадків, його частини обладнуються захисними огородженнями чи пристроями для унеможливлення доступу до небезпечних
зон або пристроями для зупинення руху небезпечних частин до моменту досягнення небезпечних зон.
Захисні огородження та пристрої мають відповідати таким вимогам:
бути міцними;
не становити будь-якої додаткової небезпеки;
унеможливлювати їх зняття або виведення з ладу;
розташовуватися на достатній відстані від небезпечної зони;
не обмежувати спостереження за робочим циклом обладнання;
бути зручними для проведення операцій із встановлення або заміни частин виробничого обладнання та для технічного обслуговування, обмежуючи доступ тільки до тієї зони, в якій має виконуватися робота, та (якщо можливо) без зняття їх захисних огороджень і
пристроїв.
9. Зони і місця експлуатації та технічного обслуговування виробничого обладнання повинні бути достатньо освітлені з урахуванням
операцій, які виконуються у них.
10. Частини виробничого обладнання з високою або дуже низькою температурою (за потреби) мають бути захищені для унеможливлення контакту або наближення занадто близько до них працівників.
11. Сигнальні пристрої виробничого обладнання повинні бути однозначними, легкими для сприйняття.
12. Виробниче обладнання використовується тільки для операцій та за умов, для яких воно призначене.
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13. Операції з технічного обслуговування виробничого обладнання здійснюються тільки після його зупинки. Якщо це неможливо,
необхідно вжити належних захисних заходів для виконання таких операцій або виконувати їх за межами небезпечних зон. Якщо виробниче обладнання має журнал технічного обслуговування, записи в ньому необхідно постійно оновлювати.
14. Усе виробниче обладнання облаштовується чітко розрізнюваними засобами ізоляції від кожного окремого джерела енергії.
Повторне приєднання не повинно наражати на ризик працівників.
15. На виробниче обладнання наносяться попереджувальні написи (знаки) і маркування, необхідні для забезпечення безпеки працівників.
16. Працівники повинні мати безпечні засоби доступу до всіх зон, призначених для експлуатації, регулювання та технічного обслуговування, а також можливість безпечно перебувати в них і безпечно залишити ці зони.
17. Усе виробниче обладнання має відповідати вимогам нормативно-технічних документів щодо захисту працівників від ризику
загоряння або його перегріву, а також викидів газу, пилу, рідин, пари чи інших речовин, що виробляються, використовуються виробничим обладнанням або зберігаються в ньому.
18. Усе виробниче обладнання має відповідати вимогам нормативно-технічних документів щодо запобігання ризику вибуху виробничого обладнання чи речовин, що виробляються, використовуються ним або зберігаються в ньому.
19. Усе виробниче обладнання має відповідати вимогам нормативно-технічних документів щодо захисту працівників, відкритих для
зовнішнього впливу, від ризику прямого або непрямого контакту з електричним струмом.
20. Виробниче обладнання, рухом якого керують працівники, має бути сконструйоване таким чином, щоб зменшити ризики для
працівників під час його руху (ризики контакту або потрапляння працівників у колеса чи траки).
21. Якщо випадкове захоплення приводним пристроєм між рухомим вузлом виробничого обладнання та його допоміжними механізмами або будь-чим, що буксирується, може створити специфічний ризик, оснащення такого виробничого обладнання має унеможливлювати блокування приводних пристроїв.
У разі якщо такого захоплення не можна уникнути, має бути вжито всіх можливих заходів з метою унеможливлення негативних
наслідків для працівників.
22. Для унеможливлення забруднення або пошкодження приводних (карданних) валів для передачі енергії до пересувного виробничого обладнання необхідно передбачити пристрої для їх закріплення.
23. Конструкція виробничого обладнання, рухом якого керують працівники, за нормальних умов використання має запобігати ризикам його перекидання за допомогою:
захисних конструкцій для запобігання нахилу обладнання більше ніж на чверть оберту;
конструкцій, що забезпечують достатній простір навколо працівника, який керує рухом, якщо нахил обладнання перевищує чверть
оберту;
будь-якого іншого пристрою, що матиме еквівалентну дію.
Зазначені захисні конструкції можуть бути невід’ємною складовою виробничого обладнання.
Якщо виробниче обладнання під час роботи стабілізоване або його конструкція унеможливлює перекидання, такі захисні конструкції не вимагаються.
Якщо у разі перекидання обладнання існує ризик затиснення водія між частинами виробничого обладнання та землею, повинна
встановлюватися система фіксації водіїв.
24. Вилкові навантажувачі, на яких працює один або більше працівників, мають бути обладнані для зменшення ризику перекидання вилкового навантажувача одним з таких засобів:
огородженням для водія;
конструкцією для запобігання перекиданню вилкового навантажувача;
конструкцією для забезпечення достатнього простору водію між землею та певними частинами вилкового навантажувача у разі
його перекидання;
конструкцією фіксації працівника на сидінні водія для запобігання його затисненню між частинами перекинутого вилкового навантажувача.
25. Самохідне виробниче обладнання, рух якого становить ризик для інших осіб, повинно відповідати таким умовам:
мати засоби для запобігання самовільному запуску;
мати належні засоби для мінімізації наслідків зіткнення, якщо на одній рейковій колії одночасно пересувається кілька пересувних
обладнань;
бути забезпечене пристроєм для гальмування та зупинки виробничого обладнання. У разі необхідності мають бути в наявності
аварійні пристрої гальмування та зупинки обладнання. У разі відмови основного двигуна, керування яким здійснюється за допомогою
легкодоступних пристроїв керування або автоматично, мають бути в наявності аварійні пристрої гальмування та зупинки обладнання;
мати належні допоміжні пристрої для поліпшення видимості, якщо зона прямої видимості з місця водія є недостатньою для забезпечення безпеки.
Виробниче обладнання, призначене для використання вночі або у темних місцях, має бути оснащене достатнім для здійснення
роботи освітленням та забезпечувати належну безпеку працівників.
Виробниче обладнання, що може спричинити виникнення пожежі та наразити на небезпеку працівників, має бути оснащене в достатній кількості відповідними протипожежними засобами, якщо таких засобів немає в достатній кількості поблизу місця використання виробничого обладнання.
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Дистанційно кероване виробниче обладнання має автоматично зупинятися, як тільки воно залишить зону дії пристрою керування.
Дистанційно кероване виробниче обладнання, яке за нормальних умов може спричиняти небезпеку затиснення або зіткнення, має
бути оснащено засобами запобігання такому ризику, якщо не передбачено інших відповідних пристроїв для контролю щодо ризиків
зіткнення.
26. Якщо вантажопідіймальне виробниче обладнання встановлюється на постійних місцях експлуатації, має бути забезпечена його
міцність і стійкість з урахуванням вантажів, що підіймаються, та напруження, що виникає в опорних точках і точках кріплення конструкцій.
27. Машини для підіймання вантажів повинні мати чіткі позначення їх номінальної вантажопідіймальності та (за потреби) мають
бути обладнані табличкою розподілу навантаження із зазначенням номінальної вантажопідіймальності для будь-якої конфігурації обладнання.
Вантажозахоплювальні пристрої повинні мати позначення із зазначенням основних характеристик, необхідних для їх безпечного
використання.
Виробниче обладнання, яке не призначене для підіймання людей, але може бути помилково використане для цього, має бути відповідно позначене.
28. На постійних місцях експлуатації виробниче обладнання необхідно встановлювати так, щоб зменшити ризик того, що вантаж:
ударить працівників;
ненавмисно небезпечно переміщується або вільно падає;
ненавмисно відчепиться.
29. Виробниче обладнання для підіймання та переміщення працівників має:
запобігати можливому ризику падіння кабіни шляхом установлення відповідних пристроїв. Якщо таких ризиків не можна уникнути,
має бути встановлено підвісний канат зі збільшеним запасом міцності, який необхідно перевіряти кожного робочого дня;
запобігати можливому ризику випадіння працівника з кабіни;
запобігати ризику затиснення, потрапляння працівника в механізм або нанесення удару по ньому, зокрема через мимовільний
контакт з об’єктом;
у разі аварії забезпечити безпеку осіб, замкнених у кабіні, та можливість їхнього звільнення.
IV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ
1. Виробниче обладнання має бути встановлене, розташоване та використане так, щоб зменшити ризики для операторів та інших
працівників (достатній простір між рухомими та нерухомими частинами виробничого обладнання або рухомими частинами навколо
нього, безпечне постачання та відведення всіх видів енергії та речовин, що використовуються або виробляються).
2. Виробниче обладнання має бути змонтоване чи демонтоване за безпечних умов із дотриманням інструкцій, наданих виробником.
3. Виробниче обладнання, під час використання якого можливе потрапляння блискавки, має бути захищене пристроями або відповідними засобами блискавкозахисту.
4. Керування самохідним виробничим обладнанням здійснюють тільки ті працівники, які пройшли відповідне навчання та мають
право керувати цим обладнанням.
5. Для самохідного виробничого обладнання, що рухається в межах робочої зони, роботодавець повинен розробити відповідні
правила руху, яких слід дотримуватися.
6. Для унеможливлення потрапляння піших працівників до робочої зони самохідного виробничого обладнання необхідно вживати
організаційних заходів. Якщо присутність піших працівників у робочій зоні самохідного виробничого обладнання є необхідною для
належного виконання робіт, слід вжити відповідних заходів для запобігання їх травмуванню цим обладнанням.
7. Перевезення працівників на пересувному виробничому обладнанні з механічним приводом дозволяється тільки за наявності безпечних засобів, передбачених для цього. Якщо під час руху має виконуватися робота, швидкість за потреби коригується.
8. Пересувне виробниче обладнання з двигуном внутрішнього згоряння може використовуватися у робочих зонах лише за умови
наявності чи забезпечення достатньої кількості повітря для уникнення ризику загрози безпеці, здоров’ю та життю працівників.
9. Під час використання призначеного для підіймання вантажів виробничого обладнання, яке є пересувним або може бути демонтоване, має бути забезпечено його стійкість за всіх передбачуваних умов та з урахуванням властивостей ґрунту.
10. Підіймання працівників може здійснюватися тільки за допомогою виробничого обладнання та пристроїв, передбачених для цієї
мети.
Підіймання працівників виробничим обладнанням, не призначеним спеціально для їх підіймання, може здійснюватися лише за
умови вжиття належних заходів безпеки відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та забезпечення належного
нагляду за виконанням робіт.
Під час перебування працівників на виробничому обладнанні, призначеному для підіймання вантажів, на посту керування увесь час
повинен перебувати оператор (машиніст). Працівники, яких підіймають, мають бути забезпечені надійними засобами зв’язку. На випадок небезпеки слід передбачити належні заходи евакуації працівників.
11. Необхідно вживати заходів для унеможливлення присутності працівників під підвішеним вантажем, якщо для виконання роботи немає потреби для їх присутності.
Не допускається переміщення вантажів над незахищеними робочими зонами, на яких перебувають працівники.
Якщо роботу не можна виконати належним чином у будь-який інший спосіб, слід розробити та вжити відповідних заходів безпеки.
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12. Вантажозахоплювальні пристрої необхідно обирати з урахуванням вантажів, що переміщуватимуться, точок захоплення, приєднання пристрою, атмосферних умов, враховуючи методи та схеми стропування.
Вантажозахоплювальний пристрій повинен мати чітке позначення його характеристик, якщо цей пристрій не буде демонтуватися
після використання.
13. Вантажопідіймальні пристрої необхідно зберігати у спосіб, який унеможливить їх пошкодження або погіршення їхніх характеристик.
14. Якщо дві або більше одиниць виробничого обладнання, призначеного для підіймання некерованих вантажів, установлено або
змонтовано на майданчику так, що їх робочі зони перетинаються, необхідно вжити відповідних заходів для запобігання зіткненню
вантажів або частин виробничого обладнання.
15. У разі використання пересувного виробничого обладнання для підіймання некерованих вантажів необхідно вжити заходів для
запобігання розгойдуванню, перекиданню або залежно від обставин, які можуть виникнути, — переміщенню чи ковзанню обладнання
по поверхні. Належне вжиття цих заходів контролюється згідно з вимогами законодавства.
16. Якщо оператор виробничого обладнання для підіймання некерованих вантажів не може спостерігати увесь шлях переміщення
вантажу безпосередньо або за допомогою додаткових пристроїв, що надають необхідну інформацію, на зв’язку з оператором має
перебувати відповідальна особа (сигнальник) для спрямовування його дій, а також необхідно вжити організаційних заходів для запобігання зіткненню вантажу, що може становити небезпеку для працівників.
17. Роботи з прикріплення (стропування) або відчеплення вантажу працівником власноруч організовуються так, щоб працівник
здійснював прямий або непрямий контроль за виробничим обладнанням.
18. Для забезпечення безпеки працівників усі операції з підіймання вантажу повинні належним чином плануватися та контролюватися.
Якщо вантаж має підійматися одночасно двома або більшою кількістю одиниць виробничого обладнання для підіймання некерованих вантажів, розробляється та застосовується відповідна процедура (проект виконання робіт), що має забезпечити чітку координаційну роботу операторів.
19. Якщо виробниче обладнання для підіймання некерованих вантажів не може утримувати вантаж через повну або часткову втрату електропостачання, необхідно вживати відповідних заходів для унеможливлення наражання працівників на будь-які ризики, що
можуть виникнути.
Підвішені вантажі не повинні залишатися без нагляду, якщо доступ до небезпечної зони не закрито, а вантаж не утримується у
безпечний спосіб.
20. Використання виробничого обладнання для підіймання некерованих вантажів необхідно припиняти у разі погіршення метеорологічних умов, якщо виникає загроза безпечному використанню обладнання та зростає імовірність виникнення ризиків для працівників. З метою унеможливлення будь-яких ризиків для працівників потрібно вжити належних заходів безпеки щодо запобігання перекиданню виробничого обладнання.
21. Виробниче обладнання для тимчасової роботи на висоті має відповідати вимогам технічних документів щодо експлуатації такого виробничого обладнання.
22. Якщо тимчасову роботу на висоті не можна здійснити у безпечний спосіб, за належних ергономічних умов і з відповідної поверхні, необхідно обирати відповідне виробниче обладнання, що є найкращим для забезпечення та збереження безпечних умов роботи.
Пріоритетними є заходи колективного захисту, а не заходи індивідуального захисту.
Розміри виробничого обладнання мають відповідати характеру виконуваних робіт, передбачуваним навантаженням, а також забезпечувати безпечний прохід.
Необхідно обирати оптимальні засоби доступу до тимчасових робочих місць на висоті з урахуванням частоти проходів, висоти, якої
потрібно буде досягти, і тривалості використання.
Обраний засіб доступу має забезпечувати евакуацію у разі небезпеки. Прохід у будь-якому напрямку між засобами доступу та
платформами, настилами і трапами не повинен створювати ризику падіння.
23. Драбини можуть використовуватися як робочі місця під час роботи на висоті згідно з вимогами пункту 22 цього розділу тільки
в разі, якщо використання іншого більш безпечного виробничого обладнання не виправдано через незначний ризик, короткочасність
використання або особливості місця розташування, які роботодавець не може змінити.
24. Техніка верхолазних робіт на канатах може бути використана тільки за обставин, коли оцінка ризику вказує на те, що робота
може бути виконана безпечно.
З огляду на ризик, тривалість роботи та ергономічні обмеження, має бути передбачене сидіння з відповідними додатковими пристроями.
25. Залежно від типу виробничого обладнання, обраного відповідно до пунктів 22, 23 цього розділу, мають бути визначені відповідні заходи мінімізації ризиків для працівників, властиві цьому типу обладнання.
У разі потреби встановлюються захисні засоби для запобігання падінню, які мають підходити за конфігурацією і бути достатньо
міцними для унеможливлення або зупинення падіння з висоти та усувати ймовірність травмування працівників. Колективні захисні
засоби для запобігання падінню можуть перериватися тільки в місцях доступу до драбин або сходів.
26. Якщо виконання конкретного завдання потребує тимчасового зняття колективного засобу захисту для запобігання падінню,
необхідно вживати заходів для встановлення рівноцінних дієвих засобів безпеки. Колективні засоби захисту для запобігання падінню
мають бути знову встановлені після завершення або тимчасового припинення робіт.
27. Тимчасова робота на висоті може здійснюватися тільки за метеорологічних умов, що не загрожують безпеці, здоров’ю та життю
працівників.
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28. Драбини встановлюються із забезпеченням їх стійкості під час користування ними.
Опори переносних драбин встановлюються на стійкій, твердій і нерухомій основі достатніх розмірів таким чином, щоб сходинки
були горизонтальними.
Підвісні драбини, за винятком мотузкових, встановлюються так, щоб унеможливити їх зсунення або розгойдування.
29. Для запобігання зсуванню опор переносних драбин під час їх використання потрібно закріплювати їх верхні або нижні кінці із
застосуванням спеціальних пристроїв для захисту від зсування або інших рівноцінних засобів.
Драбини, що використовуються для доступу, мають бути довгими, щоб у достатній мірі виходити за межі платформи доступу, якщо
відсутні інші заходи для забезпечення міцної опори для рук.
У разі використання зрощених та розсувних драбин має унеможливлюватись рух їх різних секцій.
Пересувні драбини надійно фіксуються до початку їх використання.
30. Під час використання драбин має постійно забезпечуватись безпечна опора для рук і ніг працівників. Якщо працівник має переносити вантаж вручну, це не повинно унеможливлювати безпечне спирання руками на драбину.
31. Якщо риштування складається не відповідно до загальновизнаної стандартної конфігурації, відсутні розрахунки або структурні
схеми обраного риштування, необхідно виконати відповідні обрахунки на міцність і стійкість.
32. Відповідно до складності обраного риштування роботодавець забезпечує розроблення порядку (проекту виконання робіт) щодо
складання, використання та демонтажу, що може бути стандартним, доповненим даними про специфічні елементи обраного риштування.
33. Опорні конструкції риштування мають унеможливлювати ковзання або за допомогою закріплення до робочої поверхні, або застосування пристрою проти ковзання чи будь-яких інших ефективних засобів, а робоча поверхня повинна мати достатню несучу здатність. Необхідно вживати заходів для забезпечення стійкості риштування. У разі застосування пересувних риштувань для виконання
робіт на висоті необхідно використовувати відповідні пристрої для запобігання зрушенню риштувань з місця під час виконання робіт.
34. Розміри, форма та розміщення настилів риштування мають відповідати характеру виконуваної роботи та навантаженням, а також
забезпечувати безпечну роботу і рух. Збирання настилів риштування має унеможливлювати рух їх складових елементів та наявність
небезпечних проміжків між складовими елементами настилу і вертикальними колективними засобами захисту для запобігання падінь.
35. Якщо під час складання, демонтажу або зміни конфігурації риштування не готові для використання, їх позначають відповідними
попереджувальними знаками, а також забезпечують засобами для запобігання доступу до небезпечної зони.
36. Складання, демонтаж або істотну зміну конфігурації риштування здійснюють тільки під контролем відповідальної особи працівники, які мають відповідну спеціальну підготовку для виконання таких операцій, включаючи:
розуміння порядку складання, демонтажу та зміни конфігурації риштування;
заходи безпеки під час складання, демонтажу та зміни конфігурації риштування;
заходи щодо запобігання ризику падіння працівників і предметів;
заходи безпеки у разі зміни метеорологічних умов, що можуть негативно вплинути на безпеку риштування;
допустимі навантаження;
будь-які ризики, до яких можуть призвести операції зі складання, демонтажу та зміни конфігурації риштування.
Відповідальна особа, яка здійснює контроль, та працівники, що виконують роботу, повинні мати у своєму розпорядженні порядок
(проект виконання робіт) щодо складання, використання та демонтажу, зазначений у пункті 32 цього розділу, а також всі необхідні інструкції.
37. Роботи на висоті із застосуванням техніки верхолазних робіт на канатах виконуються з дотриманням таких вимог:
до системи мають входити щонайменше два закріплені канати — перший як засіб доступу, опускання й тримання (робочий канат)
та другий як резервний (страхувальний канат);
працівники мають бути забезпечені відповідними ременями безпеки, за допомогою яких прикріплюються до страхувального каната;
робочий канат має бути оснащений безпечними пристроями для підйому та спуску, а також системою автоматичного блокування
для запобігання падінню працівника. Страхувальний канат має бути оснащений рухомою системою запобігання падінню, що супроводжуватиме рухи працівника;
інструменти та інші допоміжні пристрої, які використовує працівник, повинні бути закріплені на ремені працівника, на сидінні або
іншим належним чином;
роботу необхідно спланувати та здійснювати за нею відповідний контроль, щоб працівника можна було негайно врятувати у разі
аварійної ситуації;
працівники повинні мати належну підготовку, а також у сфері рятувальних робіт, відповідно до пункту 21 розділу II цих Вимог.
Враховуючи оцінку ризиків, якщо використання страхувального каната зробить роботу більш безпечною, як виняток, дозволяється
використання одного робочого каната за умови, що вжито відповідних заходів безпеки.
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
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НАКАЗ
від 14 лютого 2018 р. № 207
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2018 р. за № 508/31960
Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників
під час роботи з екранними пристроями

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Набув чинності:
18 травня 2018 року

Остання редакція:
14 лютого 2018 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, які поширюються на всіх суб’єктів
господарювання незалежно
від форм власності, організаційно-правової форми і
видів діяльності, але не стосуються комп’ютерних класів (кабінетів, аудиторій тощо)
навчальних закладів та робочих місць працівників, які займаються обслуговуванням,
ремонтом і налагодженням
екранних пристроїв.
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Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», пунктів 8, 10 Положення про
Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. № 423 (зі змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 р. № 65 «Про затвердження
Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин», зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р. за № 293/17588.
3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О. П.) забезпечити подання цього
наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П..
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
України з питань прац

А. Рева
Р. Чернега

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Генеральний директор Спілки
підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств України

В. Биковець

Директор виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України

Є. Баженков

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Голова СПО об’єднань профспілок

Г. Осовий

Заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України

Л. Парцхаладзе

Заступник Міністра
освіти і науки України

Р. Греба

В. о. Голови Державної інспекції
ядерного регулювання України

Б. Столярчук

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України

О. Тахтай

В. о. Міністра охорони здоров’я

У. Супрун
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
14 лютого 2018 р. № 207
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2018 р. за № 508/31960

Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями
I. Загальні положення
1. Ці Вимоги поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми і видів діяльності та встановлюють мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час
здійснення роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі.
2. Ці Вимоги розроблено на основі Директиви 90/270/ЄЕС від 29 травня 1990 р. про мінімальні вимоги
безпеки та здоров’я при роботі з екранними пристроями (п’ята рамкова Директива у значенні ч. 1 ст. 16
Директиви 89/391/ЄЕС).
3. Ці Вимоги не обмежують права роботодавця встановлювати більш жорсткі та/або спеціальні вимоги
безпеки і захисту здоров’я та життя працівників під час роботи з екранними пристроями, якщо це не суперечить чинному законодавству.
4. Ці Вимоги не поширюються на:
робочі місця здобувачів освіти у комп’ютерних класах (кабінетах, аудиторіях тощо) закладів освіти;
робочі місця пілотів, водіїв або операторів транспортних засобів, обладнані екранними пристроями у
системах оброблення даних на борту засобів сполучення, екранні пристрої у складі машин і обладнання, що
переміщуються в процесі роботи;
робочі місця працівників, які займаються обслуговуванням, ремонтом і налагодженням екранних пристроїв;
портативні системи оброблення даних, якщо вони не постійно використовуються на робочому місці;
обчислювальні машинки (калькулятори), касові апарати та прилади з невеликими пристроями індикації
даних або результатів вимірювання;
цифрові друкувальні машини, обладнані візуальними дисплейними терміналами (дисплейні друкувальні
машини);
планшети, смартфони, мобільні телефони.
5. Терміни у цих Вимогах вживаються в таких значеннях:
екранні пристрої — електронні засоби для відтворення будь-якої графічної або алфавітно-цифрової інформації (на основі електронно-променевої трубки, рідкокристалічні, плазмові, проекційні, органічні світлодіодні монітори та інші новітні розробки у сфері інформаційних технологій);
робоче місце (робоча станція) — сукупність устаткування, що включає екранний пристрій, який може доповнюватися клавіатурою або пристроєм введення та/або програмним забезпеченням, що представляє інтерфейс «оператор-дисплей», іншими приладами (периферійні пристрої, що включають пристрої для електронних носіїв, телефон, модем, друкувальний пристрій, тримач документів, робоче крісло, робочий стіл або
робоча поверхня «розумного» столу, а також інше необхідне виробниче середовище).
Інші терміни у цих Вимогах вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про охорону праці».
II. Загальні обов’язки роботодавців
1. Роботодавець повинен поінформувати працівників під розписку про умови праці та наявність на їх
робочих місцях небезпечних та шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних), які виникають під час роботи з екранними пристроями та ще не усунуто, а також про можливі
наслідки їх впливу на здоров’я працівників відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про охорону праці».
2. Роботодавець повинен забезпечити навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці та
безпечного використання екранних пристроїв до початку роботи з ними, а також у випадках модифікації та
організації роботи обладнання.
3. Роботодавець повинен вжити відповідних заходів, щоб забезпечити відповідність робочого місця
працівника до цих Вимог.
4. Під час облаштування робочого місця працівника з екранними пристроями необхідно обирати таке
устаткування, яке не створює зайвого шуму та не виділяє надлишкового тепла. Рівні шуму на робочих місцях
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осіб, які працюють з екранними пристроями, мають відповідати вимогам Санітарних норм виробничого
шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999 р. № 37.
5. Роботодавець повинен за рахунок тривалості робочої зміни організувати внутрішні регламентовані
перерви для відпочинку відповідно до Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98, затверджених постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 р. № 7 (далі — ДСанПІН 3.3.2.007-98).
6. Роботодавець має забезпечити за свій рахунок проведення медичних оглядів працівників відповідно
до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 23 липня 2007 р. за № 846/14113.
За результатами цих оглядів роботодавець за потреби повинен забезпечити виконання відповідних оздоровчих заходів.
7. Роботодавець зобов’язаний за необхідності проводити лабораторні дослідження умов праці працівників з метою виявлення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу (зокрема щодо виявлення ризиків, пов’язаних із погіршенням зору, порушенням
фізичного стану, стресом) та вживати заходів щодо усунення виявлених ризиків відповідно до ст. 13 Закону
України «Про охорону праці».
III. Вимоги безпеки до робочих місць працівників з екранними пристроями
1. Робочі місця працівників з екранними пристроями мають бути спроектовані так і мати такі розміри,
щоб працівники мали простір для зміни робочого положення та рухів.
2. Для забезпечення безпеки та захисту здоров’я працівників усе випромінювання від екранних пристроїв
має бути зведене до гранично допустимого рівня (вплив на людину факторів довкілля — шуму, вібрації,
забруднювачів, температури тощо, який не спричиняє соматичних або психічних розладів, а також змін
стану здоров’я, працездатності, поведінки, що виходять за межі пристосувальних реакцій) з погляду безпеки та охорони здоров’я працівників.
3. Організація робочого місця працівника з екранними пристроями має забезпечувати відповідність усіх
елементів робочого місця та їх розташування ергономічним, антропологічним, психофізіологічним вимогам,
а також характеру виконуваних робіт.
4. Освітлення робочого місця працівника з екранними пристроями має створювати відповідний контраст між
екраном і навколишнім середовищем (з урахуванням виду роботи) та відповідати вимогам ДСанПІН 3.3.2.007-98.
5. Мікроклімат виробничих приміщень з робочими місцями працівників з екранними пристроями має
підтримуватись на постійному рівні та відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від
1 грудня 1999 р. № 42 (далі — ДСН 3.3.6.042-99).
6. Робочий стіл або робоча поверхня повинні бути достатнього розміру та мати поверхню з низькою відбивною здатністю, допускати гнучкість під час розміщення екрана, клавіатури, документів і відповідного
устаткування.
7. Робоче крісло має бути стійким і дозволяти працівнику з екранними пристроями легко рухатися та
займати зручне положення.
Сидіння має регулюватися по висоті, спинка сидіння — як по висоті, так і по нахилу.
Слід передбачати підніжку для тих, кому це необхідно для зручності.
IV. Мінімальні вимоги безпеки під час роботи з екранними пристроями
1. Щодня перед початком роботи необхідно очищати екранні пристрої від пилу та інших забруднень.
2. Після закінчення роботи екранні пристрої слід відключати від електричної мережі.
3. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно негайно відключити екранний пристрій від електричної
мережі.
4. Не допускається:
виконувати технічне обслуговування, ремонт і налагодження екранних пристроїв безпосередньо на робочому місці працівника під час роботи з екранними пристроями;
відключати захисні пристрої, самочинно проводити зміни у конструкції та складі екранних пристроїв або
їх технічне налагодження;
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працювати з екранними пристроями, у яких під час роботи виникають нехарактерні сигнали, нестабільне
зображення на екрані та інші несправності.
5. Під час виконання робіт операторського типу, пов’язаних з нервово-емоційним напруженням, у приміщеннях під час роботи з екранними пристроями, на пультах і постах керування технологічними процесами та в інших
приміщеннях мають дотримуватися оптимальні умови мікроклімату відповідно до вимог ДСН 3.3.6.042-99.
V. Мінімальні вимоги безпеки до екранних пристроїв
1. Екранні пристрої не мають бути джерелом ризику для працівників.
2. Усе випромінювання, за винятком видимої частини електромагнітного спектра, має бути зведене до незначного рівня з погляду безпеки і охорони здоров’я працівників.
3. Символи на екранних пристроях мають бути чіткими, відповідного розміру. Між символами і рядками
символів має бути належна відстань.
4. Зображення на екрані має бути стабільним, без миготінь або інших видів нестабільності.
5. Яскравість та/або контрастність символів має легко регулюватися працівником під час роботи з екранними пристроями, а також швидко адаптуватися до навколишніх умов.
6. Вибираючи екрани, слід надавати перевагу таким екранам, які легко та вільно повертаються і нахиляються
відповідно до потреби працівника.
7. За необхідності може використовуватись окрема підставка або регульований стіл для розміщення екрана.
8. Екран не має відблискувати або відбивати світло, щоб не викликати дискомфорту у працівника під час
роботи з екранними пристроями.
9. Вибираючи клавіатуру, слід надавати перевагу такій клавіатурі, яка відкидається і є автономною (відокремленою від екрана), щоб працівник міг вибрати зручну робочу позу й уникнути втоми рук (кисті і верхньої
частини руки).
10. Поверхня клавіатури має бути матовою, щоб уникнути віддзеркалювання. Розташування клавіш і самі
клавіші мають полегшувати роботу із клавіатурою. Позначення клавіш повинно бути достатньо контрастним і
розбірливим.
11. Устаткування, яке входить до робочої станції, не має виділяти надлишкового тепла, що може спричинити незручності працівникам під час роботи з екранними пристроями.
12. Під час розробки, вибору, замовлення та модифікації програмного забезпечення, а також під час розробки завдань, що передбачають використання устаткування з екранними пристроями, роботодавець має керуватися таким програмним забезпеченням, яке відповідає розв’язуваним завданням і є простим у використанні, а де необхідно — адаптованим до рівня знань і досвіду працівника.

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
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Натуральна оплата праці:
особливості виплати і нарахування
Для сільського, лісового та рибного господарства характерною є виплата частини заробітної плати в натуральній формі. В інших галузях народного господарства частину зарплати також можна виплачувати в натуральній формі, але є
низка обставин, які звужують таку можливість. З’ясуйте, що ж таке виплата
зарплати в натуральній формі та натуральна оплата праці, які саме підприємства
можуть її практикувати, як це документується та які має наслідки в розрахунках
з працівниками.

Міркування на тему

«Прийняти… на роботу… і встановити місячний оклад 5 000,00 грн», «Прийняти… на роботу… і встановити годинну ставку 25 грн».
І у першому випадку працівник знає, що з місячного окладу 5 000,00 грн по закінченні місяця за мінусом податку на доходи фізичних осіб
(18%) і військового збору (1,5%), він отримає у
касі готівкою чи на платіжну картку в банку
4 025,00 грн, а у другому — що, відпрацювавши
160 год., йому будуть нараховані 4 000,00 грн, а
виплачені «на руки» — 3 220,00 грн. Відбувається
виплата заробітної плати «у грошових знаках,
що мають законний обіг на території України».
Отримані кошти можна витратити на оплату
комунальних послуг, придбання продуктів
тощо.
Малоймовірно, що працівник зрадів би тому,
якби йому повідомили, що коштів немає, тому
зарплату буде видано, наприклад, прасками.
Трохи по-іншому він би зреагував, якби йому
пообіцяли видати зарплату, приміром, курячими яйцями. Хоча людям потрібні й праски, але
яйця легше продати, щоб отримати кошти, тому
що їсти хочуть усі. А якщо не вдасться продати
яйця, то їх можна з’їсти самому. Колись це було
реальністю, але тепер навіть важко собі таке
уявити, щоб змоделювати ситуацію і навести
приклад. Але уявімо собі, що таке можливо.
Чи погодились би ви отримувати всю належну зарплату прасками або яйцями? Як бачимо,
№ 11 (167), 1 червня 2018

можливі домовленості та варіанти вибору, і
один товар бажаніший за інший.
У той же час можлива й інша ситуація. Ви працюєте на птахофабриці й у кінці місяця хочете
частково отримувати замість зарплати грошима
яйця та м’ясо птиці. Роботодавець вам відмовляє. Проте бачить, що таке бажання є у багатьох
працівників, тому відкриває на території фабрики магазин лише для працівників птахофабрики
і продає власну продукцію, але не за цінами їхнього продажу в магазинах міста, а за собівартістю. Утім знову проблема: зарплату виплачують двічі на місяць, і може так статися, що не
у всіх вистачатиме коштів купувати ці продукти,
коли хочеться. Тут варіанти також є: попросити
продавця «записати на чорну книжку» або звернутися до роботодавця з проханням, щоб можна
було брати продукцію за відомістю, а кошти за
неї утримували із зарплати. А ще може бути так,
що кожного місяця за успішну роботу роботодавець видаватиме вам кілька десятків яєць понад
обумовлену зарплату в грошовій сумі.
А тепер уявіть собі цей процес «домовленостей» і «вибору» в межах країни і що б з цього
вийшло — перше, що спадає на думку, це хаос у
бухгалтерських розрахунках. Тому такий процес
і врегульовано законодавчо.

Нормативне регулювання

Так, у ст. 23 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі —
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Закон № 108) встановлено, що заробітна плата
працівників підприємств на території України
виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на території України. Виплата заробітної плати у формі боргових зобов’язань і
розписок або у будь-якій іншій формі забороняється.
Заробітна плата може виплачуватися банківськими чеками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (далі — КМУ) за погодженням з Національним банком України.

Колективним договором, як виняток, може бути
передбачено часткову виплату заробітної плати
натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі,
що не перевищує 30% нарахованої за місяць, у
тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для
працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється КМУ (ч. 3 ст. 23 Закону № 108).

Перефразуємо дещо зміст статті, виділивши
такі її ключові положення, які далі прокоментуємо:
— виплата заробітної плати натурою дозволяється лише у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною
або бажаною;
— є перелік товарів, якими зарплату виплачувати забороняється;
— передбачено часткову виплату заробітної
плати натурою за цінами не вище собівартості;
— виплата заробітної плати натурою не може
перевищувати 30% нарахованої за місяць.

Де поширена виплата
зарплати натурою

Міністерство праці та соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики) в листі «Щодо
виплати заробітної плати натурою» від 21 грудня 2001 р. № 18-1249 (далі — Лист № 18-1249)
зазначило, що практика застосування виплати
заробітної плати в натуральній формі свідчить,
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що вона є характерною в основному для сільського, лісового та рибного господарства через
збитковість більшості підприємств цих галузей,
недостатність обігових коштів, кризу платежів
тощо. Причому така форма виплати заробітної
плати протягом багатьох років є однією з основних форм матеріального стимулювання працівників цих галузей економіки.
Однак це не означає, що в інших галузях не
можна виплачувати зарплату в натуральній
формі — можна, тільки існує перелік товарів,
якими зарплату виплачувати забороняється, що
дещо звужує ці можливості.

Перелік товарів, якими зарплату
виплачувати заборонено

Перелік товарів, якими зарплату виплачувати
забороняється, затверджено постановою КМУ
«Про перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою» від 3 квітня 1993 р.
№ 244. До цього переліку входять:
— зброя, боєприпаси та інша продукція військового призначення, що випускається підприємствами оборонної промисловості;
— продукція, що має стратегічне значення за переліком, що визначається актами законодавства;
— вибухонебезпечні та отруйні речовини,
наркотичні засоби;
— товари виробничо-технічного призначення;
— нафта й нафтопродукти;
— продукція хімічної промисловості, мінеральні добрива;
— продукція целюлозно-паперової промисловості;
— будівельні матеріали та вироби з них;
— лісоматеріали (крім матеріалів, одержаних
під час лісозаготівель);
— товари медичної, фармацевтичної та мікробіологічної промисловості;
— благородні метали і коштовне каміння, вироби з них;
— усі види алкогольних напоїв, включаючи
спирт і виноматеріали;
— непродовольчі товари народного споживання;
— продовольчі товари народного споживання промислової переробки, крім цукру, призна№ 11 (167), 1 червня 2018
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ченого для розрахунків із сільськогосподарськими підприємствами і насіннєвими заводами, та
водіями автотранспортних організацій, працівниками залізничного транспорту, які забезпечують перевезення цукрових буряків;
— продукція переробки ефіроолійних культур, крім олії рослинної, призначеної для розрахунків з працівниками сільськогосподарських
підприємств;
— кокони шовкопряду;
— махорка, тютюн і тютюнові вироби;
— продукція звірівництва, хутро;
— вовна (сировина);
— шкіра та шкірсировина;
— сировина льону, конопель, бавовни для
текстильної промисловості;
— лікарські рослини, рицина, хміль, мак;
— коренеплоди цукрових буряків і продукція
їх переробки;
— продукція насінництва;
— продукція бджільництва, крім меду;
— племінне поголів’я тварин.
Товари, які не входять до наведеного переліку, можуть використовуватися підприємствами
для часткової виплати заробітної плати натурою. Проте оскільки, як бачимо, перелік заборонених товарів доволі широкий, то Мінсоцполітики у Листі № 18-1249 цілком справедливо
зазначає, що виплата заробітної плати в натуральній формі є характерною в основному для
сільського, лісового та рибного господарства.
Від редакції.
З вищенаведеного Переліку товарів, якими не дозволяється виплачувати зарплату натурою, як правило,
викликають запитання лише дві складові: непродовольчі товари і продовольчі товари промислової переробки,
крім цукру (оскільки списку товарів, віднесених до цих
груп, Перелік не містить). Але пояснення щодо того, які
саме товари народного вжитку належать до продовольчих і непродовольчих товарів промислової переробки,
можна знайти у листі Мінсоцполітики «Щодо виплати
заробітної плати у натуральній формі» від 9 квітня 2010 р.
№ 3701/0/14-10/13, де вказано, що до непродовольчих
товарів народного споживання, зокрема, можуть бути
віднесені готові тканини, одяг, взуття, килимові та галантерейні вироби, товари культурно-побутового і гос№ 11 (167), 1 червня 2018

подарського призначення, які використовуються безпосередньо населенням, а до продовольчих товарів
народного споживання належить продукція харчової
промисловості, призначена для споживання населенням (у т. ч. безалкогольні напої). Тобто до непродовольчих і продовольчих товарів народного споживання належать готові вироби, призначені для безпосереднього
використання населенням. Також не забувайте, що продовольчі товари, які підпадають під заборону виплати
зарплати натурою, мають пройти промислову переробку — якщо ж така переробка не здійснювалася, то на
них заборона виплати не діє (приміром, ті ж яйця, а також сире м’ясо, сало, кістки тощо не є промислово переробленими продуктами і цілком можуть бути використані для виплати зарплати натурою).

Обмеження виплат

Виплата заробітної плати натурою не може
перевищувати 30% нарахованої за місяць. Отже,
зарплата має бути нарахована. Відповідно до
ст. 5 Закону України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні» від 16 липня
1999 р. № 996-XIV (далі — Закон № 996) підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці
України, якою є гривня. Тому незалежно від
того, що зарплата може видаватися у натуральній формі, це знайде своє відображення в обліку
в грошовому вимірі. Нарахування зарплати передбачає відображення заборгованості підприємства перед працівником. І таке нарахування буде здійснено в сумі, гарантованій йому
умовами трудового договору.
Приклад
Якщо оклад працівника 5 000 грн, то на
рахунку бухгалтерського обліку працівнику
буде нарахована така сума. Після утримується податок на доходи фізичних осіб і
військовий збір (18% + 1,5%) і підприємство вважається боржником перед працівником з виплати йому «на руки» 4 025 грн.
У разі виплати зарплати коштами, працівник отримує саме таку суму.
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Частка, що дозволена до виплати зарплатою натурою, — не більше 30 % нарахованої. Отже, це, як кажуть, сума «у т. ч.». Тож
якщо умовами колективного договору передбачено виплату заплати в натуральній
формі, наприклад, в розмірі 15% нарахованої, то працівник отримає «на руки» коштами 4 025,00 – (5 000,00  15%) = 3 275,00 грн,
а решта (750,00 грн) буде видана продукцією.

Ціна продукції

Отже, у вищенаведеному прикладі суму
750 грн працівник може отримати продукцією,
припустимо, яйцями. Ціна десятка яєць в магазині наразі коливається від 19,00 до 30,00 грн.
Звісно, роботодавцю було б вигідніше оцінити
яйця по 30,00 грн/дес., бо у такому разі він би
видав працівнику 25 десятків. Якщо ж оцінити
їх по 20 грн/дес., то вже потрібно буде видати
37,5 десятків.
Саме для того, аби роботодавці не зловживали цінами на продукцію, і встановлено законодавством обмеження ціни у разі виплати працівникам частини зарплати натурою — не вище
собівартості. Якщо по 19,00 грн яйця продаються
у роздрібній мережі й ціна включає в себе податок на додану вартість та прибуток (як виробника, так і продавця), то їх собівартість може бути
на рівні, скажімо, 10,00 грн/дес.. Тож хоче роботодавець цього чи ні, але якщо зобов’язання з
виплати зарплати в натуральній формі в колективному договорі закріплені, вище собівартості
не стрибнеш (звичайно, для цілей оподаткування різними податками є свої правила ціноутворення, але оскільки ця стаття не для бухгалтерів
з обліку податку на додану вартість, то в ці тонкощі ми не вникатимемо).

У чому вигода

Як можна побачити з наведених вище прикладів, операція з виплати зарплати в натуральній формі дуже схожа на так званий продаж продукції в рахунок зарплати, про який згадувалося
на самому початку на прикладі відкриття робо36

тодавцем магазину лише для своїх працівників.
І це дійсно так, що підтверджує в згаданому Листі № 18-1249 Мінсоцполітики, яке зазначило,
що «фактично така видача товарів є продажем їх
працівникам в рахунок їхньої заробітної плати,
а не натуральною формою оплати праці. Цей
спосіб розрахунків з працівниками законодавством не передбачений, але й не заборонений».
Але тут йдеться не стільки про розрахунки з працівниками з оплати праці, як про розрахунки з
працівниками як з покупцями за продану їм
продукцію. І такий розрахунок дійсно не заборонений, а є лише однією з форм безготівкових
розрахунків.
То в чому тоді вигода для працівників? А їхня
вигода полягає у тому, що роботодавцю не вигідно за цінами не вище собівартості продавати
свою продукцію навіть своїм же працівникам.
Тому сам факт придбання працівником такої
продукції за такими цінами і є вигодою, яку
отримує працівник. І це ми взяли для прикладу
«високоліквідний» товар. А уявіть собі село та
працівника, який веде домашнє господарство і
якому потрібно годувати й утримувати птицю
та худобу. Якщо комбікорми наразі придбати не
проблема, то спробуйте купити в магазині, наприклад, сіно чи солому. Тому й вважається, повторимося ще раз, що виплата зарплати в натуральній формі є характерною в основному для
сільського, лісового та рибного господарства.

Натуральна оплата праці

Напевно, ви зауважили, що Мінсоцполітики в
Листі № 18-1249 зазначає «фактично така видача товарів є продажем їх працівникам в рахунок їх заробітної плати, а не натуральною формою оплати праці». То є ще й натуральна оплата
праці? Так, є. І різниця між натуральною оплатою праці та виплатою зарплати в натуральній
формі полягає у наступному.
У ст. 1 Закону № 108 сказано, що заробітна
плата — це винагорода, обчислена, як правило,
у грошовому виразі, яку за трудовим договором
роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. А чи може зарплата бути обчислена не у грошовому виразі? З огляду на процитовану вище норму Закону № 996, де сказано,
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що ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України,
якою є гривня — так, усі операції, що відображаються у бухгалтерському обліку мають єдиний грошовий вимірник. Але…
Усім знайоме таке слово як «бартер». Буває ж
так, що ви зробите комусь послугу не з надією на
оплату грошима, а з розрахунку, що й вам віддячать
тим же. У господарській діяльності підприємств
договір бартеру або міни — це обмін одного товару на інший. Ціна одного товару має вираження в
ціні іншого. Такий розрахунок можливий і за виконані роботи в межах трудового договору.
Цілком можливо, що в тому ж сільському господарстві трактористу-машиністу за кожен зораний
гектар ріллі чи зібраного врожаю будуть платити
не по 25 грн, а видаватимуть 5 кг зерна, що в грошовому еквіваленті (за цінами ринку) може складати, наприклад, ті ж 25 грн. Ось тобі й виплата,
еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, яка є бажаною для працівника.
Видача продукції в натуральному виразі на
одиницю виконаної роботи, зазвичай, є поширеною як засіб матеріального стимулювання. Тобто, трактористу-машиністу платять 25 грн за кожен зораний гектар і додатково, понад грошову
оплату, видають 5 кг зерна. Ці 5 кг зерна за одиницю виконаної роботи — оранки — і є натуральною оплатою праці, доходом працівника.
А оскільки всякий товар має свою ціну, то цей дохід буде відображено в обліку у грошовому вимірі.
Знову ж таки, на вдаючись в подробиці ціноутворення на продукцію за таких умов, зазначимо, що зоравши 100 га ріллі, трактористмашиніст буде мати нарахованим такий дохід:
25,00 грн  100 га + 5 кг  5 грн/кг  100 га =
= 5 000,00 грн. Звичайно, цей дохід буде оподатковано і податки з нього буде сплачено в грошовій формі, а не зерном. І тут є свої особливості.
Пунктом 164.5. Податкового кодексу України
встановлено, що під час нарахування (надання)
доходів у будь-якій негрошовій формі базою
оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом,
помножена на коефіцієнт, який обчислюється за
такою формулою:
№ 11 (167), 1 червня 2018

К = 100 ÷ (100 – Сп),
де:
К — коефіцієнт;
Сп — ставка податку, встановлена для таких
доходів на момент їх нарахування.
Ставка податку на доходи фізичних осіб наразі становить 18%, відтак коефіцієнт — 1,21951.
А сума доходу, нарахованого у формі зерна до
оподаткування: 5 кг  5 грн/кг  100 га  1,21951 =
= 3 048,78 грн. Податок буде сплачено за рахунок грошової частини доходу, а працівник отримає «бажані» 500 кг зерна.

Документальне оформлення

Зі ст. 23 Закону № 108 прямо випливає, що на
підприємстві має бути локальний акт (колективний договір, положення про оплату праці,
положення про матеріальне стимулювання
тощо), в якому має бути закріплено такі показники як:
— перелік робіт, на яких дозволена виплата
зарплати в натуральній формі;
— перелік робіт, на який дозволена натуральна форма оплати праці;
— перелік професій (посад) працівників, які
задіяні на виконанні таких робіт і які мають
право на отримання зарплати в натуральній
формі та на натуральну оплату праці;
— ціни, за якими здійснюється виплата та нарахування заробітної плати в натуральній формі;
— відсоток заробітної плати (не вище 30%),
яка може виплачуватися в натуральній формі;
— обсяг продукції в натуральному виражені
(кілограм, центнер, тонна тощо), якою оплачуватиметься одиниця роботи;
— порядок та форми нарахування зарплати в
натуральній формі;
— перелік осіб, відповідальних за облік необхідних показників, та порядок документообігу
між ними;
— строки, порядок та місце видачі заробітної
плати, належної до отримання в натуральній
формі.
Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу «Заробітна плата»
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Типові помилки на співбесідах
Звісно, аби проводити співбесіди, адекватно та неупереджено оцінювати кожного кандидата та й гідно представляти підприємство на зустрічах з потенційними працівниками, необхідно бути професіоналом своєї справи. А помилки
кадровиків та менеджерів з персоналу під час підбору працівників на вакантні
посади подекуди можуть дорого коштувати роботодавцю — адже вони можуть
призвести, приміром, як до елементарного недобору в певні строки працівників
до нового відділу, так і до марних зусиль щодо пошуку одного, але ключового
співробітника. Зрозуміло, що у будь-якому з цих випадків на роботодавця чекають матеріальні втрати, оскільки вчасно не почата робота над новим проектом та/або відсутність керівника певного напряму діяльності підприємства затягне процес отримання прибутку, водночас не компенсуючи витрати на вже,
наприклад, орендоване приміщення чи закуплене обладнання. Дізнайтеся, яких
же типових помилок найчастіше припускаються кадровики під час підбору персоналу, зокрема, в ході проведення співбесіди, та яким чином їх досить легко
уникнути, якщо наперед продумати лише кілька важливих пунктів.

Відсутність конкретних вимог

Щонайпершою і головною помилкою при
проведенні співбесіди є елементарна відсутність
мінімального набору як професійних, так і особистих якостей працівника. Приміром, на практиці дуже часто трапляється ситуація, коли
роботодавець ставить перед кадровиками та менеджерами з персоналу завдання підшукати «цілеспрямованих, наполегливих, здатних швидко
реагувати на зміну обставин тощо» працівників.
Це відбувається тому, що керівник високого рівня не зажди може досить добре описати технологію майбутньої роботи кандидата на, приміром, рядову посаду, умовно делегуючи такі
завдання працівникам відділу кадрів чи служби
персоналу підприємства. Натомість останні, замість того, аби подивитися відповідні робочі та
посадові інструкції й поспілкуватися з майбутніми безпосередніми керівниками структурних
підрозділів, до яких і потрібно підшукати нових
працівників, просто відтворюють первісні вимоги роботодавця в оголошеннях про вакансії
та з’ясовують на співбесідах, чи відповідає саме
їм кандидат, не вдаючись до іноді набагато важ38

ливіших деталей. Але якщо самі керівники часто не в змозі вирішити складну ситуацію, то чи
вправі вони очікувати цього від рядових співробітників?
Якщо, приміром, проводячи відбір кандидатів на посаду продавця-консультанта, керуватися лише загальними формальними вимогами
щодо «активності, комунікабельності й кмітливості» й при цьому запитати кандидата, чи
зробить той усе від нього залежне, аби продати
товар, то відразу зрозуміло, що особливо позитивних результатів така співбесіда не принесе.
Звісно, будь-яка людина, яка шукає роботу, надасть подібну обіцянку й погодиться з будьяким твердженням на кшталт того, що вона є
суперкомунікабельною й може знайти спільну
мову з кожним потенційним покупцем, адже
головне для неї зараз — це отримати бажану
роботу.
І зовсім інша справа, якщо проводячи співбесіду спочатку розповісти кандидатові про асортимент продукції, описати характерні особливості клієнтів, які купують ті чи інші товари,
навести кілька прикладів тощо, а потім, ство№ 11 (167), 1 червня 2018
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ривши навчальну ситуацію, перевірити його
професійну придатність для відповідної роботи.
До речі, у наведеній ситуації може бути й так
званий зворотний бік медалі. Припустимо, що
вам навіть вдасться роздобути такого працівника, якого описував роботодавець (ініціативного, кмітливого й розумного, справді здатного
продати будь-який товар) і покласти на нього
обов’язок самостійно вирішувати, яким саме чином він буде діяти в тій чи іншій ситуації. Звісно, певний час керівництво буде радіти такому
працівникові, але майте на увазі, що, по-перше,
такі співробітники, хоча спочатку й працюють
сумлінно, згодом починають відчувати себе
«особливо цінними кадрами» й поступово виходять з-під контролю, вимагаючи значного підвищення заробітної плати чи переведення на
посаду вищого рівня та порушуючи дисципліну,
зокрема, графік роботи, а, по-друге, у разі відмови в задоволенні їх вимог, не роздумуючи,
звільняються, а підшукати повноцінну заміну
такому працівникові за короткий строк буде досить важко. Таким чином, навіть якщо якимось
дивом і вдасться знайти кандидата без конкретних вимог, на підставі лише його особистих узагальнених якостей, то існує ризик потрапляння
роботи усього відділу в залежність від нього, що,
звісно ж, не є плюсом.
Отже, для того аби побачити на співбесіді
саме такого претендента, який вам потрібен,
необхідно, насамперед, конкретизувати вимоги
до кандидатури майбутнього працівника. Якщо
ж вимоги в оголошенні про вакансію свідомо не
збігатимуться з посадовими обов’язками або
конкретною трудовою функцією, що працівнику належить виконувати в майбутньому, це,
звісно, призведе до роздумів потенційних кандидатів про те, що роботодавець навмисно завищує вимоги до претендента, намагаючись одночасно вирішити й низку завдань дещо іншого
плану. Наприклад, досить часто в оголошеннях
про вакансію менеджера із збуту можна зустріти
таку вимогу як знання основ бухгалтерії. Відразу виникає питання: для вирішення яких саме
завдань менеджеру із збуту потрібні ці знання?
Цілком може бути, має сенс вимагати наявність
такого роду знань, якщо працівник буде займа№ 11 (167), 1 червня 2018
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тися спеціалізованим продажем бухгалтерських програмних продуктів. В інших же випадках у кваліфікаційних вимогах можна
порекомендувати сформулювати такий пункт,
як «навички документообігу». Звичайно, кожному роботодавцю хотілося б мати в складі свого підприємства найбільш кваліфіковані кадри,
але треба чітко уявляти собі, який працівник
насправді зараз необхідний. Можливо, набагато раціональніше приділити деякий час для навчання новоприйнятого працівника оформленню необхідних документів і зовсім прибрати з
оголошення про вакансію формальні вимоги,
які відлякуватимуть більшість потенційних кандидатів.

Мовчанка чи маса інформації

Також подекуди кадровики й менеджери з
персоналу не вважають за потрібне контролювати хід співбесіди, віддаючи перевагу вільній
формі розмови з претендентом на посаду. Натомість кандидат, як правило, говорить не зовсім те, що потрібно від нього почути, і не в тому
обсязі. Він може спрямувати розмову в бік (як
навмисно, замовчуючи, приміром, не дуже
приємні подробиці звільнення з попереднього
місця роботи, так не спеціально, просто не знаючи, які саме теми і подробиці біографії цікавлять
кадровика). Внаслідок цього співбесіда розтягується на невизначений термін, а користь від
неї мінімальна.
Аби цього уникнути, кандидатам слід ставити
заздалегідь підготовлені питання, список яких
краще тримати під рукою протягом усієї співбесіди. На цьому ж аркуші можна робити і позначки, що стосуються конкретного кандидата на
вакансію та його відповідей на питання, а також
занотовувати свої особисті спостереження.
У цьому випадку, навіть через деякий час після
співбесіди, ви зможете відновити картину співбесіди й об’єктивно порівняти відповіді декількох претендентів на посаду.
До речі, не так часто, але все ж таки трапляється
і протилежна за дією, але однакова за результатом помилка — деякі кадровики та менеджери з
персоналу схильні занадто багато говорити на
співбесіді. Внаслідок цього кандидат отримує
39

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

купу інформації про підприємство, натомість як
про самого кандидата не вдається дізнатися
практично нічого (звісно, адже йому й слова
вставити не було можливості). Тож не варто забувати, що співбесіда — це перш за все засіб
з’ясувати, чи підходить конретна людина вашому
підприємству в якості працівника.

Оцінка особистих якостей
замість професійних

Також досить популярною є думка про те, що
такі риси характеру як енергійність, чесність,
дисциплінованість й відповідальність зможуть
гарантувати успіх кандидата в роботі у будь-якій
сфері.
Але це велика помилка, оскільки передбачити
успіх кандидата у певній сфері діяльності можна
тільки при тестуванні його професійних навичок та/або знань — енергійність, впевненість в
собі, робота в команді, звісно ж важливі, але це
другорядні, а не головні критерії успішної робити (наприклад, жоден енергійний продавецьконсультант не стане успішним юристом чи бухгалтером, доки не отримає не лише належну
освіту, а досвід роботи у відповідній сфері).
Також слід зважати на те, що проводячи декілька співбесід підряд, кадровик чи менеджер з
персоналу може знаходиться під впливом від
попереднього кандидата, внаслідок чого у порівнянні, приміром, з яскравим та емоційним кандидатом наступний, нехай і з хорошими знаннями та досвідом, може здатися посередністю,
натомість як попередній запам’ятається видатним фахівцем, хоча його знання та досвід насправді були значно меншими.

Тестування, відірвані
від робочих ситуацій

Наступною важливою помилкою є проведення тестування, абсолютно не пов’язаного з реальними життєвими ситуаціями, коли потенційному кандидатові в якості перевірочного завдання
пропонується своєрідна гра, яка не має ніякого
відношення до робочої діяльності. Приміром, досить часто, підбираючи продавців-консультантів,
кандидатам пропонують вийти з кабінету, де
проводиться співбесіда, й у коридорі познайоми40

тися з кимось зі співробітників підприємства для
перевірки комунікабельності, вміння викликати
симпатію, винахідливості тощо. Насправді ж
професійний продавець-консультант не буде просто так набридати незнайомим людям безпредметною розмовою, оскільки це може лише відштовхнути потенційних покупців від наміру
придбати той чи інший товар, але із задоволенням грамотно розповість про властивості товару,
який зацікавив можливого клієнта.
Таким чином, не можна робити висновки про
професійні здібності претендента, змушуючи
його робити непотрібні у подальшій роботі речі.
Звісно, це може мати якесь значення в оцінці
суто психологічних особливостей кандидата,
але повної картини про нього, як про працівника, не надасть. Адже навряд чи хто навіть з висококваліфікованих працівників будь-якого підприємства (ну окрім хіба що медиків) зможе
відповісти на запитання, як він діятиме, побачивши на вулиці людину, яка втрачає свідомість
(та ще й так, аби ця відповідь сподобалася роботодавцю), проте якщо така ситуація трапиться в
реальному житті, майже кожен негайно відволічеться від своїх справ і спробує надати людині
першу невідкладну допомогу.
Отже, можна дійти висновку, що абстрактні
моделі повинні будуватися лише там, де неможливо відтворити реальну ситуацію й перевірити
здібності потенційного кандидата. Потрібно не
забувати, що багато хто із задоволенням грає в
ділові ігри, проте лише одиниці можуть працювати з незмінною якістю. І даючи кандидатові
якесь оціночне завдання, необхідно максимально пов’язувати його з майбутньою трудовою
функцією (а краще взагалі знайти реальне
завдання), що зробить тестування найбільш
продуктивним. Та й взагалі будь-які тести для
оцінки кандидатів повинні бути професійними і
відповідати своєму призначенню, а також мати
високу ступінь об’єктивності й вимірювати
лише те, для чого вони призначені.

Використання
стандартних запитань

Якщо під час співбесіди ви задаєте кандидатові типові запитання, то будьте готові до того, що
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отримаєте й типову відповідь. Це пов’язано з
тим, що претендент на вакантну посаду, скоріш
за все, використає всі можливості для підготовки до співбесіди, як різні посібники, так і інформацію з інтернету, а завчити стандартні відповіді на найбільш поширені питання не складно.
Це означає, що «правильні» відповіді аж ніяк не
гарантують ідеальної відповідності кандидата
оголошеній вакансії й час, який зайняла співбесіда у формі типових запитань-відповідей, буде
просто витрачений марно.
Спробуйте використовувати нестандартні питання, які кандидату доведеться підкріплювати
прикладами з власного трудового досвіду — так
ви дізнаєтесь про нього набагато більше, ніж за
допомогою формального підходу до співбесіди.
Іноді під час нестандартних запитань кандидат починає хвилюватися — це цілком природно, оскільки він на них не очікував, але не слід
внаслідок цього піддаватися спокусі поводитися
з ним м’якіше й не ставити питання, які можуть
змусити його нервувати. Звісно, не варто зловживати особистими запитаннями, які можуть
поставити претендента на посаду у незручне
становище (приміром, запитувати його, чому
він розлучився або чому у 35 років він ще не
одружений) — питання мають стосуватися перш
за все професійної діяльності й вам потрібно
отримати якомога більше інформації про кандидата у цій сфері. До речі, інколи складні фахові
запитання допомагають людині заспокоїтися і
показати себе кваліфікованим спеціалістом.
Також слідкуйте за тим, щоб у самих запитаннях не ховалися відповіді, які ви хочете почути.
Якщо вам потрібно з’ясувати, якими саме навичками володіє кандидат, не запитуйте його про
них, перераховуючи їх у запитанні (наприклад:
«Адже ви працюєте з версією 8.3. програми 1С,
чи не так?». Натомість просто попросіть його
розповісти, що він уміє, з якими версіями програм працює і що у нього виходить найкраще.

Занадто багато критеріїв відбору

Якщо у вашому переліку міститься понад 8 –
10 критеріїв для оцінки кандидата, то такого,
який вам ідеально підходить, навряд чи знайдете. Взагалі, як стверджують експерти з управлін№ 11 (167), 1 червня 2018
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ня персоналом, гранична межа для успішного
пошуку працівників це 5 – 6 критеріїв. Головне
не включати до цього переліку другорядні, а
спиратися тільки на ті, що критично важливі
для успішного виконання певної роботи.
Приклад
Приміром, ви шукаєте програміста бази
даних, яких буде працювати у відділі програмування під керівництвом головного
програміста. Слід визначити кілька критично важливих критеріїв для претендентів на вакансію, також надаючи і певну
вагу кожному з них, приміром:
— навички програмування 50%;
— досвід роботи з базами даних 25%;
— освіта 15%;
— робота в команді 5%;
— пунктуальність 5%.
Звісно ж, найважливіший критерій має
основний вплив на успіх кандидата в цілому і якщо він зі знаком мінус, то надалі й
оцінювати кандидата не потрібно — адже
зрозуміло, що якщо кандидат на посаду
програміста буде успішним у всьому, окрім
самого програмування, то це не матиме
жодного значення, оскільки для цієї роботи
він все одно не підійде.
Також пам’ятайте, що надмірна кількість
критеріїв відбору та вимог до кандидатів призводить до різкого звуження поля пошуку —
адже зрозуміло, що відповідати максимізованим вимогам буде значно менше претендентів,
аніж стандартним. Окрім того, зважайте на
те, що якщо ви й знайдете кандидата, який
відповідатиме усім критеріям відбору, то він
пред’являтиме і підвищені вимоги до роботодавця, що означає, у першу чергу, додаткові витрати на вищу заробітну плату.

Зневажливе ставлення
до кандидата

Важливо розуміти, що на співбесіді не тільки
кандидат пропонує свої послуги підприємству в
41
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якості працівника, а й підприємство позиціонує
себе як роботодавця. Звісно, розмір заробітної
плати є дуже важливим, проте все ж таки не єдиним критерієм вибору місця роботи — адже,
приміром, висококваліфікованому фахівцю не
так важко знайти роботу як рядовому співробітнику і в нього достатній вибір роботодавців,
оскільки менша конкуренція, тому такий спеціаліст віддасть перевагу тому підприємству,
яке веде соціально відповідальний бізнес та керівництво якого з повагою ставиться до особистості співробітників. Тому, якщо кадровик чи
менеджер з персоналу поводиться з кандидатом
на посаду на співбесіді нетактовно або ж намагається показати, так би мовити, свою владу над
ним, то він сам і компрометує підприємство, яке
представляє.
Зверніть увагу, що апогеєм зневажливого
ставлення до кандидата є популярне останнім
часом стрес-інтерв’ю, коли людину, яка прийшла на співбесіду, спеціально намагаються вивести з себе, ставлячи її в незручне становище.
Подібні методи можна застосовувати винятково
для окремих, специфічних категорій працівників, приміром, пожежників, співробітники поліції, працівників служб невідкладної допомоги
тощо — але і це буде не стрес-інтерв’ю, а стресова ситуація, яка не містить натяку на зневажливе ставлення та хамство. Поважаючи себе,
висококваліфікований спеціаліст може собі дозволити відмовитися від пропозиції працювати
на підприємстві, де застосовуються такі методи.
Саме тому фахівці з управління персоналом
вкрай рідко використовують стрес-інтерв’ю у
чистому вигляді, зрідка беручи з нього лише
окремі елементи, натомість віддаючи перевагу
логічним завданням.
Також дуже часто трапляються ситуації, коли
запрошені на співбесіду люди вимушені досить
тривалий час очікувати свого співрозмовника —
їх зустрічає в приймальні секретар та з сумним
виглядом повідомляє, що наразі кадровик (менеджер з персоналу, керівник певного структурного підрозділу) вимушений був виїхати на невідкладну зустріч. Звісно, це свідчить про
зневажливе ставлення до претендентів на посаду, що не лише несе ризик того, що даний канди42

дат вас не дочекається й навряд чи схоче прийти
на співбесіду в інший день, а й суттєво псує
імідж підприємства в цілому. Тому якщо дійсно
трапилося так, що вам вкрай необхідно залишити офіс через невідкладну справу, то обов’язково
зателефонуйте запрошеному на співбесіду кандидатові особисто, вибачтеся та запропонуйте
перенести зустріч. Якщо ж людина вже в дорозі,
доручіть секретареві чимось зайняти відвідувача до того часу, поки ви повернетеся — приміром, розповісти про підприємство, його корпоративну культуру, показати відповідні рекламні
буклети, зразки продукції тощо.

Сприйняття хвилювання
за відсутність професіоналізму

Також потрібно пам’ятати, що психотипи кандидатів є різними, а тому досвідчений кадровик
чи менеджер з персоналу повинен вміти працювати з кожним, розкриваючи потенціал кандидата. Не всі претенденти на посаду комунікабельні й вміють з перших хвилин спілкування
розповісти про свої досягнення. Деякі люди
сором’язливі, при співбесіді хвилюються і не
справляють враження упевненості у своїх силах.
Проте не надто вдалий початок співбесіди не завжди означає, що кандидат не здатен успішно
виконувати свою роботу. Водночас, і відмінні
навички спілкування не гарантують знання
професійної справи — напевно кожен з нас стикався з людьми, в яких дуже добре розвинута
комунікабельність, але користі від цього мало.
До того ж, беріть до уваги, що здатність спілкуватися й знаходити спільну мову з будь-ким
необхідна далеко не кожному працівникові —
можливо, це є важливим критерієм для менеджера із збуту, проте зовсім не потрібно, приміром, бухгалтерові.

Вибір на підставі інтуїції

Ще одна помилка полягає у тому, що весь процес відбору обмежується тільки співбесідою та
рішення приймається на основі інтуїції, виходячи з зовнішньої поведінки кандидата.
Звісно, цілком природно, що людина, яка бажає отримати підходящу роботу, намагатиметься досить добре підготуватися до співбесіди.
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Наприклад, досить часто потенційні кандидати
за допомогою інтернету оволодівають прийомами самопрезентації, готуються до проходження
психологічних тестів і вміють грамотно відповісти на будь-яке стандартне запитання. А що
вже говорити про те, що кожен претендент
обов’язково продумає перед співбесідою, який
одяг найкраще відповідатиме корпоративному
стилю підприємства, а також ключову манеру
своєї поведінки. Звісно, у цьому немає нічого
поганого, просто слід пам’ятати, що хоча більшість претендентів вміють говорити на співбесіді «правильні» слова, демонструвати оптимізм
і висловлювати готовність до будь-яких звершень, перед вами стоїть інша мета — обрати
найбільш працездатного, висококваліфікованого й необхідного підприємству фахівця, уникаючи спокуси піддатися першому враженню.
До речі, деякі з експертів з управління персоналом рекомендують у такій ситуації проводити письмову перевірку — вважається, що
вона різко скорочує ризик помилки при відборі персоналу й усуває ризик обрання кандидата «за першим враженням». Звісно, письмове
завдання — це дуже корисний підхід до обрання претендента й він не буде зайвим, особливо
зважаючи на те, що на папері чіткіше проявляється лінь людини і «ухиляння від завдань».
Проте все ж таки краще поєднувати особисту
зустріч з письмовим завданням, оскільки повна відсутність інформації про особистість
кандидата та неможливість задати йому додаткові питання звужує можливості адекватного
вибору.

Глобальні чи мізерні
перевірочні завдання

Ще однією досить поширеною помилкою є
ситуація, коли на співбесіді кандидат отримує
завдання або занадто глобального характеру,
що може просто налякати потенційного працівника, або дуже незначне, що не дасть можливості
здійснити перевірку претендента на посаду.
Приміром, для маркетолога прикладом масштабного завдання може бути розроблення цілої
рекламної кампанії для підприємства, а занадто
дрібним — доручення набрати текст з одного№ 11 (167), 1 червня 2018
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двох речень для розміщення рекламного оголошення певного товару на сайті.
Перевірочні завдання повинні бути в першу
чергу саме «перевірочними» і не давати підстав
кандидатові для сумнівів у тому, що ви намагаєтеся отримати від нього ідеї чи інформацію, корисну для підприємства, з метою їхнього привласнення, або ж просто хочете використати
безкоштовну робочу силу.
Наприкінці зауважимо, що не варто проводити оцінку кандидата в процесі самої співбесіди —
найкраще всі висновки робити тільки після її
закінчення, проаналізувавши, порівнявши та
впорядкувавши усі дані, щоб не втратити важливі деталі. А універсальних рецептів як саме
обрати ідеального працівника не має та й не
може бути — адже різним роботодавцям потрібні й різні працівники. Приміром, для одного підприємства необхідний співробітник, який точно
відповідає заявленим вимогам, аби від нього
вже з першого дня роботи можна було отримувати повноцінний результат (хоча знайти такого кандидата навряд чи вдасться і адаптувати
нового працівника до умов роботи на підприємстві все ж таки доведеться). Інший же роботодавець готовий миритися з відсутністю деяких навичок і доучувати нового працівника, але за
умови, що той вже володіє певним набором
знань. А для деяких підприємств на першому
місці все ж таки особисті якості кандидата, а досвід майже не має значення (звісно, як правило
для некваліфікованої праці, приміром, кур’єром).
Також, пам’ятайте, що, проходячи співбесіду,
кандидат намагається показати себе з найбільш
виграшною боку, дещо прибільшуючи власні
успіхи, тому у подальшій роботі він може не реалізувати своїх заявлених на співбесіді можливостей. Аби цього не сталося, важливо зробити так,
щоб виявлена під час перевірки енергія нового
співробітника не пропала й повністю задіяти
його у виробничому процесі, аби він просто не
міг припуститися думки, що саме на вашому підприємстві можна працювати «на трієчку», оскільки поряд усі працюють «на відмінно».

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

Після оновлення законодавства про освіту змінилися її рівні, але більшість
працівників мають дипломи ще за «старим» законодавством та й в Довідниках
кваліфікаційних характеристик професій працівників також містяться вказівки
на минулі рівні. Як тепер їх можна розрізнити, зокрема, які сучасні рівні освіти
відповідають неповній, базовій та повній вищій освіті за «старим» законодавством?
Неповній вищій освіті відповідає початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, базовій — перший (бакалаврський) рівень, а
повній — другий (магістерський) рівень.
Сучасні рівні освіти вказані у ст. 10 Закону «Про
освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII та у ст. 5
Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня
2014 р. № 1556-VII (далі — Закон № 1556). Так, на
цей час в Україні передбачені такі освітні
рівні:
• дошкільна освіта (здобувається у яслах,
дитячих садках тощо);
• повна загальна середня освіта (надають
школи, гімназії, ліцеї і т.п.), яка, у свою чергу,
має три рівні:
— початкова освіта;
— базова середня освіта;
— профільна середня освіта;
• позашкільна освіта (здобувається у гуртках, секціях, студіях тощо);
• спеціалізована освіта (освіта мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування, яка може здобуватися в рамках як
формальної, так і неформальної освіти на будьяких рівнях);
• професійна (професійно-технічна) освіта (надається у професійно-технічних училищах, професійних ліцеях тощо), яка також поділяється на три рівні:
— перший (початковий) рівень професійної
(професійно-технічної) освіти;
— другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;
— третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;
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• фахова передвища освіта (передбачає
отримання кваліфікацій та здобувається на
основі повної або базової середньої освіти (здобуття на основі базової середньої освіти здійснюється з одночасним здобуттям повної
загальної середньої освіти та отриманням відповідного документа про повну загальну середню
освіту));
• вища освіта (здобувається в університетах, академіях, інститутах, коледжах), яка має
наступні рівні:
— початковий рівень (короткий цикл) вищої
освіти;
— перший (бакалаврський) рівень;
— другий (магістерський) рівень;
— третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень;
— науковий рівень;
• освіта дорослих (післядипломна освіта,
професійне навчання працівників, курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації
тощо).
Для зручності розглянемо у Таблиці, як співвідносяться між собою рівні вищої освіти за
чинним та «старим» законодавством, а також
які документи підтверджують здобуття певного
рівня вищої освіти та які типи навчальних закладів забезпечують надання відповідного рівня
освіти.
Зверніть увагу, що наразі ще триває процес
припинення освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста — згідно з пп. 3 п. 2 Прикінцевих
та перехідних положень Закону № 1556 (зі змінами від 5 вересня 2017 р.) останній прийом
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Таблиця

Рівні вищої освіти
Рівні вищої освіти
чинні

«старі»

Документи, що підтверджують
здобуття освітнього рівня
чинні

«старі»

Навчальні заклади, що забезпечують
здобуття освіти відповідного рівня
чинні

«старі»

початковий рівень
(короткий цикл)

неповна вища

диплом
молодшого
бакалавра

диплом
молодшого
спеціаліста

коледж

технікум, училище, інші
прирівняні до них вищі
навчальні заклади

перший
(бакалаврський)
рівень

базова вища

диплом
бакалавра

диплом
бакалавра

коледж,
університет,
академія,
інститут

коледж, консерваторія
(музична академія), інститут,
академія, університет

другий
(магістерський)
рівень

повна вища

диплом магістра диплом
університет,
спеціаліста,
академія,
диплом магістра інститут

консерваторія (музична
академія), інститут, академія,
університет

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

підготовка
наукових
і науковопедагогічних
працівників вищої
кваліфікації

диплом доктора
філософії/
диплом доктора
мистецтва

диплом
кандидата наук

університет,
академія,
інститут

аспірантура при вищих
навчальних закладах III
або IV рівнів акредитації і
прирівняних до них закладах
післядипломної освіти, у
наукових установах

науковий рівень

підготовка
наукових
і науковопедагогічних
працівників вищої
кваліфікації

диплом доктора
наук

диплом доктора університет,
наук
академія,
інститут

докторантура при вищих
навчальних закладах III
або IV рівнів акредитації і
прирівняних до них закладах
післядипломної освіти, у
наукових установах

на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводитиметься у 2019 році. Замість рівня молодшого спеціаліста запроваджено ступінь
молодшого бакалавра (як скорочений цикл
підготовки бакалаврів), а той, хто вже має чи
незабаром отримає диплом молодшого спеціаліста, прирівнюється до молодшого бакалавра. Так само і той, хто має диплом спеціаліста, прирівнюється тепер до магістра
(останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста було проведено
у 2016 році).
За потреби, перелік документів про вищу
освіту, а також детальний опис інформації, яка
має в них міститися, можна знайти у постанові
Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) «Про
документи про вищу освіту (наукові ступені)
державного зразка» від 31 березня 2015 р. № 193,
а форми таких документів наведені у наказі Мі№ 11 (167), 1 червня 2018

ністерства освіти і науки України «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до
них, зразка академічної довідки» від 12 травня
2015 р. № 525.
Також необхідну інформацію щодо видів документів про середню і професійно-технічну
освіту та їхню форму (вигляд) можна отримати
з постанови КМУ «Про документи про загальну
середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них» від 22 липня 2015 р.
№ 645, якою затверджені перелік і зразки відповідних документів.
До речі, документи як про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка й додатки до них,
так і про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка й додатки до
них, що видані до набрання чинності вищезазначеними постановами КМУ, є дійсними та не
підлягають обміну.
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Чи можна перенести щорічну основну відпустку працівника на інший період,
ніж передбачено у затвердженому графіку відпусток?
Так, можна, але лише у певних випадках і
залежно від того, хто є ініціатором такого перенесення — працівник чи роботодавець.
Перенесення щорічної відпустки може ініціювати як працівник, так і роботодавець. Якщо
ініціатором виступає працівник й роботодавець погоджується з цим, то перенести щорічну відпустку можна незалежно від інших
обставин (тобто таке перенесення відбувається
за згодою сторін трудового договору, а ініціатором перенесення виступає працівник). В інших
випадках щорічна відпустка може бути перенесена лише за наявності певних умов.
Так, згідно з ч. 1 ст. 11 Закону України «Про
відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504) на вимогу працівника
щорічна відпустка має бути обов’язково перенесена на інший період лише у двох випадках:
— якщо роботодавець письмово не повідомив працівника про час надання відпустки
або ж не дотримався визначеного законодавством терміну такого повідомлення (відповідно до ч. 11 ст. 10 Закону № 504 роботодавець
зобов’язаний письмово повідомити працівника
про дату початку відпустки не пізніше як за два
тижні до встановленого графіком терміну);
— якщо працівникові не була вчасно виплачена заробітна плата за час щорічної відпустки
(згідно з ч. 1 ст. 21 Закону № 504 зарплата працівникам за час відпустки повинна бути виплачена не
пізніше ніж за три дні до початку відпустки).
За інших обставин роботодавець самостійно вирішує, задовольняти чи не задовольняти прохання
працівника про перенесення щорічної відпустки й
вправі відмовити йому в такому перенесенні.
Роботодавець же може бути ініціатором
перенесення щорічної відпустки лише у виняткових випадках і за наявності усіх наступних умов у сукупності:
— надання працівникові щорічної відпустки у
раніше обумовлений період може несприятливо
вплинути на нормальну роботу підприємства;
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— працівник надав письмову згоду на перенесення щорічної відпустки;
— перенесення щорічної відпустки працівника погоджено з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом;
— частина відпустки тривалістю не менше 24
календарних днів буде використана працівником у поточному робочому році.
Також перенесення відпустки можливе не
лише за бажанням однієї зі сторін трудового договору, а й в обов’язковому порядку. Так, згідно
з ч. 2 ст. 11 Закону № 504, щорічна відпустка
повинна бути перенесена на інший період
(або продовжена) у разі:
— тимчасової непрацездатності працівника,
засвідченої у встановленому порядку;
— виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;
— настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
— збігу щорічної відпустки з відпусткою у
зв’язку з навчанням.
Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної
відпустки надається після закінчення дії причин,
які її перервали, або за згодою сторін переноситься
на інший період. У разі перенесення невикористану частину щорічної відпустки має бути надано
працівникові, як правило, до кінця робочого
року, але не пізніше 12 місяців після закінчення
робочого року, за який надається відпустка.
При перенесенні відпустки її новий строк
встановлюється за домовленістю між працівником та роботодавцем. Перенесення здійснюється
на підставі відповідної заяви працівника, де зазначається бажана дата початку відпустки та її
тривалість.
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На підприємство було прийнято за строковим трудовим договором працівника
на час відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами основної працівниці. Незабаром її відпустка закінчується, але вона повідомила, що буде брати відпустку
по догляду за дитиною — чи можна продовжити строковий трудовий договір
з працівником або потрібно його звільняти й укладати новий, аби договір
не став безстроковим?
За потреби строковий трудовий договір
можна продовжити.
Дійсно, у ст. 391 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) вказано, що трудові договори, які були переукладені хоча б один раз,
за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 23
КЗпП, вважаються такими, що укладені на невизначений строк. Водночас, згідно з ч. 2 ст. 23
КЗпП строковий трудовий договір укладається у
випадках, коли трудові відносини не можуть
бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавством.
Оскільки трудовий договір, укладений на період перебування основної працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, належить
саме до групи строкових трудових договорів,
можливість укладення яких передбачена ч. 2
ст. 23 КЗпП, він не набуде характеру безстрокового в разі його переукладення один чи кілька разів.
Також, якщо такий договір буде продовжено на

час відпустки для догляду за дитиною, він не вважатиметься укладеним на невизначений строк.
Проте звернуть увагу, що роботодавець має
право продовжити строковий трудовий договір
лише в тому разі, якщо до закінчення його строку він отримає не усне повідомлення, а письмову
заяву основної працівниці про надання їй відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку — адже саме вона й буде
підставою для видання наказу про надання основній працівниці відпустки по догляду за дитиною, а цей наказ, своєю чергою, буде підставою
для видання наказу про продовження строку
трудового договору, укладеного з працівником,
який працює на її місці. Також зважайте, що наказ про продовження строку трудового договору
до фактичного виходу на роботу основної працівниці з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має бути видано
обов’язково — інакше, якщо його не видати, а
працівника не звільнити, трудовий договір вважатиметься безстроковим.

Чи потрібна згода працівників, аби відкликати їх зі щорічної відпустки
та відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами?
Згода потрібна, але відкликати можна лише
зі щорічної відпустки.
Зверніть увагу, що, по-перше, Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504) передбачено
можливість відкликання працівника лише із щорічної відпустки, по-друге — згода працівника на
таке відкликання є обов’язковою й, по-третє, навіть за наявності згоди працівника відкликати
його з відпустки можна лише за певних обставин.
Так, відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону № 504 відкликання зі щорічної відпустки допускається за
згодою працівника лише для відвернення сти№ 11 (167), 1 червня 2018

хійного лиха, виробничої аварії або негайного
усунення їх наслідків, відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна
підприємства (з додержанням вимог ч. 1 ст. 12
Закону № 504) та в інших випадках, передбачених законодавством.
У разі відкликання працівника з відпустки
його працю оплачують з урахуванням тієї суми,
що була нарахована на оплату невикористаної
частини відпустки.
Відкликання працівника, навіть за його згодою, з інших видів відпусток, у т. ч. й відпустки без
збереження заробітної плати, не передбачено.
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На щорічну відпустку якої тривалості має право працівник з інвалідністю ІІІ групи
та чи може він її узяти, якщо ще не відпрацював на підприємстві шість місяців?
Так, може. Тривалість щорічної відпустки
для особи з інвалідністю ІІІ групи — 26 календарних днів.
Працюючі особи з інвалідністю є особливою
категорією працівників та мають право на певні
пільги, зокрема, й щодо щорічних відпусток.
Так, згідно з ч. 7 ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504) особи з інвалідністю, які
нещодавно влаштувалися на роботу та ще не
відпрацювали перші шість місяців на підприємстві, можуть скористатися своїм правом піти в
щорічну оплачувану відпустку повної тривалості ще до настання шестимісячного терміну їх
безперервної роботи на підприємстві. А працівники з інвалідністю, які вже тривалий час (понад шість місяців) працюють на підприємстві,

за своїм бажанням мають право піти у щорічну
відпустку в зручний для них час (ч. 13 ст. 10 Закону № 504).
Тривалість щорічної основної відпустки для
працівників з інвалідністю, згідно з ч. 7 ст. 6 Закону 504, становить:
— для осіб з інвалідністю I і II груп — 30 календарних днів;
— для осбі з інвалідністю III групи — 26 календарних днів.
Також відповідно до п. 6 та п. 7 ч. 1 ст. 25 Закону № 504, для осіб з інвалідністю передбачена
відпустка без збереження заробітної плати.
Вона надається тривалістю до 30 календарних
днів щорічно особам з інвалідністю III групи,
і тривалістю до 60 календарних днів щорічно — особам з інвалідністю I та II груп.

Чи потрібно надавати одинокій матері додаткову соціальну відпустку
на дитину, якщо на нашому підприємстві вона працює за сумісництвом?
Так, потрібно.
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504) право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових
відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності,
виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. При цьому вказане положення стосується усіх видів відпусток, у т. ч. і соціальних.
Оскільки ж особа, яка працює за сумісництвом, перебуває у трудових відносинах з вашим підприємством, то жодних підстав для
відмови їй у наданні додаткової відпустки на
дитину, передбачену ст. 19 Закону № 504, не
вбачається.
Навпаки, оскільки робота за сумісництвом є
одним із різновидів роботи на умовах неповного
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робочого часу, то ненадання працівниці додаткової відпустки на дитину буде порушенням
трудового законодавства — адже згідно з ч. 3
ст. 59 Кодексу законів про працю України робота на умовах неповного робочого часу не тягне
за собою будь-яких обмежень обсягу трудових
прав працівників.
Саме таку позицію викладено і у листі Міністерства праці та соціальної політики України
«Про особливості застосування окремих норм
трудового законодавства» від 3 березня 2008 р.
№ 42/13/133-08.

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист, головний редактор
газети «Консультант Кадровика»
№ 11 (167), 1 червня 2018

ПИТАННЯ ПРАВОПИСУ

Маленькі, але такі важливі слова

Часто ми майже не звертаємо уваги на такі «незначні» слова як сполучники та
прийменники. Здається, ну хіба щось зміниться якщо ми напишемо «працівники та керівництво» чи «працівники й керівництво»? Або ж чого відмовлятися від
улюбленої структури нормативних та службових документів «при цьому»? А що
поганого у вислові «по бажанню працівника»? Не катастрофічно, та все ж такі
нюанси спотворюють не лише красу мови, а подекуди навіть і змінюють сенс
речення. Тож розберімося в особливостях вживання службових слів.

Розрізняємо
єднальні сполучники

Основна функція сполучників — єднальна,
приєднувальна. Тобто саме за допомогою цих
слів можна зібрати слова та речення в єдину
конструкцію. Наприклад: «Працівниця звільнилася та забрала свою трудову книжку»,
«Співробітник був досить упевненим і не боявся
сперечатися з директором», «Показники росли
все вище та вище», «Колеги голосно гомоніли
та керівник не зважав», «Театр опери та балету», «Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології». Після голосного
сполучник «і» перетворюється на свій фонетичний варіант «й»: «Іван остаточно розгубився й не знав, що робити далі». Якщо у переліку є повторення сполучників, тоді «та»
використовувати не можна: «Треба було терміново закінчити звіт, і декларації, і рахунки». Протиставна функція притаманна лише
сполучнику «та»: «Був лишень понеділок, та
Ірина вже почувалася стомленою», «Хоча він
прийшов найпершим, та нічого зробити не
встиг».

Вживання
прийменника «при»

Одна з найпоширеніших помилок, яка засмічує наше мовлення — невиправдане вживання
прийменника при. Є безліч варіантів його заміни: біля, коло, край (села), за (умови, царя), під
час (засідання), у разі (аварії), у присутності
(директора), або дієприслівниковий зворот —
обговорюючи (див. Таблицю).
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Варіанти заміни при
Неправильно
при виході
при першій згадці
при (всьому) цьому
при низькій температурі
при нагоді
при такій звістці
при одній думці
при всіх
при виді керівника
при пожежі
при кашлі
при умові
при комуністах
жити при німцях
при дорозі

Таблиця

Правильно
біля виходу
щойно згадають
а проте
за низької температури
як буде нагода
на таку звістку
на саму згадку
перед усіма
побачивши керівника
у разі пожежі
під час кашлю
за умови
за комуністичних часів
жити за німців
край дороги

Вживання прийменника «по»

Прийменник по можна сміливо вживати,
якщо варто вказати на місце дії (по вулиці пройтися було страшно), її мету (сходили в магазин
по хліб), час (по сніданку, по відпустці), кількість
або міру чогось (по гривні, по пиріжку), а також
сферу діяльності (по господарству, по службі).
У всіх цих випадках вживання прийменника
по виправдане. Але з ним варто бути дуже обережними, адже зловживання ним спричиняє
небажані повтори деяких висловів, що трапляється доволі часто. Є багато варіантів заміни
подібних конструкцій безприйменниковими
або прийменниками-синонімами. Розглянемо
варіанти замін детальніше.
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Замінити недоречний прийменник по можна
і безприйменниковою конструкцією:
— по відношенню до нього — стосовно нього,
щодо нього;
— по крайній мірі — принаймні, щонайменше;
— по праву сторону — праворуч;
— по меншій мірі — принаймні;
— по вівторках — щовівторка;
— по порядку — послідовно.
Як більш питомий українській мові вживаємо
замість прийменника по — за:
— по власному бажанню — за власним бажанням;
— робота по сумісництву — за сумісництвом;
— по місцю проживання — за місцем проживання;
— по порядку — за порядком;
— по наказу — за наказом;
— по привичці — за звичкою;
— по формі — за формою;
— по результатах — за результатами;
— по кількості запитів — за кількістю запитів;
— вартість по угоді — вартість за угодою;
— по ліцензії — за ліцензією;
— по її розрахунку — за її розрахунком;
— по старих домовленостям — за старою домовленістю;
— по їхнім прогнозам — за їхніми прогнозами;
— по вказівці — за вказівкою.
Часто замість конструкцій із прийменником
по варто скористатися синонімічним прийменником з/із. Наприклад:
— комітет по правах людини — комітет з
прав людини;
— по тій причині — з тієї причини;
— нарада по заборгованості — нарада із заборгованості;
— монополісти по виробництву — монополісти з виробництва;
— по роботі — з роботи.
Іноді замість прийменника по варто вживати на:
— по вимозі — на вимогу;
— по імені — на ім’я;
— по усіх напрямках— на усіх напрямках;
— мешкаю по вулиці — мешкаю на вулиці;
— по запрошенню — на запрошення;
— по проханню — на прохання;
— по замовленню — на замовлення.
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Заперечна частка «не»

За допомогою незмінюваної службової частини
мови — частки не — можна надати цілим реченням, окремим словосполученням чи деяким словам
потрібних відтінків: семантичних, емоціональноекспресивних або модальних. Також за її допомогою можна створювати нові слова. Вживаючи «не»,
можна цілковито заперечити сказане або не погодитися з частиною, висловити неповноту дії. Тут на
мовців чатують декілька небезпечних пасток.
Іноді повторення частки не може зумовити «розмивання» сенсу сказаного. Здається, це підсилює
вислів, але не завжди. Наприклад, як би не вимагали, як би не погрожували (не зрозуміло, чи взагалі
марно вимагати, чи варто посилити погрози). Подібні вислови, щоб уникнути двозначності, необхідно перефразувати: хай як вимагають, хай там
як погрожують, вилучивши частку не.
Іноді частка не є не лише зайвою, а й спричиняє двозначності. Це трапляється, як в російській,
так і в українській мовах: де б не жив (так жив там
мовець чи ні?) — хай де жив. Як не прикро (прикро чи ні?) — хоч як прикро. Що б не трапилося
(трапилося чи ні?) — хоч би що трапилося. Будемо чекати, поки не отримаємо зарплату (отримаємо чи ні?) — будемо чекати зарплати. Що б
не вимагали. Розуміється — хай що вимагають, а
можна сприймати — щоб не вимагали.
Іноді вживання частки не просто надмірне,
адже і без неї зрозуміло, про що саме йдеться:
не можу не нагадати, тобто маю нагадати; не
можна не визнати, тобто треба визнати. Такі
конструкції притаманні російським канцеляризмам, зокрема, навіть у російській мові вони
надмірні, тож запозичувати їх не варто.
Типові російські конструкції з не досить часто
потрапляють і в українську мову, засмічуючи її.
Варто заміняти їх відповідниками:
— непід’ємний багаж — важкий багаж;
— не в образу сказано — даруйте на слові;
— не при ділі — без діла;
— немаловажне значення — важливе значення.
Надсилайте свої запитання на адресу
movazapyt@gmail.com і ми залюбки
відповімо на них на сторінках нашої
газети.
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!

У суді розглядається справа про викрадення
автомобіля:
— Обвинувачений, поясніть судові, навіщо Ви заволоділи чужим авто?
— Розумієте, я боявся спізнитися на роботу.
— Але чому Ви не поїхали автобусом?!
— Бо на автобус я не маю водійських прав категорії
«D»…

Один приятель телефонує іншому:
— Привіт! Як справи, що робиш?
— Привіт! Та нічого, я ж на роботі.
***
Лікар оглядає пацієнта:
— Щось Ви мені не подобаєтесь…
— Та Ви, лікарю, теж не красень…
***
Слідчий запитує підозрюваного:
— Ви впізнаєте цей ніж?
— Звичайно!
— Нарешті Ви таки зізналися, що його впізнаєте!
— Та як я можу його не впізнати, коли Ви мені його
вже другий тиждень показуєте!

Добрі поради

Ніколи не робіть сьогодні те, що можна зробити завтра — інакше завтра буде зовсім нічого робити.
На важливому засіданні начальник не зробить вам зауваження, якщо, обговорюючи пошепки з колегою нову
сукню, ви будете дивитися на нього і періодично кивати.
У разі, коли ви перебуваєте у захваті від того, що
сьогодні вам вдалося прийти на роботу першим, перевірте: а чи дійсно сьогодні робочий день?

***

Відпустки дівчат з відділу кадрів

На підприємстві у відділі кадрів працює п’ятеро дівчат — Аліна, Галя, Катя, Оля та Яна. Вони домовилися між собою, що
цього року підуть у відпустку в різні місяці року (з травня по вересень), а також згодом виявилося, що вони збираються провести відпустки по-різному — поїхати до моря, піти в похід у гори, з’їздити до родичів, займатися садовими роботами на дачі та
зробити ремонт удома. Кожна з них має чоловіка, які працюють за різними професіями (бухгалтером, юристом, журналістом,
викладачем та програмістом), та авто різних кольорів (білого, сірого, червоного, зеленого та жовтого). Також у кожної з дівчат
є домашній улюбленець — кіт, собака, хом’як, папуга та черепаха. Тож з’ясуйте, хто з дівчат коли та яким чином збирається
провести відпустку, ким працюють їхні чоловіки та якого кольору автомобілі мають, а також яка тваринка мешкає разом з ними,
якщо відомо:
— дружина бухгалтера у відпустку піде з чоловіком в похід у гори;
— програміст має авто червоного кольору;
— дружина юриста піде у відпустку в цьому році першою з дівчат, а одразу після неї — дівчина, у чоловіка якої машина сірого кольору;
— та з дівчат, яка проведе відпустку на дачі, візьме її у липні;
— Катя тримає вдома хом’ячка;
— у родині тієї з дівчат, яка піде цього року у відпустку останньою і займатиметься під час неї ремонтом, машина зеленого
кольору, а білого — у тієї, яка піде у відпустку перед нею;
— Галя піде у відпустку одразу перед або після тієї дівчини, в якої вдома живе кіт;
— у чоловіка Аліни авто жовтого кольору й вона збирається провести відпустку у родичів, а дівчина, яка піде у відпустку
одразу після неї, тримає вдома собаку;
— чоловік Яни працює викладачем;
— Оля проведе свою відпустку на морі;
— у журналіста живе папуга, а юрист не тримає черепаху.
Ім’я дівчини

Аліна

Галя

Катя

Оля

Яна

місяць відпустки
місце проведення відпустки
професія чоловіка
колір автомобіля
домашній улюбленець
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Травень-2018

Важливі дати червня

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
7
14
21
28

1

2

3

4

5

6

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

13
20
27

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 3 (1 — День
праці, 9 — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
(День Перемоги), 27 — Трійця)
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-2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1
(28 — День Конституції України)
Кількість вихідних днів — 9
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 — День захисту дітей (встановлено Указом Президента України від
30 травня 1998 р. № 568/98);
— Всесвітній день батьків (щорічно відзначається у перший день літа
за рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 17 жовтня 2012 р. № A/RES/66/292).
3 — День працівників водного господарства (щорічно відзначається у
першу неділю червня згідно з Указом Президента України від 18 березня
2003 р. № 226/2003);
— День працівників місцевої промисловості (щорічно відзначається
у першу неділю червня згідно з Указом Президента України від 20 серпня
2002 р. № 726/2002).
4 — Міжнародний день дітей – жертв агресії.
5 — Всесвітній день навколишнього середовища.
6 — День журналіста України (встановлено Указом Президента України
від 25 травня 1994 р. № 251/94).
7 — останній день подання до органу Державної статистики звіту з
праці за формою № 1-ПВ (місячна) за травень 2018 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).
8 — Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна — це, ще неофіційне, свято присвячено всім, хто вдома піклується про свої родини.
10 — День працівників легкої промисловості (щорічно відзначається у
другу неділю червня згідно з Указом Президента України від 9 червня 1994 р.
№ 285/94).
12 — День працівника фондового ринку (встановлено Указом Президента України від 11 березня 2008 р. № 202/2008);
— Всесвітній день боротьби з дитячою працею, започаткований
Міжнародною організацією праці (МОП) у 2002 році.
14 — Всесвітній день донора крові (відзначається за рекомендаціями
Всесвітньої організації охорони здоров’я з 2005 року).
17 — День медичного працівника (щорічно відзначається у третю неділю
червня згідно з Указом Президента України від 3 червня 1994 р. № 281/94);
— Всесвітній день боротьби з опустелюванням та засухою.
20 — Всесвітній день біженців (за спеціальною резолюцією Генеральної Асамблеї ООН).
21 — День літнього сонцестояння — найдовший в році світловий день у північній півкулі Землі. Попри те, що літо з цієї миті тільки починає набирати обертів,
Сонце вже повертається до осені й з цього дня світловий день піде на спад.
22 — День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (встановлено Указом Президента України від 17 листопада 2000 р. № 1245/2000).
23 — робочий день, якщо відповідно до рекомендацій Уряду на вашому
підприємстві 29 червня 2018 р. буде вихідним (розпорядження Кабінету
Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 1-р.);
— День державної служби (встановлено Указом Президента України від 4 квітня 2003 р. № 291/2003).
24 — День молоді (щорічно відзначається в останню неділю червня
згідно з Указом Президента України від 22 червня 1994 р. № 323/94);
— День молодіжних та дитячих громадських організацій (щорічно
відзначається в останню неділю червня згідно з Указом Президента України
від 27 червня 2008 р. № 599/2008).
25 — День моряка (встановлено відповідно до Заключного акта Конференції Сторін Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року).
26 — Міжнародний день боротьби із наркоманією та наркобізнесом.
27 — передсвятковий день (тривалість роботи працівників зменшується
на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні (крім працівників, яким встановлено скорочену тривалість робочого часу));
— Всесвітній день рибальства (відзначається з 1985 року за рішенням Міжнародної конференції з розвитку та регулювання риболовлі).
28 — День Конституції України (святковий день).
29 — для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями, цей робочий день Уряд рекомендував перенести на суботу
23 червня (розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 1-р.).
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