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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Один з працівників нашого підприємства періодично відмовляється виконувати окремі завдання керівництва —
чи можна застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення?
Працівник має право на «звичайну»
щорічну відпустку, а також на 14 днів
додаткової відпустки за особливий характер праці. Основну відпустку він
повністю використав, а додаткову відпустку хоче замінити грошовою компенсацією — чи можемо ми йому відмовити
у цьому?
Наш працівник незабаром звільняється за власним бажанням у зв’язку з переїздом на нове місце проживання — чи потрібно у трудовій книжці,
окрім підстави звільнення «за власним
бажанням», зазначати ще й причину
звільнення?
На підприємстві періодично виникає
необхідність залучати деяких працівників до роботи у вихідні дні, але один зі
співробітників відмовляється виконувати наказ керівництва — чи можна йому
оголосити догану?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Майбутніх медиків та педагогів, які погодяться працювати
у селах, першочергово зараховуватимуть на бюджет
30 травня 2018 р. Уряд прийняв постанову
«Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним)
замовленням» № 417 (далі — Постанова № 417),
згідно з якою абітурієнти, які підпишуть угоду
про як мінімум трирічне відпрацювання у селі чи
селищі міського типу, матимуть першочергове
право на зарахування на бюджетне навчання у
медичні та педагогічні вищі навчальні заклади.
Так, правом першочергового зарахування зможуть скористатися вступники до медичних та педагогічних вищих навчальних закладів на спеціальності галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» і 22
«Охорона здоров’я». Але після закінчення навчального закладу їм потрібно буде відпрацювати
в сільській місцевості не менш як 3 роки —
на цей період фахівцям безкоштовно надаватимуть
житло з оплатою опалення і освітлення.
Прогнозовану потребу в фахівцях з вищою медичною чи педагогічною освітою у певній місцевості визначатимуть виконавчі органи сільських,
селищних, міських рад. Щороку до 1 лютого вони

подаватимуть відповідний список до облдержадміністрацій, де до 1 березня оголошуватимуть конкурс на укладення угод на відпрацювання. Під час
його проведення перевага надаватиметься жителям тих населених пунктів, де розташований роботодавець (або найближчих до них).
Угоди з переможцями підписуватимуть до 30
травня. У підсумку вступники отримують право на
першочергове зарахування, а роботодавець — гарантію наявності фахівця за визначеною спеціальністю (спеціалізацією) та рівнем вищої освіти.
Після закінчення навчання випускник повинен буде протягом місяця прибути до місця відпрацювання, укласти трудовий договір та почати
роботу. Якщо ж випускник відмовиться виконувати умови угоди, йому потрібно буде відшкодувати
кошти, витрачені на його підготовку.
Постанова № 417 набере чинності 1 січня
2019 р. й діятиме, починаючи зі вступної кампанії 2019-го року (з її повним текстом ви можете
ознайомитися у вкладці з нормативно-правовими
актами поточного номера газети «Консультант
Кадровика»).

Електронні заяви-розрахунки для виплати лікарняних
Виконавча дирекція Фонду соцстрахування
України ініціювала затвердження нового порядку фінансування страхувальників (роботодавців) для надання матеріального забезпечення застрахованим особам.
Зокрема, зазначений порядок врегулює механізм та умови фінансування виплат за листками
непрацездатності й окремих страхових виплат
(проект постанови буде винесено на розгляд правління Фонду соцстрахування, про що повідомлено
на офіційному сайті Фонду).
Запропонований проект постанови зберігає
більшу кількість норм, які наразі регулюють механізм фінансування страхувальників для надання
ними матеріального забезпечення застрахованим
особам та окремих страхових виплат потерпілим на
виробництві. Крім того, в проекті враховані зміни,
що вносилися до законодавства протягом 2015 –
2017 років.
Основною ж метою проекту порядку є запровадження нових підходів щодо обслуговування страху4

вальників та упередження можливих помилок під
час визначення страхувальниками розміру допомоги та страхових виплат. Так, у проекті передбачено,
що робочі органи виконавчої дирекції Фонду соцстрахування до прийняття рішення про проведення фінансування будуть контролювати правильність нарахування виплат, а в разі виявлення
помилок — надавати рекомендації страхувальнику (роботодавцю) щодо їх усунення. Перевірки
будуть проводитись за допомогою звірки даних, наведених страхувальником у заявах-розрахунках, та
відомостями, що містяться в Державному реєстрі застрахованих осіб.
До речі, проект затверджує нову форму заявирозрахунку й запроваджує можливість її подання в електронному вигляді із застосуванням
електронного цифрового підпису. Все це створить оптимальні умови для нівелювання затримок
виплат працівникам, спрощення звітності для роботодавців, а також скорочення кількості перевірок.
№ 12 (168), 15 червня 2018

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 25 квітня 2018 р. № 673/0/101-18

Щодо виплати допомоги на оздоровлення працівникам, які працюють за сумісництвом

Департаментом заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики розглянуто листи щодо виплати допомоги на оздоровлення працівникам-сумісникам і повідомляється.
З 1 січня 2012 р. медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час
надання основної щорічної відпустки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11.05.2011 р. № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери» (далі — Постанова № 524). Ця виплата є обов’язковою і кошти на її
виплату мають бути передбачені фондом оплати праці закладу (установи).
При цьому під час формування фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного медичного або фармацевтичного працівника передбачається одна допомога для оздоровлення, передбачена нормами Постанови № 524.
Згідно з чинним законодавством працівники мають право працювати за сумісництвом, тобто
виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час.
Порядок роботи сумісників та оплата їх праці регламентуються постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» (далі — Постанова № 245) та Положенням про умови роботи
за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінфіну від 28.06.93 р. № 43.
При роботі за сумісництвом з працівником укладається окремий трудовий договір, не
пов’язаний з трудовим договором за основним місцем роботи. Стороною трудового договору
про роботу за сумісництвом на стороні власника (підприємства, установи, організації) може
бути як інший власник (підприємство, установа, організація), так і той же власник (підприємство, установа, організація), з яким працівник уклав трудовий договір про основну роботу.
Працівникові, який працює за сумісництвом, оплата праці визначається за фактично відпрацьований час виходячи з передбачених умовами оплати праці складових (посадовий оклад,
надбавки та доплати до нього тощо). Преміювання та надання матеріальної допомоги сумісникам здійснюються на загальних підставах, якщо інше не передбачено окремими нормативними
актами або трудовим договором.
Право установлювати працівникам конкретні розміри доплат і надбавок надано керівникам
бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах.
Враховуючи норми Постанови № 245 щодо надання відпустки на роботі за сумісництвом
одночасно з відпусткою за основним місцем роботи, допомога на оздоровлення, передбачена
Постановою № 524, виплачується медичному або фармацевтичному працівникові згідно з наказом про надання чергової щорічної відпустки за поточний рік відповідно до затвердженого
графіка за основним місцем роботи (за місцем збереження трудової книжки працівника) у розмірі посадового окладу, затвердженого у штатному розписі закладу, з урахуванням підвищень
посадового окладу без урахування інших доплат і надбавок.
Водночас законодавством не встановлено обмежень щодо виплати допомоги на оздоровлення для медичних і фармацевтичних працівників, які працюють за сумісництвом.
Отже, працівникам, які працюють в закладах охорони здоров’я за сумісництвом, допомога
на оздоровлення може бути виплачена на загальних підставах за рішенням керівника закладу в
межах затвердженого для закладу фонду заробітної плати відповідно до п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери», та п. 5.11. наказу Мінпраці і МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519
«Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».
Директор Департаменту
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ

Звільнення за «винні дії»:
невиплата зарплати
та втрата довіри
У попередньому номері газети ми розглянули порядок звільнення окремих категорій
працівників за п. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) за одноразове грубе порушення трудових обов’язків. Але крім цього, у пунктах 11 та. 2
ст. 41 КЗпП передбачено можливість звільнення деяких категорій працівників за
схожими підставами, які, водночас, мають і певні особливості. Зокрема, у пунктах
11 та 2 ст. 41 КЗпП йдеться не про «одноразове грубе порушення» трудових
обов’язків відповідним працівником, а про його «винні дії», які призвели або могли
б призвести до певних негативних наслідків для підприємства, установи, організації
(далі — підприємство), і тому продовжувати трудові відносини з таким працівником
для роботодавця недоцільно.

Уточнюємо, кого саме
і за що можна звільнити
за п. 11 ст. 41 КЗпП

Згідно з п. 11 ст. 41 КЗпП трудовий договір з
ініціативи роботодавця може бути розірваний у
випадку винних дій керівника підприємства,
внаслідок чого заробітна плата виплачувалася
несвоєчасно або у розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати.
Як видно з наведеного, за п. 11 ст. 41 КЗпП
можна звільнити значно «вужче коло» категорій
працівників, ніж за п. 1 ст. 41 КЗпП — це лише
керівники підприємств і у цьому разі не передбачена можливість звільнення їх заступників,
головних бухгалтерів та їхніх заступників, а також «службових осіб» деяких державних органів.
Зауважимо, що обов’язки керівника підприємства щодо виплати заробітної плати фактично
випливають зі ст. 21 КЗпП, згідно з якою за трудовим договором власник підприємства або
уповноважений ним орган зобов’язується, серед
іншого, і виплачувати працівникові заробітну
плату.
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Відповідні питання щодо мінімальної заробітної плати регулюються у ст. 95 КЗпП, у якій, зокрема, зазначається, що:
— розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно до статей 9 і 10 Закону України «Про оплату праці» від
24 березня 1995 р. № 108/95-ВР та не може бути
нижчим від розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб;
— мінімальна заробітна плата є державною
соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які
використовують працю найманих працівників,
за будь-якою системою оплати праці.
Зауважимо, що згідно із Законом України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік»
від 7 грудня 2017 р. № 2246-VIII у поточному
році мінімальна заробітна плата в місячному
розмірі становить 3 723 грн, а в погодинному —
22,41 грн. Розмір прожиткового мінімуму для
працездатних осіб протягом 2018 року буде
двічі змінюватися та становить: з 1 січня —
1 762 грн, з 1 липня — 1 841 грн, з 1 грудня —
1 921 грн.
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Для вирішення різних питань «своєчасності»
виплати заробітної плати, перш за все слід звернутися до ст. 115 КЗпП, у якій зазначається, що
заробітна плата виплачується працівникам
регулярно в робочі дні у строки, встановлені
колективним договором або нормативним
актом роботодавця, погодженим з виборним
органом первинної профспілкової організації
чи іншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом),
але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти
календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється
виплата.
До того ж, крім звільнення за п. 11 ст. 41 КЗпП,
керівник підприємства за порушення вимог
законодавства щодо виплати заробітної плати може також понести у відповідних випадках адміністративну або кримінальну відповідальність. Наприклад, у ч. 1 ст. 41 Кодексу
України про адміністративні правопорушення
передбачено адміністративну відповідальність
для посадових осіб підприємства у вигляді
штрафу в розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг) за
порушення встановлених термінів виплати
заробітної плати та/або виплату їх не в повному обсязі (від 100 до 300 нмдг у разі повторного порушення або по відношенню до окремих
категорій громадян). Але адміністративна відповідальність настає лише у випадку, коли немає характеру кримінальної відповідальності.
У свою чергу згідно зі ст. 175 Кримінального
кодексу України (далі — КК) безпідставна невиплата заробітної плати більш як за один
місяць, вчинена умисно керівником підприємства незалежно від форми власності, карається
штрафом від 500 до 1000 нмдг або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох
років. Те саме діяння, якщо воно було вчинене
внаслідок нецільового використання коштів,
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призначених для виплати заробітної плати, карається штрафом від 1000 до 1500 нмдг або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до п’яти років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох
років.
Зауважимо, що згідно з ч. 3 ст. 175 КК особа
звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної
відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати. У той же час у КЗпП не передбачено обов’язку роботодавця не застосовувати
п. 11 ст. 41 КЗпП, якщо керівник підприємства,
який є винним у несвоєчасній виплаті заробітної плати, все ж таки виплатить заробітну плату
після її затримання.

З’ясовуємо, що таке «винні дії»

Зверніть увагу, що поняття «винні дії» може
включати в себе і бездіяльність. Наприклад, керівник підприємства може не виконувати певних своїх обов’язків щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам
підприємства у встановлених розмірах, які можуть бути прописані у відповідних установчих
документах підприємствах (статуті) та/або у
його інших локальних нормативних актах (різних положеннях, колективному договорі, посадових інструкціях тощо).
Зокрема, у ч. 5 ст. 65 Господарського кодексу
України зазначається, що керівник підприємства, серед іншого, без доручення діє від імені
підприємства, представляє його інтереси у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах
та порядку, визначених установчими документами.
Серед обов’язків директора (начальника, іншого керівника) підприємства, згідно з його
кваліфікаційною характеристикою, яка міститься у розділі 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» випуску 1 «Професії працівників, що є загальними
для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик працівників,
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затвердженого наказом Міністерства праці
та соціальної політики України від 29 грудня
2004 р. № 336, можна виділити такі:
— керує, згідно з чинним законодавством, виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження та
ефективне використання майна підприємства, а
також фінансово-господарські результати його
діяльності;
— забезпечує виконання підприємством усіх
зобов’язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання
господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів;
— здійснює заходи із соціального розвитку
колективу підприємства, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку
творчої ініціативи і трудової активності працівників.
Відповідно до зазначеного, якщо, приміром,
керівник підприємства був зобов’язаний вчинити певні дії для забезпечення своєчасного надходження коштів від партнерів, щоб на рахунку
підприємства у банку були і кошти на виплату
заробітної плати працівників, але не зробив
цього («не вчинив відповідні дії»), то саме внаслідок такої бездіяльності керівника підприємства, працівники підприємства могли своєчасно не отримати заробітної плати, і, відповідно,
у цьому випадку виникли б підстави для звільнення керівника підприємства за п. 11 ст 41
КЗпП.
У той же час слід звернути увагу і на те, що у
п. 11 ст. 41 КЗпП йдеться саме про «винні» дії
(або бездіяльність з вини) керівника підприємства. Наприклад, «вина» керівника підприємства
може бути у випадку, якщо він навмисно вчинив
певні дії, щоб своєчасно не отримати від партнерів відповідних коштів і, таким чином, своєчасно не виплатити заробітну плату (або внаслідок
власної недбалості не вчинив певних дій, щоб
своєчасно отримати кошти).
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Але підприємство могло б не отримати кошти
на заробітну плату і тоді, коли керівник підприємства належно виконував усі свої обов’язки
(вчиняв усі необхідні дії), але внаслідок раптової зміни кон’юнктури ринку, яку керівник підприємства не міг передбачити, підприємство не
отримало достатньо коштів і внаслідок цього
своєчасно не виплатило заробітну плату. Зрозуміло, що в останньому випадку, коли фактично
відсутня вина керівника підприємства, його
звільнення за п. 11 ст. 41 КЗпП буде неправомірним.
Також слід зазначити, що безпосередньо у
КЗпП відсутнє визначення поняття вини та/або
її форм, натомість їх можна знайти у Цивільному кодексі України (ст. 614, умисел або необережність) та КК (статті 23 – 25, умисел прямий і
не прямий, необережність у вигляді злочинної
недбалості і злочинної самовпевненості). Зокрема, у ст. 23 КК дається таке загальне визначення
вини: виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої КК,
та її наслідків, виражене у формі умислу або
необережності.
Зауважимо, що відповідно до законодавства
доказувати вину працівника, як правило, зобов’язаний роботодавець. Якщо провина працівника у здійсненні конкретних дій (або бездіяльності) не встановлена, то працівник не може
бути звільнений за п. 11 ст. 41 КЗпП, навіть якщо
і були факти порушення відповідних вимог законодавства щодо виплати заробітної плати.
Також слід зазначити, що у відповідних випадках звільнення не йдеться про те, щоб «винні
дії» мали систематичний або багаторазовий характер — для звільнення за п. 11 ст. 41 КЗпП достатньо і одноразового порушення вимог законодавства щодо виплати заробітної плати.

З’ясовуємо, кого саме
і за що можна звільнити
за п. 2 ст. 41 КЗпП

Згідно з п. 2 ст. 41 КЗпП трудовий договір з
ініціативи роботодавця може бути розірваний у
випадку винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або
культурні цінності, якщо ці дії дають підстави
№ 12 (168), 15 червня 2018

ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ

для втрати довір’я до нього з боку власника
або уповноваженого ним органу.
Як видно із зазначеного, у п. 2 ст. 41 КЗпП також йдеться про «винні дії», які ми розглянули
вище, але у той же час мова йде і про інші категорії працівників, а саме про тих, «які обслуговують грошові, товарні або культурні цінності».
Прикладом «винних дій» у випадку п. 2 ст. 41
КЗпП може бути продаж товарів відповідними
працівниками не у торгових точках (магазинах,
лотках тощо), а безпосередньо зі складу, з підсобних приміщень, обважування, одержання плати за послуги без відповідних документів, зберігання ключів від приміщень з відповідними
цінностями в неналежному місці, видача цінностей без оформлення встановлених документів тощо.
Для більш конкретного визначення зазначеного кола працівників, варто звернутися до правової позиції Верховного Суду України (далі —
ВСУ) у справі № 6-100цс16 (Постанова ВСУ від
20 квітня 2016 р.), у якій, серед іншого, зазначається, що розірвання трудового договору за
п. 2 ст. 41 КЗпП можливе за умови безпосереднього обслуговування працівником грошових, товарних або культурних цінностей
(прийом, зберігання, транспортування, розподіл тощо).
Також у згаданій Постанові ВСУ зазначається,
що на основі правового аналізу цієї норми матеріального права є підстави зробити висновок
про те, що вона не передбачає настання для
роботодавця негативних наслідків чи наявності завданої роботодавцю матеріальної
шкоди, як обов’язкової умови для звільнення
працівника. Крім того, звільнення з підстави
втрати довір’я може вважатися обґрунтованим,
якщо працівник, який безпосередньо обслуговує
відповідні цінності, вчинив умисно або необережно такі дії, які дають власнику або уповноваженому ним органу підстави для втрати до
нього довір’я (зокрема, порушення правил проведення операцій з матеріальними цінностями).
Під час же вирішення справ про поновлення
на роботі працівника, звільненого за п. 2 ч. 1
ст. 41 КЗпП, суд у кожному конкретному випадку повинен з’ясувати:
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— чи становить виконання операцій, пов’язаних з таким обслуговуванням цінностей,
основний зміст трудових обов’язків відповідного працівника;
— чи носить виконання ним вказаних дій відповідальний, підзвітний характер з наявністю
обліку, контролю за рухом і зберіганням цінностей.
На практиці для вирішення питання щодо
кола працівників, яких припустимо звільнити за
п. 2 ст. 41 КЗпП, можна звернутися і до норм законодавства, що регулюють матеріальну відповідальність працівників. Так, до зазначених осіб,
як правило, належать працівники, з якими можна згідно із законодавством, зокрема, відповідно до Постанови Державного комітету праці
СРСР й ВЦРПС «Про затвердження переліку посад і робіт, які заміщаються або виконуються
робітниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові
договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей,
які були передані їм для збереження, обробки,
продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва, а також типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність» від 28 грудня 1977 р. № 447/24,
укладати письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. При цьому при вирішенні питань щодо звільнення за
п. 2 ст. 41 КЗпП не має значення, чи був з відповідним працівником фактично укладений договір про повну матеріальну відповідальність чи
ні. Достатньо того, що він може укладатися та
що працівник здійснив за наявності його вини
дії, які дають підставу для втрати довіри.
Крім того, слід зазначити, що якщо певні «винні дії» працівника були здійснені ним у період
тимчасового переведення на роботу, пов’язану з
обслуговуванням відповідних цінностей, його
звільнення за п. 2 ст. 41 КЗпП з мотивів втрати
до нього довіри є можливим лише тоді, якщо обслуговування відповідних цінностей було змістом його основних трудових обов’язків на постійній роботі.
Разом з тим, в окремих випадках можливе
звільнення за п. 2 ст. 41 КЗпП і тих категорій
9
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працівників, які безпосередньо і не пов’язані
з обслуговуванням матеріальних цінностей.
Зокрема, у п. 28 постанови Пленуму ВСУ «Про
практику розгляду судами трудових спорів»
від 6 листопада 1992 р. № 9 (далі — Постанова № 9) зазначається, що при встановленні у
передбаченому законом порядку факту вчинення працівниками розкрадання, хабарництва й інших корисливих правопорушень, ці
працівники можуть бути звільнені з підстав
втрати довір’я до них і у тому випадку, коли
зазначені дії не пов’язані з їхньою роботою.
Приклад
Оператор комп’ютерного набору обслуговує свій комп’ютер, але до основного
змісту його трудових обов’язків не належать питання прийому, зберігання, транспортування, розподілу комп’ютерів, які
можна вважати матеріальними цінностями. Натомість до основного змісту його
трудових обов’язків належать набір тексту
і введення відповідних даних за допомогою клавіатури комп’ютерів. Також зазначений працівник не здійснює облік цих матеріальних цінностей, не бере їх «під звіт»
тощо. Тому звільнення такого працівника
за п. 2 ст. 41 КЗпП буде неправомірним.
У той же час, обов’язки з прийому, зберігання, транспортування, розподілу, обліку
комп’ютерів, які надходять на склад підприємства, можуть становити основний
зміст трудових обов’язків у начальника
або комірника складу підприємства. Тому
роботодавець у відповідних випадках
може їх звільнити за п. 2 ст. 41 КЗпП, якщо
він втратить довіру до них. Зокрема, він
може втратити довіру до них, якщо він
якимось чином дізнається, що вони порушують правила обслуговування відповідних матеріальних цінностей, наприклад,
правила обліку цінностей, які зберігаються
на складі, що може призвести до їх розкрадання (зникнення тощо). При цьому
роботодавцеві не потрібно «чекати», поки
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ці цінності фактично «зникнуть» внаслідок
неправильного обліку, і, відповідно, у роботодавця будуть певні «негативні наслідки» від такого «зникнення». Роботодавцеві
достатньо зробити висновок, що такий неправильний облік може призвести лише
«потенційно», у майбутньому, до «зникнення» цінностей, і тому роботодавець
може «втратити довіру» до відповідного
працівника, який не забезпечує правильний облік цих цінностей, навіть ще до їх
фактичного «зникнення».

З’ясовуємо, чи є звільнення
«дисциплінарним стягненням»

Якщо звільнення за п. 11 ст. 41 КЗпП є фактично дисциплінарним стягненням (оскільки несвоєчасна виплата заробітної плати або її виплата в розмірах, нижчих від установленого
законом розміру мінімальної заробітної плати, є
порушенням законодавства про працю), то за
п. 2 ст. 41 КЗпП — ні. Зокрема, про це йдеться у
п. 28 Постанови № 9, де зазначається, що звільнення за п. 2 ст. 41 КЗпП не є заходом дисциплінарного стягнення і тому вимоги статей
148, 149 КЗпП про строк і порядок застосування дисциплінарних стягнень на цей випадок не поширюються. Разом з тим, при вирішенні справ про звільнення з цієї підстави суди
мають брати до уваги відповідно час, що пройшов з моменту вчинення винних дій, наступну
поведінку працівника та інші конкретні обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.
Крім того, оскільки звільнення за п. 2 ст. 41
КЗпП не є дисциплінарним стягненням, законодавство також не вимагає, щоб до звільнення
працівника у зв’язку з втратою довіри роботодавець отримав письмові пояснення допущеного
ним порушення. Утім, роботодавцеві все ж таки
варто спробувати отримати від працівника такі
пояснення, що може йому у подальшому допомогти довести вину працівника та наявність
підстав для втрати довіри до нього під час можливого трудового спору у суді.
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Враховуємо інші вимоги законодавства та звільняємо працівника

Оскільки звільнення за пунктами 1 1 та 2
ст. 41 КЗпП здійснюється за ініціативи роботодавця, то відповідно до ч. 3 ст. 40 КЗпП звільняти працівника з цих підстав не можна в період
його тимчасової непрацездатності, а також у
період перебування його у відпустці (див. Додаток).
Також згідно зі ст. 43 КЗпП для звільнення
працівника за п. 11 ст. 41 КЗпП не вимагається
отримання згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), а за п. 2 ст. 41 КЗпП — вимагається.
Таким чином, у випадку достатності підстав
для звільнення працівника за п. 11 або п. 2 ст. 41
КЗпП роботодавець може (але не зобов’язаний)
прийняти рішення про звільнення відповідного
працівника і видати відповідний наказ (у випад-
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ку п. 2 ст. 41 КЗпП — після отримання згоди
профспілкової організації).
Відповідно до наказу про звільнення (Зразок 1)
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 ним розрахунок у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП (у день
звільнення), видає йому копію наказу про звільнення з роботи.
Також слід зазначити, що оформлення звільнення саме керівника підприємства має деякі
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
07.06.2018 р.

НАКАЗ
м. Київ

№ 103-п

Про звільнення
Іванова В. В.
У зв’язку із виявленням 15.05.2018 р. у ході перевірки порядку зберігання матеріальних
цінностей на складі підприємства численних фактів порушень вимог законодавства та локальних нормативних актів підприємства щодо порядку прийому, зберігання та відпуску
матеріальних цінностей на складі підприємства, відповідальність за дотримання яких покладена згідно з Положенням про склад підприємства та відповідною посадовою інструкцію на
начальника складу підприємства Іванова В. В.,
НАКАЗУЮ:
ІВАНОВА Володимира Володимировича, начальника складу підприємства, звільнити з
роботи 08.06.2018 р. у зв’язку з втратою довіри, п. 2 ст. 41 КЗпП.
Підстави: 1. Акт перевірки від 15.05.2018 р..
2. Пояснювальна записка Іванова В. В. від 21.05.2018 р..
3. Згода профспілкового комітету на звільнення від 06.06.2018 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
08.06.2018 р.
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Зразок 2

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Виробник»
08

10

01

2018

Прийнято начальником складу

Наказ від 09.01.2018
11-п

09

08

06 2018

Звільнено з роботи у зв’язку з втратою довіри,

Наказ від 07.06.2018

п. 2 ст. 41 КЗпП

№ 103-п

Начальник відділу кадрів

особливості, про які йшлося у попередньому
номері, а саме потрібне рішення відповідних
органів управління підприємством, яке має
бути належним чином оформлене, наприклад,
протоколом загальних зборів акціонерів акціонерного товариства тощо. Крім того, власнику
підприємства у цьому випадку слід здійснити і
певні дії щодо внесення відповідних відомостей
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб

Довженко Р. І. Довженко

та фізичних осіб – підприємців, повідомлення
податкових органів, зміни відповідної документації (відомостей) у банківських установах та
сертифікаційних центрах електронних ключів
для електронного документообігу.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
Додаток

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

31 січня 2018 р.

ПОСТАНОВА
(витяг)

м. Київ

Апеляційний суд міста Києва, розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за апеляційною скаргою
Національного банку України на рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 8 грудня 2017 р. в справі за позовом
громадянина Д. до Національного банку України про визнання незаконним та скасування наказу про звільнення, поновлення
на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу,
в с т а н о в и в:
У листопаді 2016 р. громадянин Д. звернувся до суду з позовом до Національного банку України про визнання незаконним
та скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
У мотивування вимог посилався на те, що він працював у відповідача, остання посада, яку він обіймав з 1 березня 2016 р. —
директор Департаменту реєстраційних питань та ліцензування.
13 жовтня 2016 р. його було звільнено з займаної посади за п. 2 ст. 41 КЗпП України. Позивач вважає, що його звільнення з займаної посади відбулося з порушенням трудового законодавства, а саме не було враховано положення ч. 3 ст. 40 КЗпП
України та видано наказ про звільнення в період його тимчасової непрацездатності. Крім того, по теперішній час йому не
відомо, внаслідок яких дій чи бездіяльності його звільнено.
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Додаток. Продовження
Враховуючи наведене, громадянин Д. просив суд визнати Наказ відповідача № 4169-к від 13 жовтня 2016 р. про його звільнення незаконним та скасувати його дію; зобов’язати відповідача поновити його на посаді директора Департаменту реєстраційних
питань та ліцензування; стягнути з відповідача на його користь 986 666 грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 8 грудня 2017 р. позов задоволено частково. Визнано Наказ Національного банку України № 4169-к від 13 жовтня 2016 р. «Про звільнення громадянина Д.» незаконним; поновлено громадянина Д. на посаді директора Департаменту реєстраційних питань та ліцензування Національного банку України з 13 жовтня
2016 р.; стягнуто з Національного банку України на користь громадянина Д. середній заробіток за час вимушеного прогулу
в розмірі 986 666 грн 66 коп. без урахування відповідних податків й інших обов’язкових платежів. Стягнуто з Національного
банку України на користь держави судовий збір в розмірі 8 640 грн.
Допущено негайне виконання рішення суду в частині поновлення громадянина Д. на посаді директора Департаменту реєстраційних питань та ліцензування Національного банку України та виплати йому заробітної плати за один місяць, виходячи із середньоденної заробітної плати, у розмірі 94 022 грн 97 коп. без врахування відповідних податків й інших обов’язкових платежів.
Не погоджуючись з рішенням суду, Національний банк України подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення та ухвалити нове, яким в задоволенні позовних вимог відмовити. Зазначає, що неповідомлення позивачем про перебування на лікарняному та ненадання листків непрацездатності призвело до унеможливлення вчинення необхідних дій та
прийняття необхідних рішень, зокрема щодо відкладення вирішення питання про звільнення та здійснення виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності. Відповідно, у нього відсутні підстави вважати, що позивач в день звільнення був
тимчасово непрацездатним.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представника відповідача та пояснення позивача, дослідивши матеріали справи,
обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що скарга не підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що з 1 березня 2016 р. громадянина Д. було переведено на посаду директора Департаменту реєстраційних питань та ліцензування, згідно Наказу № 1065-к від 29 лютого 2016 р. «Про переведення громадяни на Д.».
13 жовтня 2016 р. видано Наказ № 4169-к «Про звільнення громадянина Д.», яким позивача звільнено з роботи з посади
директора Департаменту реєстраційних питань та ліцензування 13 жовтня 2016 р. за вчинення винних дій, що дають підстави для втрати довіри до нього (п. 2 ст. 41 КЗпП України).
Відповідно до п. 2 ст. 41 КЗпП України крім підстав, передбачених ст. 40 цього Кодексу, трудовий договір з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також у випадках винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку власника або уповноваженого ним органу.
Розірвання договору у випадку, передбаченому п. 2 ст. 41 КЗпП України, провадиться з додержанням вимог ч. 3 ст. 40 та
вимог ст. 43 цього Кодексу.
У ч. 1 ст. 43 КЗпП України визначено, що розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2 – 5, 7 ст. 40 і пунктами 2 і 3 ст. 41 цього Кодексу, може бути проведено
лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, крім випадків, коли розірвання трудового договору із зазначених підстав здійснюється з прокурором,
поліцейським і працівником Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України чи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.
При розгляді справ про поновлення на роботі осіб, звільнених за пунктами 2 і 3 ст. 41 КЗпП, судам слід враховувати, що
розірвання трудового договору з цих підстав не є заходом дисциплінарного стягнення і тому вимоги статей 148, 149 КЗпП про
строк і порядок застосування дисциплінарних стягнень на ці випадки не поширюються. Разом з тим при вирішенні справ про
звільнення з цих підстав суди мають брати до уваги відповідно час, що пройшов з моменту вчинення винних дій чи аморального проступку, наступну поведінку працівника і інші конкретні обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.
Звільнення з підстав втрати довіри (п. 2 ст. 41 КЗпП) суд може визнати обґрунтованим, якщо працівник, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності (зайнятий їх прийманням, зберіганням, транспортуванням, розподілом і т. п.)
вчинив умисно або необережно такі дії, які дають власнику або уповноваженому ним органу підстави для втрати до нього
довір’я (зокрема, порушення правил проведення операцій з матеріальними цінностями). При встановленні у передбаченому
законом порядку факту вчинення працівниками розкрадання, хабарництва й інших корисливих правопорушень ці працівники можуть бути звільнені з підстав втрати довіри до них і у тому випадку, коли зазначені дії не пов’язані з їх роботою.
Для розірвання трудового договору за п. 2 ст. 41 КзпП України потрібна наявність таких умов:
1) безпосереднє обслуговування працівником грошових, товарних або культурних цінностей (прийом, зберігання, транспортування, розподіл і т. ін.);
2) винна дія працівника;
3) втрата довіри до працівника з боку власника або уповноваженого ним органу.
Звільнення з підстав втрати довіри суд може визнати обґрунтованим, якщо працівник, який безпосередньо обслуговує
грошові або товарні цінності (зайнятий їх прийманням, зберіганням, транспортуванням, розподілом і т. ін.), вчинив умисно або
необережно такі дії, які дають власнику або уповноваженому ним органу підстави для втрати до нього довіри.
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Додаток. Закінчення
Виходячи з викладеного та розуміння безпосереднього обслуговування грошових і товарних цінностей можна дійти висновку, що основне коло працівників, які безпосередньо обслуговують грошові та товарні цінності, — це особи, які одержують їх під звіт.
Вирішуючи під час розгляду справи про поновлення на роботі працівника, звільненого за п. 2 ст. 41 КЗпП України, питання, чи відноситься позивач до кола працівників, які безпосередньо обслуговують грошові та товарні цінності, суду в кожному конкретному випадку необхідно з’ясувати: чи становить виконання операцій, що пов’язані з таким обслуговуванням
цінностей, основний зміст трудових обов’язків позивача; чи носить виконання ним указаних дій відповідальний, підзвітний
характер з наявністю обліку, контролю за рухом і зберіганням цінностей.
Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що доводи відповідача про те, що позивач є особою, яка може бути звільнена за ч. 2 ст. 41 КЗпП України, не ґрунтуються на приписах чинного законодавства, оскільки позивач безпосередньо не
обслуговував грошові, товарні або культурні цінності та не отримував їх під звіт, тому не може бути звільнений за п. 2 ч.1
ст. 41 КЗпП України у зв’язку з втратою довіри.
Також відповідачем не надано доказів вчинення винних дій, не конкретизовано, вчинення яких саме винних дій допустив
позивач, працюючи на посаді директора Департаменту реєстраційних питань та ліцензування Національного банку України.
За своїм змістом наказ про звільнення позивача не містить зазначення конкретного порушення чи винних дій, за які його
звільнено з займаної посади, дати вчинення таких дій.
Наявність конкретного порушення з боку працівника не наводилось ні в суді першої інстанції, ні в суді апеляційної інстанції.
У суді апеляційної інстанції представник відповідача пояснила, що посадової інструкції щодо займаної позивачем посади
не існує. Є лише Положення про Департамент реєстраційних питань та ліцензування Національного банку України, в якому
визначені основні завдання департаменту, а не обов’язки позивача.
Отже, відповідачем не спростовані доводи позивача про те, що підстав для звільнення не існувало.
Не спростована відповідачем і та обставина, що громадянин Д. не працював вже з 3 жовтня 2016 р., і видаючи наказ про
його звільнення 13 жовтня 2016 р., відповідач мав би встановити причину відсутності працівника на роботі з 3 по 13 жовтня
2016 р., тобто на час звільнення.
Згідно ч. 3 ст. 40 КЗпП України не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.
Правила про недопустимість звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності, а також у період перебування
у відпустці (ч. 3 ст. 40 КЗпП) стосуються як передбачених статтями 40, 41 КЗпП, так й інших випадків, коли розірвання трудового договору відповідно до чинного законодавства провадиться з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
На підтвердження того, що позивач на дату звільнення перебував на лікарняному, громадянин Д. надав копії листків непрацездатності. З 3 жовтня 2016 р. по 13 жовтня 2016 р. включно і з 17 жовтня 2016 р. по 24 жовтня 2016 р. включно, громадянин Д. був тимчасово непрацездатним, що підтверджується листками непрацездатності (серія АДА № 976330 та серія
АДА № 977901).
Доводи відповідача про дотриманням норм законодавства при звільненні у зв’язку неповідомленням позивачем про перебування на лікарняному та ненаданням листків непрацездатності, не ґрунтуються на вимогах закону, оскільки позивачем
надані листки непрацездатності в період звільнення, відповідачем доказів недійсності цих листків не надано, а факт ненадання їх роботодавцеві після звільнення не свідчить про законність проведеного звільнення, оскільки діє пряма заборона на
звільнення в період тимчасової непрацездатності (крім випадку повної ліквідації) без жодних інших виключень чи застережень. Таким чином звільнення в період тимчасової непрацездатності є незаконним і права працівника підлягають захисту та
поновленню.
Таким чином суд першої інстанції правильно визнав наказ про звільнення незаконним та поновив громадянина Д. на
роботі на посаді директора Департаменту реєстраційних питань та ліцензування Національного банку України з 13 жовтня
2016 р..
Також судом вірно застосовано правило пунктів 2, 4 ч. 1 ст. 367 ЦПК України, в редакції, яка діяла на час ухвалення рішення, та допущено негайне виконання рішення в частині поновлення на роботі та виплати середнього заробітку за один
місяць в розмірі 94 022 грн відповідно до довідки від 29.11.2017 р. № 60-0046/1306.
Доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують. Всі доводи апеляційної скарги були предметом дослідження
суду першої інстанції і суд дав їм належну оцінку.
Рішення суду відповідає вимогам закону, наданим доказам, обставинам справи і підстав для його скасування з мотивів,
викладених в апеляційній скарзі, не вбачається.
Керуючись статтями 367, 368, 374, 375, 381 – 384 ЦПК України, суд
п о с т а н о в и в:
Апеляційну скаргу Національного банку України залишити без задоволення.
Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 8 грудня 2017 р. залишити без змін.
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Система пенсійного забезпечення
в Україні: пенсії за особливі
заслуги та ветеранам війни
Крім «чорнобильців», особливості пенсійного забезпечення яких ми детально розглянули у попередньому номері, певними пільгами і перевагами у цій сфері користуються і деякі інші категорії, зокрема, громадяни, які мають особливі заслуги перед
Україною, та ветерани війни. Дізнайтеся, хто саме належить до вказаної категорії
громадян та на які пільги й компенсації щодо пенсійного забезпечення має право.

Хто належить до громадян,
які мають особливі заслуги
перед Україною

Основні питання пенсійного забезпечення
громадян, які мають особливі заслуги перед
Україною, регулюються Законом України «Про
пенсії за особливі заслуги перед Україною»
від 1 червня 2000 р. № 1767-III (далі — Закон
№ 1767). Зокрема, відповідно до певних пунктів
ст. 1 Закону № 1767 пенсії за особливі заслуги
перед Україною встановлюються таким категоріям громадян України:
1) Героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам,
нагородженим орденом Леніна, орденом Слави
трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох
ступенів, чотирма і більше медалями «За відвагу», чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу РСР, повним кавалерам ордена
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»,
особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР «народний»;
2) ветеранам війни, нагородженим за бойові
дії орденом, медаллю «За відвагу» або медаллю
Ушакова, незалежно від часу нагородження;
3) видатним спортсменам — переможцям
Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу
та Європи;
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4) космонавтам, які здійснили політ у космос,
членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;
5) народним депутатам України, депутатам
колишніх Союзу РСР та Української РСР, членам
Кабінету Міністрів України та Уряду колишньої
Української РСР;
6) особам, відзначеним почесним званням
України, колишніх Союзу РСР та Української
РСР «заслужений», почесним званням України
«Мати-героїня», державними преміями України,
колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним із орденів України або колишнього Союзу РСР, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою
Президії Верховної Ради Української РСР, а також особам, яким до 1 січня 1992 р. було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення;
7) депутатам — всього чотирьох і більше
скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах,
міських рад міст обласного значення в Україні
та в колишній Українській РСР;
8) матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо
у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку
здійснювалося батьком, право на пенсію за
особливі заслуги надається батьку. При цьому
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враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.
Як видно із зазначеного, окремі зі згаданих
категорій, наприклад, громадяни, яким ще до
1 січня 1992 р. були встановлені персональні
пенсії союзного чи республіканського значення, практично не можуть бути серед працівників підприємства на цей час, натомість багатодітних матерів, ветеранів війни, нагороджених
орденами, тощо не так вже й рідко можна зустріти серед працівників підприємства і у теперішній час.

Види пенсій
за особливі заслуги

Зауважимо, що хоча питання пенсійного забезпечення зазначених громадян і регулюються
спеціальним Законом № 1767, у той же час він
не передбачає для цих категорій якихось специфічних видів пенсій, які ми не розглядали у
попередніх номерах газети «Консультант Кадровика». Зокрема, у ст. 5 Закону № 1767 зазначається, що пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії,
на яку має право особа. А відповідно до ст. 3
Закону № 1767 це може бути надбавка до
пенсії:
— за віком;
— по інвалідності;
— у разі втрати годувальника;
— за вислугу років.

Розмір пенсій за особливі заслуги

До згаданих пенсій особам, зазначеним у відповідних пунктах ст. 1 Закону № 1767, згідно зі
ст. 5 Закону № 1767 встановлюються такі надбавки у розмірах прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність:
— від 35 до 40 відсотків — особам, вказаним
у пунктах 1 і 8 ст. 1 Закону № 1767;
— від 25 до 35 відсотків — особам, вказаним
у пунктах 2 – 5 ст. 1 Закону № 1767;
— від 20 до 25 відсотків — особам, вказаним
у пунктах 6 і 7 ст. 1 Закону № 1767.
Конкретний розмір зазначених надбавок визначається згідно зі Схемою визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має право особа
згідно із законом, залежно від заслуг перед
Україною відповідно до Закону України «Про
пенсії за особливі заслуги перед Україною», затвердженою наказом Міністерства соціальної
політики України від 27 грудня 2017 р. № 2054
(далі — Наказ № 2054) (див. Таблицю). При цьому, якщо особа одночасно має право на надбавку з кількох підстав, передбачених ст. 1
Закону № 1767, встановлюється надбавка,
що є більшою у максимальному розмірі.
Крім того, у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, територіальний орган
Пенсійного фонду України здійснює перерахунок пенсії за особливі заслуги з дати, з якої встановлено новий розмір прожиткового мінімуму.
Таблиця

Розмір надбавок до пенсій згідно з Законом № 1767
Категорії осіб згідно зі ст. 1 Закону № 1767

Розмір надбавки, %

1

2

Особи, зазначені у пунктах 1 і 8 ст. 1 Закону № 1767
Герої України;
особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні;
Герої Радянського Союзу;
Герої Соціалістичної Праці;
матері, які народили 10 і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку
особи, нагороджені:
орденом Леніна; орденом Слави трьох ступенів;
орденом Трудової Слави трьох ступенів;
матері, які народили 9 дітей та виховали їх до шестирічного віку
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Таблиця. Закінчення
1
особи, нагороджені чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу РСР;
матері, які народили 8 дітей та виховали їх до шестирічного віку
особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу»;
матері, які народили 7 дітей та виховали їх до шестирічного віку
повні кавалери ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»;
особи, відзначені почесним званням України, колишніх Союзу РСР
та Української РСР «народний»;
матері, які народили 6 дітей та виховали їх до шестирічного віку
матері, які народили 5 дітей та виховали їх до шестирічного віку

2
38
37
36

35

Особи, зазначені у пунктах 2 – 5 ст. 1 Закону № 1767
Ветерани війни, нагороджені за бойові дії:
двома та трьома орденами; трьома медалями «За відвагу»; трьома і більше медалями Ушакова;
одним орденом і двома медалями «За відвагу» чи двома медалями Ушакова;
космонавти, які здійснили політ у космос;
видатні спортсмени — багаторазові переможці Олімпійських, Паралімпійських ігор і Всесвітніх
ігор глухих
ветерани війни, нагороджені за бойові дії:
одним орденом; двома медалями «За відвагу»; двома медалями Ушакова;
одноразові переможці Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих;
багаторазові чемпіони світу;
рекордсмени світу
ветерани війни, нагороджені за бойові дії:
однією медаллю «За відвагу»; однією медаллю Ушакова;
одноразові чемпіони світу
багаторазові чемпіони Європи;
рекордсмени Європи
одноразові чемпіони Європи;
члени льотно-випробувальних екіпажів літаків
народні депутати України;
депутати колишніх Союзу РСР та Української РСР;
члени Кабінету Міністрів України;
члени Уряду колишньої Української РСР

35

34

33
32
31
30

Особи, зазначені у пунктах 6 і 7 ст. 1 Закону № 1767
Особи, відзначені почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР
«заслужений»;
особи, нагороджені трьома орденами України або колишнього Союзу РСР
особи, нагороджені двома орденами України або колишнього Союзу РСР
особи, відзначені державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР;
особи, нагороджені орденом України або колишнього Союзу РСР;
особи, яким до 1 січня 1992 р. було встановлено персональні пенсії союзного значення
депутати чотирьох і більше скликань:
Верховної Ради Автономної Республіки Крим; обласних, Київської та Севастопольської міських
рад;
особи, яким до 1 січня 1992 р. було встановлено персональні пенсії республіканського значення
депутати чотирьох і більше скликань міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній
Українській РСР
депутати чотирьох і більше скликань районних, районних у містах рад міст обласного значення в
Україні та в колишній Українській РСР;
особи, нагороджені Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою
Президії Верховної Ради Української РСР
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24
23
22

21
20
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У разі смерті особи, яка належить до зазначених категорій, згідно зі ст. 6 Закону № 1767 непрацездатним членам сім’ї також встановлюється
певна надбавка до пенсії у зв’язку із втратою
годувальника, яка призначається згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р.
№ 1058-IV (далі — Закон № 1058) та/або Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб» від 9 квітня 1992 р. № 2262-XII (далі — Закон № 2262), у таких розмірах від надбавки до
пенсії померлого годувальника або надбавки
до пенсії, що могла бути йому встановлена згідно з Законом № 1767:
— за наявності одного непрацездатного члена сім’ї — 70 відсотків;
— за наявності двох і більше — 90 відсотків.
Приклад
Особа, яка має почесне звання «Заслужений артист України» та нагороджена двома орденами України після досягнення нею пенсійного віку 1 березня
2018 р. звернулася із заявою до органів
Пенсійного Фонду щодо призначення їй
пенсії за віком. Після обчислення її розміру пенсії за формулою згідно зі ст. 27
Закону № 1058 вона склала 3 000 грн.
Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, на 1 березня 2018 р.
складав 1 373 грн. Відповідно до Наказу
№ 2054 зазначена особа має право на
підвищення свого розміру пенсії на 25%
(внаслідок наявності почесного звання
«заслужений») та 24% (бо нагороджена
двома орденами України). Оскільки згідно з Наказом № 2054 встановлюється
надбавка, що є більшою у максимальному розмірі, то у цьому випадку зазначеній особі буде виплачуватися пенсія у
такому розмірі: 3 000 грн + 1 373 грн 
 25% = 3 000 грн + 343,25 грн =
= 3 343,25 грн.
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Оформлення пенсій
за особливі заслуги

Для оформлення пенсії згідно із Законом
№ 1767 відповідна заява з додатком усіх необхідних документів подається до територіального органу Пенсійного фонду України (далі —
ПФУ), який має прийняти відповідне рішення
протягом 10 днів з дати подання заяви, а також
протягом ще 10 днів має видати або надіслати
заявнику повідомлення про встановлення
(перерахунок) пенсії за особливі заслуги чи
про відмову у її встановленні (перерахунку) із
зазначенням причин відмови та порядку оскарження такого рішення.
Також слід зазначити, що згідно зі ст. 5 Законом № 1767 пенсія за особливі заслуги встановлюється з дня звернення за встановленням
пенсії або з дня набуття права на неї, якщо
звернення за її встановленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття відповідного
права.
Разом з тим, згідно зі ст. 11 Закону № 1767
відповідний пенсіонер рішенням територіального органу ПФУ позбавляється встановленої
пенсії за особливі заслуги (або пенсія перераховується) у разі:
— надходження до органів ПФУ документально підтверджених відомостей про наявність у
пенсіонера судимості за вчинення умисного злочину;
— виявлення помилкових чи неправдивих даних у документах, на підставі яких було встановлено пенсію за особливі заслуги.
При цьому сума пенсії, виплачена пенсіонерові надміру внаслідок зловживань з його боку,
стягується в установленому законом порядку.

Пенсії ветеранам війни

Для ветеранів війни теж не встановлюються
якісь особливі чи специфічні види пенсій, натомість вони також мають певні пільги та переваги з питань пенсійного забезпечення, які
передбачені Законом № 1058 та Законом
№ 2262, а також Законом України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р.
№ 1788-XII (далі — Закон № 1788) та Законом
України «Про статус ветеранів війни, гарантії
№ 12 (168), 15 червня 2018
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їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р.
№ 3551-XII (далі — Закон № 3551).
Так, згідно з відповідними статтями Закону
№ 3551 пенсії або щомісячне довічне грошове
утримання чи державна соціальна допомога, що
виплачується замість пенсії, підвищуються у
таких розмірах прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність:
• ч. 4 ст. 12 — учасникам бойових дій —
25 процентів;
• ч. 4 ст. 13 — особам з інвалідністю внаслідок війни:
— І групи — 50 процентів;
— ІІ групи — 40 процентів;
— ІІІ групи — 30 процентів;
• ч. 4 ст. 14 — учасникам війни:
— нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і
бездоганну військову службу в тилу в роки Другої світової війни — 15 процентів;
— іншим учасникам війни — 10 процентів;
• ч. 4 ст. 15 — членам сімей, зазначеним у
п. 1 ст. 10 Закону № 3551 (переважно учасників
бойових дій, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час участі у бойових діях),
а також дружинам (чоловікам) померлих осіб
з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, які не одружилися вдруге — 25 процентів;
• ч. 4 ст. 15 — дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя особами
з інвалідністю від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин, які не
одружилися вдруге — 10 процентів;
• ч. 1 ст. 16 — особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною (згідно зі ст. 11
Закону № 3551 до них належать особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави,
особи, нагороджені чотирма і більше медалями
«За відвагу», а також Герої Соціалістичної Праці,
удостоєні цього звання за працю в період Другої
світової війни) — 70 процентів.
Крім того, згідно з п. 1 постанови Кабінету
Міністрів України (далі — КМУ) «Про встанов№ 12 (168), 15 червня 2018
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лення щомісячної державної адресної допомоги
до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових
дій» від 28 липня 2010 р. № 656 (далі — Постанова № 656) виплачується щомісячна державна
адресна допомога до пенсії інвалідам війни та
учасникам бойових дій, у яких щомісячний
розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством,
крім пенсій за особливі заслуги перед Україною)
не досягає наступних розмірів прожиткового
мінімуму, визначеного для осіб, які втратили
працездатність:
— у інвалідів війни I групи — 285 відсотків;
— у інвалідів війни II групи — 255 відсотків;
— у інвалідів війни III групи — 225 відсотків;
— в учасників бойових дій — 165 відсотків.
Зазначена щомісячна державна адресна допомога до пенсії виплачується у сумі, що не вистачає до вказаних розмірів (залежно від категорії
особи).
Також у п. 4 ч. 1 ст. 115 Закону № 1058 встановлено і зменшений пенсійний вік для окремих категорій ветеранів війни (право на пенсію
за віком), зокрема для військовослужбовців,
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, які брали
участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, а також тим, яким
встановлено інвалідність внаслідок поранення,
контузії, каліцтва, отриманих під час захисту
Батьківщини тощо — після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за
наявності страхового стажу не менше 25 років
у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
Приклад
З 01.01.2018 р. по 30.06.2018 р. прожитковий мінімум для осіб, які втратили
працездатність, складає 1 373 грн. Чоловік, який є учасником бойових дій з числа
військовослужбовців, 02.05.2018 р. після
досягнення ним 55 років подав заяву на
призначення йому пенсії за віком. Після

19

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

обчислення його розміру пенсії за формулою згідно зі ст. 27 Закону № 1058 вона
склала 1 400 грн. Як учаснику бойових дій
його пенсію згідно з ч. 4 ст. 12 Закону
№ 3551 підвищили на 25% прожиткового
мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, тобто на 343,25 грн
(25%  1 373 грн), після чого вона стала
дорівнювати: 1 400 грн + 343,25 грн =
= 1 743,25 грн. У той же час мінімальний
розмір пенсії учасника бойових дій має
бути 165% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, тобто 165%  1 373 грн =
= 2 265,45 грн. Тому відповідно до Постанови № 656 зазначеній особі буде також
щомісячно виплачуватися щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі:
2 265,45 грн – 1 743,25 грн = 522,20 грн.
Також при обчисленні розміру страхового
стажу для призначення пенсій відповідним категоріям ветеранів війни, зокрема учасникам
бойових дій, враховуються і відповідні норми
Закону № 1788, наприклад, згідно зі:
• ст. 57 — військова служба у складі діючої
армії у період бойових дій, у т. ч. при виконанні
інтернаціонального обов’язку, а також перебування в партизанських загонах і з’єднаннях зараховується до стажу роботи на пільгових
умовах у порядку, встановленому для обчислення строків цієї служби при призначенні пенсій
за вислугу років військовослужбовцям (це
означає, що згідно з пп. «а» п. 3 постанови КМУ
«Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам,
мічманам, військовослужбовцям надстрокової
служби та військової служби за контрактом,
особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам
їхніх сімей» від 17 липня 1992 р. № 393 один
місяць служби зараховується за три місяці);

• ст. 59 — робота, незалежно від віку, в т. ч.
як вільнонайманого складу у військових частинах, і служба, крім військової служби, передбаченої ст. 57 Закону № 1788, у роки Великої Вітчизняної війни та в інші періоди ведення
бойових дій, зараховується до стажу роботи у
подвійному розмірі.

Набуття права
на пенсії ветеранам війни

Аби отримати право на відповідні пільги
щодо пенсійного забезпечення ветеранів війни,
заявник має подати до органів ПФУ відповідні
підтвердні документи. Зокрема, Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», затвердженим постановою правління ПФУ від 25 листопада 2005 р.
№ 22-1, передбачено, що до заяви про призначення пенсії за віком учасникам бойових дій,
крім документів, що необхідні для призначення пенсії за віком, додається посвідчення
учасника бойових дій та довідка військового
комісаріату про період (періоди) участі у
бойових діях.
Зразки відповідних посвідчень затверджено
постановою КМУ «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» від
12 травня 1994 р. № 302, яка передбачає такі
основні види посвідчень для ветеранів війни:
— «Посвідчення учасника бойових дій»;
— «Посвідчення інваліда війни»;
— «Посвідчення учасника війни».
Особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, видається одне із зазначених посвідчень для відповідної категорії ветерана війни, а особам, на яких поширюється чинність Закону № 3551, видаються посвідчення з написом
«Посвідчення члена сім’ї загиблого».

Віктор МІЛЛЕР,
консультант з питань
оплати праці
та кадрового діловодства

В одному з найближчих номерів ви зможете ознайомитися з порядком підтвердження страхового
та спеціального стажу при призначенні пенсій
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ПОСТАНОВА

від 17 січня 2018 р. № 55

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
7 березня 2018 року

Остання редакція:
17 січня 2018 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено, зокрема, Типову інструкцію з діловодства в міністерствах, інших центральних та
місцевих органах виконавчої
влади. Наразі ми пропонуємо
вам ознайомитися з витягом
з неї, який стосується питань
складання деяких видів документів (наказів (розпоряджень), протоколів, службових листів тощо) — звісно, ці
вимоги є обов’язковими для
застосування в органах виконавчої влади, але наведена
інформація може застосовуватися в якості рекомендацій
та стати у нагоді під час складання відповідних документів кадровикам будь-якого
підприємства незалежно від
його форми власності.

Деякі питання документування управлінської діяльності
(витяг)
Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Типову інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі та
організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого
обміну;
Типову інструкцію з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах
виконавчої влади;
Регламент організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
4. Міністерству юстиції разом із Секретаріатом Кабінету Міністрів України у тримісячний
строк внести на розгляд Кабінету Міністрів України проекти постанов Кабінету Міністрів
України про затвердження Положення про моніторинг та контроль, Типового положення про
службу моніторингу та контролю.
5. Державному агентству з питань електронного урядування за погодженням з Міністерством юстиції у тримісячний строк затвердити вимоги до форматів даних електронного
документообігу в органах державної влади та формату електронного повідомлення.
6. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади в тримісячний строк привести власні нормативно-правові акти, зокрема про затвердження інструкцій
з діловодства для підприємств, що належать до сфери їх управління, у відповідність із цією
постановою.
7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування привести у відповідність із цією
постановою власні інструкції з діловодства.
8. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пунктів 141 – 151 Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи
з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, які набирають
чинності з 1 березня 2018 р., пунктів 195 – 217 зазначеної Типової інструкції, які набирають
чинності з 1 липня 2018 р., та пункту 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 квітня 2018 року.
Прем’єр-міністр України
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Інд. 35
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 січня 2018 р. № 55

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади
(витяг)

II. Документування управлінської інформації
Складення деяких видів документів
Накази (розпорядження)
80. Накази (розпорядження) видаються як рішення організаційно-розпорядчого чи нормативно-правового характеру. За
змістом управлінської дії накази видаються з основних питань діяльності установи, адміністративно-господарських або кадрових
питань.
81. Проекти наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань готуються і подаються
структурними підрозділами за дорученням керівника установи чи за власною ініціативою.
Проекти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) (про прийняття на роботу, звільнення, надання відпустки, відрядження тощо) готує кадрова служба на підставі рішень (вказівок) керівника установи організаційно-розпорядчого
чи нормативно-правового характеру, доповідних записок керівників структурних підрозділів, конкурсних документів (протоколів
та рішень атестаційної чи іншої комісії), заяв працівників, трудових договорів та інших документів.
82. Проекти наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань у разі їх підготовки у паперовій формі та додатки до них візуються працівником, який створив документ, керівником структурного підрозділу, в якому
його створено, посадовими особами, які визначені у проекті документа як виконавці завдань, що містяться в ньому, керівником
служби діловодства, керівником або посадовою особою структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції,
іншими посадовими особами, яких стосується документ.
Проекти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) візуються працівником кадрової служби, який створив
документ, та його керівником, а також залежно від видів наказів посадовими особами структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, бухгалтерської служби, іншими посадовими особами, яких стосується документ.
У разі необхідності проведення оцінки змісту та доцільності видання наказу (розпорядження) здійснюється зовнішнє погодження проекту документа з іншими заінтересованими установами.
83. Уповноваженою особою юридичної служби обов’язково візуються проекти наказів нормативно-правового характеру, а
також накази з кадрових питань (особового складу).
84. Якщо в процесі погодження до проекту наказу (розпорядження) вносяться зміни, він підлягає повторному погодженню
(візуванню).
85. Накази (розпорядження) підписуються керівником установи, а також державним секретарем міністерства (керівником
апарату установи) з питань, що належать до його компетенції. У разі відсутності відповідного керівника накази (розпорядження)
підписуються посадовою особою, яка виконує його обов’язки.
86. Накази (розпорядження, постанови, рішення), які є нормативно-правовими актами, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не встановлено такими наказами (розпорядженнями, постановами, рішеннями), але не раніше
дня їх офіційного опублікування.
87. Наказ (розпорядження) оформлюється на бланку наказу (розпорядження). Зміст наказу (розпорядження) коротко викладається в заголовку, який починається з прийменника «Про» і складається за допомогою віддієслівного іменника («Про
затвердження...», «Про введення...», «Про створення...») або іменника («Про підсумки...», «Про заходи...»).
88. Текст наказу (розпорядження) з питань основної діяльності установи та адміністративно-господарських питань складається з преамбули і розпорядчої частини.
89. У преамбулі зазначаються підстава, обґрунтування або мета видання наказу. Зазначена частина починається із слів «На
виконання», «З метою» тощо. Якщо документ видається на підставі іншого розпорядчого документа, у констатуючій частині
(преамбулі) зазначається посилання на відповідний документ.
Преамбула наказу закінчується словом «н а к а з у ю», а розпорядження — «з о б о в’ я з у ю», яке друкується жирним шрифтом, після якого ставиться двокрапка.
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90. Розпорядча частина поділяється на пункти і підпункти, які нумеруються арабськими цифрами. У кожному пункті повинні
бути зазначені організаційно-розпорядча дія (затвердження або введення в дію інструкції, положення тощо) або конкретне завдання (доручення) із строком його виконання та структурні підрозділи — його виконавці, наприклад:
департаменту забезпечення документообігу;
керівникам структурних підрозділів;
головам районних державних адміністрацій.
91. Неконкретні («прискорити», «поліпшити», «активізувати», «звернути увагу» тощо) та неконтрольні («довести до відома»,
«ознайомити» тощо) доручення в наказах не застосовуються.
92. Після набрання чинності наказом (розпорядженням) внесення змін до нього, визнання його таким, що втратив чинність,
чи його скасування здійснюється лише шляхом видання нового наказу (розпорядження).
93. Наказ (розпорядження), яким вносяться зміни, оформлюється з урахуванням таких вимог:
1) заголовок наказу починається із слів «Про внесення змін до наказу (розпорядження)...» із зазначенням дати, номера, назви виду розпорядчого документа, до якого вносяться зміни;
2) розпорядча частина наказу (розпорядження) починається з пункту:
«1. Внести зміни до наказу (розпорядження)... :» у разі викладення змін у тексті наказу (розпоряджання);
«1. Внести зміни до наказу (розпорядження)..., що додаються.» у разі викладення змін у вигляді окремого документа;
3) формулюються зміни у вигляді пунктів та підпунктів розпорядчого характеру, наприклад:
«1. Пункт 2 викласти в такій редакції:...»;
«2. Пункт 3 виключити»;
«1) абзац другий пункту 4 доповнити словами...»;
«2) у підпункті 2 пункту 7 слова «у разі потреби» замінити словом «вимагається».
94. У разі видання наказу (розпорядження) про визнання таким, що втратив чинність, або скасування іншого наказу, у розпорядчій частині зазначається пункт, який повинен починатися із слів «Визнати таким, що втратив чинність,...» або «Скасувати...» відповідно.
95. Контроль за виконанням завдань (доручень), зазначених у наказі (розпорядженні), покладається на службу контролю.
96. Для ознайомлення з наказом (розпорядженням) укладач готує та подає на реєстрацію разом з підписаним розпорядчим документом перелік установ, структурних підрозділів, посадових (службових) осіб, яких треба ознайомити із цим документом.
97. Накази (розпорядження) з кадрових питань (особового складу) оформлюються у вигляді індивідуальних і зведених наказів (розпоряджень). В індивідуальних наказах (розпорядженнях) міститься інформація про одного працівника (співробітника),
у зведених — про кількох незалежно від того, які управлінські рішення щодо них приймаються (прийняття на роботу, призначення на посаду, переведення на іншу посаду (роботу), звільнення тощо).
98. Зміст індивідуального наказу (розпорядження) з кадрових питань (особового складу) стисло викладається в заголовку,
який починається з прийменника «Про» і складається за допомогою віддієслівного іменника, наприклад: «Про призначення...»,
«Про прийняття...». У зведених наказах (розпорядженнях) може застосовуватися узагальнений заголовок, наприклад: «Про
кадрові питання», «Про особовий склад».
99. У тексті наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу), як правило, констатуюча частина (преамбула) не
зазначається, крім випадків призначення на посаду або звільнення з посади керівних працівників органом вищого рівня або за
іншою процедурою. У такому разі в констатуючій частині (преамбулі) наводиться посилання на відповідний нормативно-правовий акт органу вищого рівня у такій послідовності: вид акта, установа – автор, дата, номер, повна назва.
100. Розпорядча частина наказу (розпорядження) з кадрових питань (особового складу) починається, як правило, з дієслова у формі інфінітиву «ПРИЙНЯТИ», «ПРИЗНАЧИТИ», «ПЕРЕВЕСТИ», «ЗВІЛЬНИТИ», «ВІДРЯДИТИ», «НАДАТИ», «ОГОЛОСИТИ»
тощо. Далі зазначаються великими літерами прізвище працівника, на якого поширюється дія наказу (розпорядження), і малими — його ім’я, по батькові та текст наказу.
У кожному пункті наказу (розпорядження) з кадрових питань зазначається підстава для його видання.
Під час ознайомлення з наказом (розпорядженням) згаданими у ньому особами на першому примірнику наказу чи на спеціальному бланку проставляються підписи із зазначенням дати ознайомлення.
У наказі (розпорядженні) про призначення або звільнення працівника зазначається повна дата (число, місяць, рік) фактичного виходу працівника на роботу (припинення трудових відносин), розміри його посадового окладу відповідно до штатного
розпису, надбавок та доплат.
101. У зведених наказах (розпорядженнях) з кадрових питань (особового складу) до розпорядчої частини включається інформація, що розміщується у такій послідовності: прийняття на роботу (службу), переведення, звільнення. При цьому до одного зведеного наказу не може включатися інформація, яка згідно із законодавством має різні строки зберігання.
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У зведених наказах (розпорядженнях) прізвища осіб у межах пунктів розміщуються за алфавітом.
102. Спільний наказ (розпорядження) установ одного рівня оформлюється на чистих аркушах паперу формату А4 (210 х 297
міліметрів). Державний Герб України під час оформлення таких наказів не відтворюється. Найменування установ розміщуються
на одному рівні, а назва виду документа — посередині. Дата спільного наказу (розпорядження) повинна бути єдиною, відповідати даті останнього підпису, а реєстраційний індекс документа складатися з реєстраційних індексів, які проставляються через
правобічну похилу риску в послідовності підписання наказу керівниками установ. Розпорядча частина починається із слова
«НАКАЗУЄМО» («ЗОБОВ’ЯЗУЄМО»). Підписи керівників установ розташовуються нижче тексту на одному рівні і скріплюються
гербовими печатками цих установ.
Кількість примірників спільних наказів (розпоряджень) повинна відповідати кількості установ, що їх видають.
103. Механізм подання нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших
органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації в Мін’юсті, його територіальних органах, встановлюється Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (ЗП України, 1993 р., № 1 – 2, ст. 28; Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1551; 2008 р., № 25, ст. 770), та порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію, визначеним Мін’юстом.
104. Накази (розпорядження) нумеруються у порядку їх видання у межах календарного року; накази (розпорядження) з
основної діяльності, адміністративно-господарських питань та з кадрових питань (особового складу) мають окрему порядкову
нумерацію.
105. Копії наказів (розпоряджень) засвідчуються службою діловодства чи кадровою службою і надсилаються заінтересованим установам, посадовим особам, працівникам у електронній формі. У разі необхідності надсилання копії наказу установі, яка
не є учасником системи взаємодії, їй надсилається копія у паперовій формі. У такому випадку складається список розсилки
(лише щодо тих установ, яким надсилається у паперовій формі), що підписується працівником, який його склав.
Протоколи
106. У протоколах фіксується інформація про хід ведення засідань, прийняття в установах рішень комісіями, колегіями, дорадчими органами, робочими групами тощо. Протокол складається на підставі записів, зроблених безпосередньо під час засідань, поданих текстів та тез доповідей і виступів, довідок, проектів рішень тощо.
107. Протоколи можуть складатися в повній або стислій формі. У протоколах, складених у стислій формі, фіксуються лише
прийняті рішення без ходу обговорення питань.
108. Протокол оформлюється на офіційному бланку колегіального органу або на чистому аркуші паперу формату А4
(210 297 міліметрів) з поздовжнім розташуванням реквізитів.
109. Датою протоколу є дата проведення засідання. Якщо засідання тривало кілька днів, через тире зазначаються перший і
останній день засідання.
110. Номер (індекс) протоколу повинен відповідати порядковому номеру засідання. Нумерація протоколів ведеться в межах календарного року окремо за кожною групою протоколів засідання відповідної комісії, колегії, дорадчого органу, робочої групи тощо.
111. У реквізиті «місце засідання» зазначається назва населеного пункту, в якому відбулося засідання.
112. Короткий зміст до тексту протоколу повинен відображати вид засідання (нарада, збори, конференція тощо) або колегіальної діяльності (комісія, рада, колегія, дорадчий орган, робоча група тощо) і включати назву виду документа.
113. Текст протоколу складається з вступної та основної частин.
114. У вступній частині протоколу зазначаються прізвища та ініціал імені голови або головуючого, секретаря, запрошених, а
також присутніх осіб.
У списку присутніх зазначаються в алфавітному порядку спочатку прізвища та ініціал імені присутніх постійних членів колегіального органу, потім — запрошених осіб із зазначенням посад та у разі потреби найменування установ. Якщо кількість присутніх перевищує 15 осіб, зазначається їх загальна кількість з посиланням на список, що додається до протоколу.
Вступна частина включає порядок денний — перелік питань, запланованих до розгляду на засіданні, що розміщені у порядку їх значущості із зазначенням доповідача з кожного питання. Порядок денний дається наприкінці вступної частини.
Слова «Порядок денний» друкуються від межі лівого поля, після них ставиться двокрапка. Кожне питання нумерується арабськими цифрами і друкується з абзацу. Формування питань у порядку денному починається з прийменника «Про».
115. Основна частина протоколу складається з розділів, які повинні відповідати пунктам порядку денного. Розділи нумеруються арабськими цифрами і будуються за такою схемою: СЛУХАЛИ – ВИСТУПИЛИ – ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ).
Зазначені слова друкуються великими літерами без відступу від межі лівого поля. Після слів ставиться двокрапка.
116. Після слова «СЛУХАЛИ» зазначається текст виступу основного доповідача. Прізвище та ініціал імені кожного доповідача друкуються з нового рядка. Текст виступу викладається у третій особі однини.
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117. Тексти або тези доповіді та виступів, оформлені як окремі документи, до тексту протоколу не включаються. Після відомостей про доповідача ставиться тире і зазначається «Текст доповіді (виступу) додається до протоколу».
118. Після слова «ВИСТУПИЛИ» фіксуються виступи тих осіб, що взяли участь в обговоренні доповіді. Виступи оформлюються у протоколі із зазначенням найменування посад, прізвища та ініціалу імені промовців у називному відмінку, а також з
викладенням змісту питання та відповідей на нього. Зміст виступів викладається від третьої особи однини.
119. Після слова «ВИРІШИЛИ» («УХВАЛИЛИ», «ПОСТАНОВИЛИ») фіксується прийняте рішення з розглянутого питання порядку денного. Рішення повинне бути конкретним і включати складові, що відповідають на такі питання: кому, що зробити і в
який строк.
Рішення, що містять кілька питань, поділяють на пункти і підпункти, які нумеруються арабськими цифрами. Підпункти нумеруються цифрами з дужкою.
120. У разі коли на засіданні приймається рішення про затвердження документа, який обговорювався на засіданні, цей документ додається до протоколу і в ньому робиться посилання на номер і дату протоколу. За наявності інших документів, що
розглядалися на засіданні та факт обговорення яких зафіксовано у тексті протоколу, вони нумеруються арабськими цифрами
(Додаток 1, Додаток 2). У відповідних пунктах протоколу робиться посилання на ці додатки.
Реквізит «Відмітка про наявність додатків» наприкінці тексту протоколу не зазначається.
121. Протокол підписується головуючим на засіданні колегіального органу та секретарем.
122. Паперові копії протоколів або витяги з них засвідчуються печаткою служби діловодства і надсилаються у разі потреби
заінтересованим установам, посадовим особам, працівникам. Список розсилки складає і підписує секретар.
Службові листи
123. Службові листи складаються з метою обміну інформацією між установами як відповіді на виконання завдань, визначених в актах органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, дорученнях вищих посадових осіб, на запити, звернення, а також кореспонденцію Верховної Ради України, на виконання доручень установ вищого рівня, на запити інших
установ, звернення громадян, запити на інформацію, а також як ініціативні та супровідні листи.
124. У разі наявності підстав, які визнаються обґрунтованими для створення установою документів у паперовій формі, службовий лист оформлюється у паперовій формі на спеціальному для листів бланку формату A4 (210 х 297 міліметрів). Якщо текст
листа не перевищує семи рядків, використовується бланк формату А5 (210 х 148 міліметрів).
125. Лист має такі реквізити: дата, реєстраційний індекс, посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дається відповідь, адресат, заголовок до тексту, текст (основний реквізит службового листа), відмітка про наявність додатків (у разі
потреби), підпис, відмітка про виконавця.
126. Датою листа є дата реєстрації вихідної кореспонденції у службі діловодства.
127. Як правило, у листі порушується одне питання.
128. Текст листа викладається від першої особи множини з використанням слів: «просимо повідомити...», «роз’яснюємо,
що...», або від третьої особи однини — «міністерство інформує...», «управління вважає за доцільне».
Якщо лист складено на бланку посадової особи, текст викладається від першої особи однини — «прошу...», «пропоную...».
129. Службові листи підписуються відповідно до інструкції з діловодства установи. Гербовою печаткою засвідчуються лише
гарантійні листи.
130. Службовий лист у паперовій формі візує автор документа, керівник структурного підрозділу установи, в якому його
створено, у разі потреби (якщо в листі порушуються важливі та принципові питання) керівники заінтересованих структурних
підрозділів установи, а також заступник керівника установи, який координує роботу структурного підрозділу установи, в якому
створено відповідний лист.
Документи до засідань колегіальних органів
131. Підготовка та оформлення документів до засідань колегіальних органів здійснюються з метою організаційного забезпечення відповідного органу.
132. Засідання колегіальних органів проводяться відповідно до затверджених планів їх роботи та у разі потреби.
У плані роботи колегіального органу зазначаються питання, що повинні розглядатися, дата розгляду, прізвище, ініціал імені
доповідача та найменування структурного підрозділу апарату колегіального органу, який готує документи для розгляду питання
колегіальним органом.
Проект плану роботи колегіального органу складається секретарем цього органу з урахуванням пропозицій структурних підрозділів апарату цього органу.
Керівники структурних підрозділів апарату колегіального органу подають для включення до плану роботи колегіального
органу перелік питань, які вони вважають за необхідне розглянути на його засіданні. До переліку додається довідка з обґрунтуванням підстав для внесення питання на розгляд колегіального органу.
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Затверджений колегіальним органом план роботи доводиться до відома членів колегіального органу і керівників структурних
підрозділів його апарату. Додаткові питання до затвердженого плану роботи колегіального органу можуть бути включені за
рішенням його голови. Секретар колегіального органу інформує всіх членів колегіального органу та відповідальних виконавців
про внесені до плану зміни.
133. Документи з питань, що вносяться на розгляд колегіального органу, повинні подаватися не пізніше ніж за п’ять днів до
засідання, а у разі проведення позачергового засідання — не пізніше ніж за один день. Зазначені документи містять:
доповідну записку, адресовану колегіальному органу (у разі потреби), в якій ґрунтовно викладені питання з висновками і
пропозиціями;
проект рішення (розпорядження, постанови) колегіального органу, завізований керівниками заінтересованих структурних
підрозділів його апарату, та документи до нього (аналітичні довідки, таблиці, діаграми тощо), завізовані їх керівниками, а у разі
потреби — проект наказу;
довідку про погодження проекту рішення (розпорядження, постанови) із заінтересованими структурними підрозділами
установи та у разі потреби іншими установами;
список осіб, які запрошуються на засідання колегіального органу;
інші документи, необхідні для розгляду питань.
134. Документи, підготовлені для розгляду колегіальним органом, а також один примірник їх копій, зберігаються у секретаря
колегіального органу.
135. У разі проведення закритого засідання колегіального органу або закритого обговорення окремих питань підготовка документів з відповідних питань здійснюється з дотриманням порядку роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом.
136. За підготовку документів для проведення засідань колегіального органу відповідають керівники заінтересованих структурних підрозділів його апарату.
137. Секретар колегіального органу здійснює контроль за своєчасним поданням документів на розгляд та перевіряє їх на
наявність у повному обсязі та правильність оформлення.
Документи, подані з порушенням установленого порядку і строків, до розгляду не приймаються.
138. Результати засідання колегіального органу оформлюються протоколом згідно з вимогами, зазначеними у пунктах 104 – 120
цієї Інструкції.
139. Рішення колегій установ реалізуються шляхом видання наказів установ, розпоряджень керівників установ, якими вони
вводяться в дію.
140. Витяги з протоколів оформлюються на відповідному бланку і засвідчуються печаткою служби діловодства.
Документи про службові відрядження
141. Службові відрядження працівників передбачаються у плані роботи установи.
142. У разі виникнення потреби у направленні працівника у відрядження, не передбачене планом роботи установи, керівником
структурного підрозділу, в якому працює працівник, готується доповідна записка на ім’я керівника установи, державного секретаря міністерства або керівника апарату установи, в якій зазначається про те, куди, на який строк, з якою метою відряджається
працівник.
Доповідна записка разом з проектом наказу про відрядження передається адресату, як правило, не пізніше ніж за три доби
до початку відрядження.
143. Для реєстрації відряджень ведеться журнал, форма якого визначається окремим нормативно-правовим актом.
144. Після повернення з відрядження працівник відповідно до порядку, визначеного наказом установи, готує у триденний
строк письмовий звіт про відрядження (виконання завдання), а також подає звіт про використання коштів у строки, визначені
законодавством.
Звіт про відрядження (виконання завдання) та звіт про використання коштів підписуються працівником, який перебував у
відрядженні, та передаються до кадрової та бухгалтерської служб установи відповідно.
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ПОСТАНОВА

від 30 травня 2018 р. № 417

Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування
до закладів вищої медичної і педагогічної освіти
за державним (регіональним) замовленням

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуде чинності:
1 січня 2019 року

Остання редакція:
30 травня 2018 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Порядок реалізації права
на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за
державним (регіональним)
замовленням осіб, які уклали
угоду про відпрацювання не
менше трьох років у сільській місцевості або селищі
міського типу, а також Типову угоду про відпрацювання
не менше трьох років у сільській місцевості або селищі
міського типу.

З метою задоволення потреб сіл, селищ або селищ міського типу у медичних (фармацевтичних) і педагогічних кадрах Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і
педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про
відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу;
Типову угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі
міського типу.
2. Обласним державним адміністраціям забезпечити організацію і проведення конкурсів
серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної
освіти за державним (регіональним) замовленням на умовах, визначених у Порядку, затвердженому цією постановою.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування здійснювати щороку формування
прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2019 року.
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2018 р. № 417
ПОРЯДОК
реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної
і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про
відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу
Загальна частина
1. Цей Порядок визначає механізм реалізації права осіб на першочергове зарахування до
закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням
шляхом:
визначення прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу з урахуванням можливостей забезпечення таких фахівців відповідно до законодавства безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм;
здійснення відбору осіб, які претендують на укладення угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу (далі — угода), з метою
відпрацювання у державних або комунальних закладах (відповідно) охорони здоров’я або
освіти;
відпрацювання випускників закладів вищої медичної і педагогічної освіти або відшкодування коштів за навчання.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
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1) заклад вищої медичної освіти — заклад вищої, фахової передвищої освіти, що здійснює підготовку
здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», що визначені переліком
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38,
ст. 1147) (далі — перелік);
2) заклад вищої педагогічної освіти — заклад вищої, фахової передвищої освіти, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», що визначені переліком;
3) відпрацювання випускників закладів вищої медичної і педагогічної освіти у сільській місцевості або
селищі міського типу — робота за трудовим договором на строк не менш як три роки згідно із законодавством про працю в державних і комунальних закладах охорони здоров’я або закладах освіти, що розташовані у сільській місцевості або селищі міського типу, на підставі укладеної угоди, яка дає право на першочергове зарахування до закладу вищої медичної або педагогічної освіти на навчання за денною формою на
місця державного (регіонального) замовлення на основі повної загальної середньої освіти або на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, а саме:
за педагогічними спеціальностями — на посадах педагогічних працівників у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених структурними підрозділами обласних держадміністрацій з питань освіти;
за медичними (фармацевтичними) спеціальностями — на посадах молодших спеціалістів з медичною
(фармацевтичною) освітою або лікарів (провізорів) у державних та комунальних закладах охорони здоров’я,
визначених структурними підрозділами обласних держадміністрацій з питань охорони здоров’я;
4) прогнозована потреба — потреба у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей на середньостроковий та на більш тривалий період залежно від строку підготовки
здобувача відповідного ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), встановленого Законом
України «Про вищу освіту» та стандартами вищої освіти, включаючи для медичних і фармацевтичних спеціальностей тривалість навчання в інтернатурі;
5) роботодавець — державний або комунальний заклад охорони здоров’я, дошкільної, загальної середньої, позашкільної або професійної (професійно-технічної) освіти, що розташований у сільській місцевості
або селищі міського типу.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про вищу освіту», «Про освіту»,
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».
Визначення прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних)
і педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу з урахуванням
можливостей забезпечення їх безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням
у межах установлених норм
3. Прогнозована потреба у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей у певній сільській місцевості або селищі міського типу визначається виконавчими органами
сільських, селищних, міських рад у розрізі населених пунктів, роботодавців, ступенів вищої освіти (освітньокваліфікаційних рівнів), спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій) медичних (фармацевтичних) і педагогічних працівників, строків підготовки фахівців з урахуванням обґрунтованих перспективних
потреб та можливостей забезпечення таких фахівців безоплатним користуванням житлом з опаленням і
освітленням у межах установлених норм.
Інформація для узагальнення подається щороку до 1 лютого органами місцевого самоврядування обласним держадміністраціям за встановленими ними формами і повинна містити такі дані:
повне найменування сільської, селищної, міської ради;
назва села, селища або селища міського типу;
повне найменування роботодавців, що гарантують працевлаштування майбутнім випускникам закладів
вищої медичної і педагогічної освіти на умовах, визначених цим Порядком;
ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), якого повинна набути після закінчення закладу
вищої освіти особа, з якою передбачається укласти угоду на умовах, визначених цим Порядком. Потреба у
відповідних фахівцях визначається в межах кожного ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня);
найменування спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації);
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строк підготовки фахівця з вищою освітою (в межах прогнозованої потреби);
рішення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо взяття на себе зобов’язань стосовно
забезпечення фахівця з вищою освітою на строк не менше ніж три роки безоплатним користуванням житлом
з опаленням і освітленням у межах установлених норм.
Інформація органів місцевого самоврядування щодо прогнозованих потреб у фахівцях з вищою освітою
та можливостей забезпечення таких фахівців безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм повинна бути достовірною.
Відбір осіб для укладення угоди
4. У разі наявності визначеної прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу обласні держадміністрації щороку до 1 березня оголошують конкурси на укладення угод (далі — конкурси), затверджують і
оприлюднюють порядок та умови їх проведення.
5. Конкурси проводяться структурними підрозділами обласних держадміністрацій, до повноважень
яких належать питання охорони здоров’я та освіти (далі — організатори конкурсу), з урахуванням таких
позицій:
1) на місця, де передбачений строк підготовки фахівців відповідає строку, визначеному у прогнозованій
потребі, конкурс проводиться серед осіб з повною загальною середньою освітою або випускників закладів
загальної середньої освіти поточного року, а переможцям конкурсу надається право першочергового зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.
На місця, де передбачений строк підготовки фахівців за медичними (фармацевтичними) і педагогічними
спеціальностями відповідає строку, визначеному у середньостроковій потребі, конкурс проводиться серед
осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і планують продовження навчання
за умови можливості його закінчення у передбачений строк;
2) перевага під час проведення конкурсу надається особам, що претендують на вступ до закладів вищої
медичної і педагогічної освіти, які на законних підставах проживають у населеному пункті, в якому розташований роботодавець, або в іншому найближчому населеному пункті (у сільській місцевості або селищі
міського типу);
3) результати конкурсу оголошуються організаторами конкурсу не пізніше 30 квітня;
4) до 30 травня переможці конкурсу підписують угоду з організатором конкурсу. Переможець конкурсу
зобов’язується здобути вищу освіту за відповідною спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) та ступенем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем), після закінчення навчання укласти з
роботодавцем трудовий договір та відпрацювати у нього не менше трьох років.
Якщо переможець конкурсу є неповнолітньою особою, зазначена угода укладається з його батьками або
законними представниками. Після досягнення переможцем повноліття угода повинна бути з ним переукладена. У разі коли протягом п’яти місяців з дня досягнення повноліття угоду з переможцем не переукладено,
вона вважається такою, що втратила силу, а переможець втрачає право на навчання на місці державного або
регіонального замовлення незалежно від його конкурсного балу під час вступу до закладу вищої медичної
або педагогічної освіти.
6. Угода набирає чинності з дня її підписання, а переможець отримує право на першочергове зарахування до закладу вищої медичної і педагогічної освіти на навчання за державним або регіональним замовленням згідно з умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти, що затверджуються МОН.
Угода втрачає силу в разі, коли відповідно до умов прийому на навчання до закладів вищої освіти переможця не зараховано до закладу вищої медичної або педагогічної освіти на місце державного або регіонального замовлення у рік укладення угоди.
Відпрацювання випускниками закладів вищої медичної і педагогічної освіти
або відшкодування коштів за навчання
7. Випускник закладу вищої медичної і педагогічної освіти, який уклав угоду (далі — випускник) повинен
у місячний строк після закінчення навчання у закладі вищої освіти прибути до роботодавця та укласти трудовий договір про відпрацювання на умовах, визначених в угоді.
8. Роботодавці протягом десяти робочих днів повідомляють структурним підрозділам обласних держадміністрацій, до повноважень яких належать питання охорони здоров’я та освіти у відповідній адміністративно-

№ 12 (168), 15 червня 2018

29

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

АКТУАЛЬНО

територіальній одиниці, про укладення трудового договору. Зазначені структурні підрозділи здійснюють
моніторинг та контроль відпрацювання випускниками протягом трьох років відповідно до трудового договору, а також вживають необхідних заходів у разі відмови випускника відшкодувати кошти відповідно до пункту 9 цього Порядку.
9. У разі відмови випускника укласти трудовий договір і розпочати роботу, його звільнення за угодою
сторін, з ініціативи роботодавця (крім випадків, передбачених пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу
законів про працю України), або з ініціативи працівника протягом трьох років від початку роботи в закладі
освіти чи охорони здоров’я такий випускник або працівник зобов’язаний в установленому законодавством
порядку відшкодувати до державного або місцевого бюджету кошти, витрачені на оплату послуг з його підготовки закладом вищої освіти.
Розмір коштів, що підлягають відшкодуванню, визначається як сума показників «середня вартість навчання за рахунок загального фонду державного або місцевого бюджету одного здобувача вищої освіти» за
кожний навчальний рік випускника згідно з інформацією про виконання паспорта бюджетної програми головного розпорядника коштів, до сфери управління якого належав заклад вищої освіти протягом періоду
навчання в ньому випускника.
При цьому за кожний повний календарний рік зазначений показник враховується у розмірі 100 відсотків,
за перший семестр першого року навчання та останній семестр останнього року навчання — у розмірі 50
відсотків.
Документ, що підтверджує повне відшкодування коштів до державного або місцевого бюджету в установленому розмірі, подається до структурного підрозділу обласної держадміністрації, до повноважень
якого належать питання охорони здоров’я або освіти у відповідній адміністративно-територіальній одиниці,
не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня здійснення такого відшкодування.
10. Спори, що виникають у разі порушення угоди, розглядаються у порядку, встановленому законодавством.
11. Право на відстрочення виконання зобов’язань щодо відпрацювання мають випускники з числа:
призваних на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань, військову
службу за контрактом. Після закінчення служби випускник повинен у місячний строк прибути до роботодавця та укласти трудовий договір про відпрацювання на умовах, визначених в угоді;
вагітних; осіб, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку); одиноких матерів або батьків, які мають дитину з
інвалідністю.
12. Право на звільнення від зобов’язання щодо відпрацювання мають випускники:
які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період та отримали посвідчення учасника бойових дій;
яким після підписання угоди встановлена інвалідність I або II групи або інвалідність I або II групи встановлена дружині (чоловікові) випускника.
У разі коли умови угод, укладених до шлюбу чоловіком і дружиною, не передбачають направлення їх до
одного населеного пункту, їх місце роботи визначається за домовленістю з роботодавцями. Якщо при цьому
сторони не дійшли згоди, одному з подружжя надається право розірвання угоди в односторонньому порядку.
13. Роботодавець зобов’язаний забезпечити випускника роботою на посаді за штатним розписом.
У разі виробничої необхідності на строк до укладення трудового договору з випускником на таку посаду
може бути тимчасово прийнятий інший працівник.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2018 р. № 417
ТИПОВА УГОДА
про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу
________________________________

____ ____________ 20___ р.

(місце укладення)

Загальні положення
1. Структурний підрозділ з питань освіти або охорони здоров’я облдержадміністрації (далі — структурний
підрозділ) ______________________________________________________________________________________
в особі керівника _____________________________________________________________________________,
що діє на підставі ____________________________________________________________________________,
затвердженого ________________________________________________________________________________,
(найменування органу)

та особа (її батьки або законні представники) ___________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

що вступає на навчання до закладу вищої або фахової передвищої освіти (далі — особа) за спеціальністю
(предметною спеціальністю, спеціалізацією) ______________________________________, ступенем вищої
освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) __________________________________________________________
уклали цю угоду, предметом якої є обов’язкове подальше відпрацювання протягом трьох років після закінчення закладу вищої або фахової передвищої освіти у закладах освіти або охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості або селищі міського типу.
Права та обов’язки сторін
2. Структурний підрозділ має право:
отримувати від закладу вищої або фахової передвищої освіти інформацію щодо якості навчання особи,
її успішності та інформувати про це роботодавця;
здійснювати моніторинг можливостей роботодавця щодо надання випускнику житла у безоплатне користування з опаленням і освітленням у межах установлених норм.
3. Особа має право:
на першочергове зарахування до закладу вищої медичної і педагогічної освіти;
під час навчання у закладі вищої або фахової передвищої освіти отримувати від структурного підрозділу
інформацію про наявність вакантних місць працівників, які мають відповідну спеціальність та кваліфікацію,
із зазначенням умов оплати праці, а також про можливість забезпечення безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм у визначеному населеному пункті.
4. Структурний підрозділ забезпечує:
щороку затвердження та оприлюднення порядку та умов проведення конкурсу;
своєчасний відбір претендентів на конкурсній основі для укладення угод.
5. Особа, що перемогла у конкурсі, зобов’язується:
здобути вищу або фахову передвищу освіту за відповідною спеціальністю (предметною спеціальністю,
спеціалізацією) та ступенем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем);
після закінчення навчання отримати документ про вищу або фахову передвищу освіту, присвоєну кваліфікацію та прибути у місячний строк на роботу до закладу освіти або охорони здоров’я, розташованого у
сільській місцевості або селищі міського типу;
відповідно до угоди укласти трудовий договір з роботодавцем не менше ніж на три роки у порядку та на
умовах, визначених законодавством;
у разі відмови від відпрацювання протягом трьох років у закладі освіти або охорони здоров’я, розташованому у сільській місцевості або селищі міського типу, відшкодувати в установленому законодавством
порядку до державного або місцевого бюджету кошти, витрачені закладом вищої або фахової передвищої
освіти на оплату послуг з підготовки.

№ 12 (168), 15 червня 2018

31

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

АКТУАЛЬНО

Інші умови
6. Спори, що виникають у разі порушення угоди, розв’язуються у встановленому законодавством порядку.
Ця угода укладена у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну
силу.
Угода набирає юридичної сили з моменту її підписання і діє до ___ _______ 20____ року.
Угода втрачає юридичну силу у разі, коли вступник не рекомендований до зарахування на навчання до
закладу вищої або фахової передвищої освіти.
Місцезнаходження та реквізити сторін
Структурний підрозділ
Повне найменування __________________________________________________________________________
Підпорядкованість ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові керівника ___________________________________________________________
Адреса ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Номер телефону, телефаксу ___________________________________________________________________
Особа, що вступає на навчання
(її батьки або законні представники)
Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________________________
Паспорт серія ______ номер ____________________________ від _________________________ ____ р.
ким виданий _________________________________________________________________________________
Ідентифікаційний номер _______________________________________________________________________
Місце постійного проживання __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Номер телефону _____________________________________________________________________________
Керівник структурного підрозділу
М. П.
______________________________
(прізвище та ініціали)
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Особа, що вступає на навчання
(її батьки або законні представники)
______________________________
(прізвище та ініціали)
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Харчування працівників
у робочі дні
Досить часто додатковий «соціальний пакет» працівників, який кожен роботодавець формує на власний розсуд, містить таку складову як забезпечення працівників харчуванням у робочі дні тижня. Дізнайтеся, якими способами можна організувати таке харчування, як його документально оформити, а також скільки
харчування «коштуватиме» працівникам у різних випадках.

Організація харчування

Насамперед нагадаємо, що харчування працівників може бути двох видів:
— обов’язкове — передбачене законодавством для працівників, зайнятих на роботах зі
шкідливими та особливо шкідливими умовами
праці;
— необов’язкове (добровільне) — не передбачене законодавством, яке надається за рішенням керівництва підприємства.
Нижче йтиметься саме про необов’язкове (добровільне) харчування. Хоча законодавством і не
встановлено жодних правил та вимог щодо забезпечення працівників таким харчуванням, однак є
норми, які дозволяють роботодавцям це зробити.
Так, відповідно до ст. 91 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) підприємства в межах
своїх повноважень і за рахунок власних коштів
можуть встановлювати додаткові, порівняно із
законодавством, трудові та соціально-побутові
пільги для працівників, а у ч. 6 ст. 69 Господарського кодексу України зазначено, що підприємство може самостійно встановлювати для своїх
працівників додаткові пільги. Однією з таких
пільг і є харчування працівників у робочі дні.
Підприємство, яке вирішило забезпечувати
працівників харчуванням у робочі дні, самостійно визначає, яким чином його організувати,
зважаючи переважно на власні фінансові можливості, кількість працівників та окремі фактори, пов’язані зі здійснюваною ним діяльністю.
Виходячи з практики, існує декілька способів організації харчування працівників, а
саме:
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— замовлення готових обідів в офіс (на робочі місця або до спеціальних приміщень для
приймання їжі) на підставі договору із закладом
громадського харчування;
— харчування працівників безпосередньо у
закладі громадського харчування (комплексні обіди або «шведський стіл») на підставі договору;
— харчування працівників у власному закладі (буфеті, їдальні чи кафе) на території підприємства. У такому випадку підприємство організовує на своїй території буфет, їдальню чи
кафе, закуповує продукти, наймає на роботу продавців, поварів – кухарів й вони готують комплексні обіди або різні страви для працівників.
Харчування працівників може розрізнятися
за характером його надання, зокрема, це може
бути:
— індивідуальне порційне харчування (окремі порції страв або окремі комплексні обіди);
— колективне харчування за принципом
«фуршету» чи «шведського столу» (таке харчування вважається колективним через те, що
при ньому не визначається, хто скільки і що
з’їв).
Також кожне підприємство самостійно вирішує питання з оплатою за харчування, обираючи один з наступних варіантів:
— підприємство повністю оплачує харчування працівників, тобто, для них воно є безкоштовним;
— підприємство оплачує частину вартості
харчування працівників, а частину — самі працівники;
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— працівники самостійно оплачують харчування, а підприємство його тільки організовує.

Документальне оформлення

Чинне законодавство не регулює порядок
забезпечення працівників необов’язковим
харчуванням, тому підприємства встановлюють його самостійно. При цьому харчування працівників може бути оформлено
як зобов’язання роботодавця або без нього
(мається на увазі наявність чи відсутність положення про харчування працівників у колективному договорі підприємства або у трудових
договорах з працівниками). Розглянемо особливості документального оформлення обох
згаданих варіантів.
 Варіант 1: забезпечення працівників харчуванням закріплено у колективному договорі підприємства.
У такому разі для працівників харчування є
свого роду соціальною пільгою від роботодавця
і однією зі складових соціального пакету.
Порядок та нюанси забезпечення працівників харчуванням можуть міститися у Положенні про соціальний пакет, що є додатком до колективного договору, або бути оформлені як
окреме положення у розділі «Соціальне забезпечення працівників» колективного договору.
У будь-якому разі документально повинно
бути визначено:
— коло працівників, яким надається харчування (наприклад, всі працівники підприємства
або працівники, які виконують певні конкретні
роботи (з їхнім зазначенням), тощо);
— місце та порядок отримання харчування (на підприємстві чи у закладі громадського
харчування (із зазначенням його конкретної назви та місцезнаходження));
— форма оплати для працівників (безкоштовне харчування для працівників чи з частковою оплатою (в останньому випадку слід вказати і відсоток оплати));
— строки та порядок розрахунків за харчування, якщо воно надається з частковою
оплатою (утримання із зарплати чи внески до
каси підприємства певного числа місяця).
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Окрім цього, варто розробити механізм надання харчування, в якому передбачити:
— порядок попереднього щомісячного розрахунку потреби в обідах працівників. Зробити його можна за кількістю працюючих (якщо
харчуванням забезпечуються усі працівники)
або тих, кому надається харчування, без урахування працівників, які перебувають у відпустках, відрядженнях, на лікарняних тощо, та
інших тимчасово відсутніх працівників (незалежно від причини їхньої відсутності);
— порядок щоденного визначення потреби
у комплексних обідах на підприємстві (у разі
замовлення їх з доставкою до місця роботи).
Приміром, працівники підприємства щодня до
10 години ранку відмічаються у відомості, яка
потім здається до бухгалтерії. Звісно, для цього
необхідно призначити відповідальну особу, яка
складатиме таку відомість;
— порядок розрахунку працівниками за
харчування протягом відповідного місяця
року (в разі, якщо вони оплачують частину вартості харчування). Наприклад, відповідальна
особа або хтось із працівників бухгалтерії складає відомість отриманого працівниками у звітному місяці харчування і подає її на затвердження керівнику підприємства чи уповноваженій
ним особі.
На підставі такої відомості бухгалтерія буде
проводити утримання частини вартості харчування із заробітної плати працівників (або приймати кошти до каси) та відображати в обліку
витрати на харчування.
Зауважимо, що оскільки зазначена відомість є первинним документом, який фіксує
господарські операції, вона повинна мати
такі обов’язкові реквізити:
— назва;
— дата складання;
— назва підприємства;
— зміст і обсяг господарської операції;
— одиниця виміру господарської операції;
— особисті підписи або інші дані, які дають
змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у
здійсненні господарської операції (тобто потрібні підписи працівників, які отримали харчування).
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Документальне оформлення деяких інших
питань, пов’язаних з харчуванням працівників,
здійснюється залежно від того, за яким саме
способом (через заклади громадського харчування чи у власній їдальні/буфеті/кафе) організовано харчування працівників на конкретному
підприємстві.
Якщо харчування працівників здійснюється
через заклад громадського харчування (неважливо, у самому закладі чи з доставкою до
місця роботи), то підприємство в обов’язковому
порядку має укласти з таким закладом відповідний договір, в якому, серед іншого, прописуються
положення, що регулюють порядок замовлення
й видачі харчування у закладі громадського харчування та порядок розрахунків за нього. Зокрема, визначається конкретний спосіб отримання
працівниками харчування (за талонами, картками або за якимось іншими інструментами), а
також, як підприємство буде проводити оплату
за харчування працівників (шляхом попередньої оплати, оплати за певний період тощо).
Також доцільно передбачити в договорі відповідальність закладу громадського харчування за
надання неякісних послуг з обслуговування працівників та приготування шкідливої (небезпечної, неякісної) їжі.
Якщо працівники харчуються у власній
їдальні (буфеті, кафе) підприємства, то, як
правило, укладається договір з постачальником (постачальниками) продуктів. Ним визначаються умови замовлення та доставки продуктів до їдальні (буфету, кафе), а також порядок
розрахунків за них.
Крім того, необхідно пам’ятати про документальне оформлення процесу приготування
страв. Тобто, мають складатися плани-меню,
розрахунки витрат продуктів, ціни на конкретні
страви тощо.
Зауважимо, що за такої форми організації
харчування працівників (у власній їдальні, буфеті чи кафе) найзручнішим способом отримання працівниками харчування є застосування
талонів. Форму такого талона підприємство розробляє самостійно й виготовляє його з матеріалу для багаторазового використання. Для зручності можна розробити навіть персональні
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талони для ідентифікації працівників у разі індивідуального порційного харчування.
Потрібну кількість талонів видають працівникам на певний визначений період, а вони обмінюють їх за місцем харчування на свої обіди.
Надалі «отоварені» талони повертаються до бухгалтерії підприємства, де за ними, якщо працівники оплачують частину вартості харчування,
проводять належні нарахування. Якщо працівники харчуються безкоштовно, то нарахування
не проводять й талони знову видають працівникам.
 Варіант 2: харчування працівників не
передбачено у колективному договорі підприємства.
У такому разі в роботодавця немає обов’язку
забезпечувати працівників харчуванням, але
ніщо не забороняє йому організувати на підприємстві для зручності працівників власний
пункт харчування — їдальню, буфет чи кафе.
У них працівники харчуються переважно за свій
рахунок, оплачуючи повну вартість придбаної
їжі. При цьому можуть бути прийняті різні способи розрахунку: одразу в пункті харчування
або шляхом утримання відповідних сум із заробітної плати.
Утім, підприємство може взяти на себе витрати з харчування працівників у власній їдальні,
буфеті чи кафе і зробити його для них безкоштовним чи оплачуваним частково — все залежить від фінансових можливостей підприємства
та рішення роботодавця.
У випадку, коли роботодавець не має зобов’язання щодо організації харчування працівників (тобто у колективному договорі чи додатку до нього нема відповідного пункту), але
все ж вирішує це зробити, то харчування працівників здійснюється на підставі наказу
(розпорядження) керівника підприємства
(див. Зразок), яким, крім іншого, доцільно обумовити такі важливі моменти харчування
працівників у власній їдальні (буфеті, кафе):
— якщо працівники самостійно оплачуватимуть своє харчування — порядок їхнього
розрахунку шляхом утримання коштів із заробітної плати (скільки разів на місяць, хто і як
має вести облік спожитих продуктів тощо);
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— якщо харчування працівників оплачує
підприємство — порядок щоденного розрахунку необхідної кількості продуктів (наприклад, за
кількістю працюючих на підприємстві без ура-

хування тимчасово відсутніх працівників, які
перебувають у відпустці, відрядженні або на лікарняному).
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПУЛЬС»
НАКАЗ
29.05.2018 р.

м. Полтава

№ 35-од

Про харчування
працівників у робочі дні
На підставі заяв працівників щодо надання їм харчування (комплексних обідів),
НАКАЗУЮ:
1. Починаючи з 1 червня 2018 р., організувати харчування всіх працівників підприємства
у робочі дні тижня у їдальні «Смакота» за адресою: м. Полтава, вул. Лисенка 17.
2. Волошину Олегу Сергійовичу, заступнику директора з адміністративних питань, укласти зі
столовою «Смакота» договір про харчування працівників шляхом надання їм комплексних обідів.
3. Вартість харчування оплачувати таким чином: 70% — за рахунок коштів підприємства,
30% — за рахунок працівників.
4. Розрахунки з працівниками за харчування проводити один раз на місяць під час нарахування зарплати за другу половину місяця шляхом утримання коштів із заробітної плати.
5. Кононенко Ларису Іванівну, інспектора з кадрів, призначити відповідальною за здійснення попереднього щомісячного розрахунку потреби в комплексних обідах працівників та видачу працівникам в останній робочий день місяця талонів на харчування на наступний місяць.
6. Мартинюк Тетяні Валентинівні, бухгалтеру ІІ категорії, щомісяця складати відомість
отриманого працівниками у звітному місяці харчування і подавати її на затвердження директору підприємства.
7. Береговій Ніні Михайлівні, головному бухгалтеру, щомісяця здійснювати контроль за
утриманням 30% вартості харчування із заробітної плати працівників та відображенням витрат на харчування в обліку.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор

Федоренко

С. М. Федоренко

З наказом ознайомлені:
29.05.2018 р.
29.05.2018 р.
29.05.2018 р.
29.05.2018 р.

Волошин
Кононенко
Мартинюк
Берегова

О. С. Волошин
Л. І. Кононенко
Т. В. Мартинюк
Н. М. Берегова

Скільки працівникам
«коштуватиме» харчування

Як зазначалося вище, підприємство, залежно
від своїх фінансових можливостей, може організувати для працівників безкоштовне, частково
36

оплачуване та платне харчування (коли підприємство його тільки організовує).
Оплачувану працівниками повну або часткову вартість харчування можна назвати їхніми
прямими витратами, але, окрім них, існують ще
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й непрямі витрати — податки і збори, які здійснюються за рахунок працівників. Так, і при безкоштовному харчуванні в окремих випадках
працівникам доводиться «розплачуватися» за
нього сумами утриманих із зарплати податків і
зборів. Тобто, у більшості випадків харчування в
робочі дні обходиться працівникам не безоплатно. Розглянемо різні варіанти детальніше.
 Працівник харчується на підприємстві за
свій рахунок.
Коли працівник оплачує повну вартість свого
харчування в їдальні, буфеті чи кафе,організованих на підприємстві, то, зазвичай, він самостійно обирає собі страви, зважаючи на їхню вартість
та свій апетит. У результаті кожен з працівників
сплачує різну вартість за обід.
Для працівника придбання страв є звичайним придбанням товарів/послуг з харчування, а
для підприємства — їхнім продажем. Незалежно
від того, як працівник за них розраховується —
одразу готівкою чи шляхом відрахувань із зарплати, — у нього не виникає ніякого оподатковуваного доходу. Відповідно, не може й бути мови
про утримання з його зарплати податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) та військового збору (далі — ВЗ). Тобто, в такому випадку
працівник оплачує тільки вартість спожитих
страв, без сплати податків і зборів.
 Підприємство оплачує вартість харчування працівників.
У разі часткової оплати за харчування підприємство визначає суму, яку мають сплачувати
працівники, у вигляді відсотків від загальної
вартості харчування. Так, загальна вартість харчування умовно поділяється на дві частини,
одну з яких оплачують працівники, а другу —
підприємство. Як правило, підприємство оплачує більшу частину вартості харчування, а працівники — меншу, найчастіше 20 або 30 відсотків
(максимум 50%). Якщо працівників забезпечують однаковими комплексними обідами, відповідно, вони оплачують й однакову суму коштів
за них.
У випадку, коли харчування працівників повністю оплачується за рахунок підприємства, то
прямих витрат у працівників немає, оскільки
вони харчуються безкоштовно.
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Водночас, якщо підприємство повністю або
частково оплачує харчування працівників, то
його вартість (або частина вартості, що оплачується роботодавцем) з метою оподаткування
вважається для працівників їхнім доходом.
Щоб оподаткувати такий дохід, потрібно знати
його розмір, у даному випадку — вартість спожитих кожним конкретним працівником продуктів.
Своєю чергою, щоб розрахувати вартість продуктів, необхідно знати їхню кількість, а визначити її можна тільки в разі індивідуального
(порційного) харчування. При цьому не має
значення, де харчується працівник — у закладі
громадського харчування чи у власній їдальні
(буфеті, кафе), — достатньо того, що він отримує окремий комплексний обід чи окремі різні
страви та напої.
У такому випадку досить просто вести персоніфікований облік харчування кожного із працівників, розраховувати кількість і вартість спожитих ними обідів (продуктів), а також розміри
їхніх персональних доходів у вигляді повної чи
часткової вартості харчування. Робити це може
призначена керівником підприємства відповідальна особа, наприклад, шляхом оформлення
відповідної відомості чи звіту.
Якщо харчування працівників прописано в
колективному (або трудовому) договорі, воно
матиме «зарплатний» характер, тобто його вважатимуть частиною зарплати як інші заохочувальні та компенсаційні виплати. А якщо працівники харчуються повністю або частково за
рахунок коштів підприємства на підставі наказу
керівника підприємства (без відповідних положень у колективному чи трудовому договорі),
то вартість харчування (повна або часткова) є
для них додатковим благом.
Незалежно від того, чим для працівника є дохід у вигляді вартості харчування — зарплатою
чи додатковим благом, — такий дохід оподатковується ПДФО (18%) та ВЗ (1,5%). Зазначені податок та збір утримуються з доходу працівника
за його рахунок.
Отже, якщо підприємство повністю або частково оплачує індивідуальне (порційне) харчування працівника, то для нього це «коштуватиме»
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оскільки в такому випадку вони не платять ані
кошти, ані податки.
Наостанок додамо, що коли керівництво підприємства забезпечує працівників харчуванням, то у переважній частині випадків для них
це є досить зручною і приємною послугою (пільгою). І хоча працівникам доводиться сплачувати
за харчування певну суму коштів (якщо воно є
частково оплачуваним або платним) чи втрачати частину зарплати (на сплату ПДФО і ВЗ), у
будь-якому разі таку послугу (пільгу) все одно
можна вважати сервісом, який позбавляє працівників від щоденного клопоту із самостійного
забезпечення себе харчуванням протягом робочого дня.

Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з кадрових питань
та бухгалтерського обліку

реклама

частину зарплати (19,5%) у вигляді утриманих
ПДФО і ВЗ та певну суму за харчування, якщо
підприємство оплачує його не повністю, а частково.
У разі, коли харчування працівників (як в закладі громадського харчування, так і у власній
їдальні чи кафе) організовано за принципом
«фуршету» або «шведського столу», то визначити кількість спожитих кожним окремим працівником продуктів неможливо, відповідно, не
можна і розрахувати розмір персонального доходу кожного працівника. У результаті «колективне» харчування не може розглядатися як
об’єкт оподаткування ПДФО і ВЗ, відповідно,
зазначені податок та збір не утримуються із
зарплати працівників. Якщо підприємство ще й
повністю оплачує вартість харчування за принципом «фуршету» або «шведського столу», то
для працівників воно є дійсно безкоштовним,
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Взаємодія персоналу
на підприємстві
Ефективна взаємодія працівників є обов’язковим фактором в управлінні підприємством, без якого неможливий його успіх у довгостроковій перспективі. Під
організацією такої взаємодії персоналу можна розуміти безліч різних моментів:
від формування певних бізнес-процесів (адже взаємодія між людьми залежить
від того, яким чином побудовані технологічні процедури та які ролі грають ті, хто
в них задіяний) до питань ефективної комунікації (передачі інформації від керівника до підлеглого і у зворотному напрямку). Дізнайтеся, які існують найпоширеніші причини порушення взаємодії та як їх усунути, а також що допоможе налагодити ефективну взаємодію між працівниками у структурних підрозділах та
на підприємстві в цілому.

Неформальна структура
трудового колективу

Звісно, надзвичайно багато в організації
ефективної взаємодії персоналу залежить саме
від трудового колективу, який є специфічним
соціально-психологічним осередком, в якому діє
система міжособистісних відносин, що проявляються у вигляді масово-групової активності.
Кожен член трудового колективу (групи) ставить перед собою певне завдання, орієнтуючись
на певну систему цінностей. При цьому кожній
особистості відповідає своя система цінностей,
а сукупність індивідуальних цінностей складає
ціннісно-орієнтаційну єдність колективу. Якщо
колектив має цю єдність, яка відображається у
спільній корисній діяльності, то і професійні
міжособистісні відносини в колективі будуть
впорядковані. У таких умовах люди, залучені у
процес вирішення групових завдань (на відміну
від людей, схильних до роз’єднаності, котрі долають професійні бар’єри через різного роду
конфліктні ситуації), всі свої внутрішні проблеми ставлять на другий план: у ході активної роботи майже не лишається місця для особистих
переживань. Це та робоча ситуація, досягнення
якої є оптимальною межею для керівника.
Кожний трудовий колектив, окрім формальної структури (відділи, дільниці, бригади),
№ 12 (168), 15 червня 2018

об’єднує ряд неформальних соціально-психологічних утворень (мікрогруп), що формуються на
підставі різних психологічних чинників, але переважно — на основі симпатій чи антипатій.
Виявлено, що у трудовому колективі дуже часто
присутні малі неформальні групи (як правило
це 2 – 5 осіб), що виникають на базі поведінки,
не пов’язаної з професійною діяльністю.
Неформальні групи в колективі виникають у
процесі взаємодії членів колективу між собою.
Люди при вирішенні поставлених перед колективом завдань вступають у ділові відносини.
Поряд з цим вони вступають і в неофіційні контакти один з одним. Неформальна структура колективу виникає спонтанно. Нерідко емоційне
напруження досягає такого рівня, що цей чинник розцінюється людьми як більш вагомий,
ніж взаємини, засновані на офіційних розпорядженнях. Неформальні групи створюються поза
компетенцією керівництва — так звані закони
спілкування ігнорують волю керівників і дають
про себе знати в будь-яких колективах.
Водночас, неформальна структура трудового
колективу характеризується наявністю в кожній
утвореній групі свого лідера, який внаслідок
наявності певних особливих рис характеру перевершує інших членів групи. У кожному колективі утворюється кілька неформальних структур і
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сам керівник (як начальник певного структурного підрозділу, так і підприємства в цілому)
входить в якусь з них. Це можуть бути малі групи міжособистісного впливу, а можуть і референтні (групи, утворені за родинними чи дружніми зв’язками, на підставі певних однакових
захоплень тощо). Звісно, думки і погляди членів
групи мають вирішальне значення для людини,
яка в них входить, і кожна з груп може мати позитивну або негативну спрямованість.
Оскільки управління персоналом є керівною
функцією, то природно, що основним завданням керівництва у цій сфері є поєднання, координування та прагнення до єдності колективу у
всьому. Найважливішими принципами управління персоналом є відповідальність кожного
працівника саме за доручену йому роботу і знання кожним працівником, кому саме він підпорядкований і від кого повинен отримувати вказівки.

Психологічна сумісність

Взаємовідносини у групі залежать в першу
чергу від соціальних мотивів, але було б неправильним скинути з рахунків і такі чинники, як
риси характеру, смаки і звички, симпатії та антипатії.
У зв’язку з цим виникає проблема психологічної сумісності людей у групі, яка проявляється в
злагоджених колективних діях. Психологічна
сумісність визначається взаємодією особистісних якостей, характерів та мотивів поведінки.
За визначенням психологів, характер особистості та її поведінку в процесі трудової діяльності
багато в чому визначають такі чинники, як природні властивості людини, її індивідуально-психологічні особливості, а також сформована система потреб, інтересів та мотивів і, крім того,
система управління персоналом та методи впливу на працівника, що застосовуються на конкретному підприємстві.
Природні властивості людини, у т. ч. активність, емоційність і багато інших якостей, закладені в ній від народження, але можуть
змінюватися протягом життя. За основними
психологічними характеристиками будь-яку
людину можна віднести до екстравертів або ін40

тровертів. Екстраверти більшість своїх інтересів зосереджують на сприйнятті зовнішнього
світу, зовнішніх об’єктів, характеризуються товариською поведінкою, активністю в діях, соціальною адаптованістю, відкритістю та ініціативністю. Інтроверти ж приділяють підвищену
увагу своїм власним інтересам, своєму внутрішньому світу й характеризуються певною замкнутістю, соціальною пасивністю, схильністю до
самоаналізу і переживань.
Від редакції.
Ще існує такий психологічний тип як амбіверти (від
лат. ambi — «по обидва боки»), такий своєрідний гібрид екстраверта та інтроверта. Амбіверти — це люди,
які діють і виявляють ті чи інші риси характеру відповідно до обставин. Вони відчувають ситуацію та на інтуїтивному рівні обирають модель поведінки, яка буде
найбільш доречною в даному випадку і при спілкуванні з
конкретними людьми. До речі, у реальному житті більшість людей якраз і належить до цього «змішаного»
типу, представники якого з легкістю пристосовуються
до постійних змін навколишнього середовища.
Також у психології для характеристики трудової діяльності людини й індивідуальних особливостей її поведінки та емоційної стабільності застосовуються чотири основні типи
темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик і
меланхолік.
Холерики — це активні, цілеспрямовані, емоційні, пристрасні, нестримані й безкомпромісні
співробітники. У них ослаблений, так званий,
інстинкт самозбереження і панують інстинкти
домінування — їм ніщо не завадить вступити у
суперечку з керівництвом, оскільки, з одного
боку, їх нервова система неврівноважена (тому
вони бувають необачно передчасні у своїх
словах і діях та конфліктно-нестримані), а з іншого — вони прагнуть до лідерства, намагаючись будь-яким чином «відвоювати» для себе цю
роль. Водночас, для них є характерними відкритість (тобто навряд чи вони заводитимуть у колективі приховані інтриги), надзвичайна працездатність і раціональність.
Сангвініки характеризуються підвищеним
оптимізмом, схильністю до компромісів, това№ 12 (168), 15 червня 2018
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риськими відносинами практично з усіма колегами й легким «переключенням» з одного виду
завдань на інший. У них домінує врівноважена,
але рухлива нервова система, що забезпечує
швидкі й обдумані реакції, майже завжди гарний настрій і пристосовність до людей будьякого типу та соціальних ситуацій.
Флегматики — це люди досить повільні, помірно замкнуті, терплячі та стабільні. У них, на
відміну від холериків, домінує інстинкт самозбереження, поєднуючись з прагненням до свободи
дій. Люди цього типу мають сильну та врівноважену нервову систему, що забезпечує рівний настрій, сталість почуттів, уподобань, інтересів,
поглядів, витривалість, стійкість до тривалих
негараздів і завзятість у роботі. Флегматики зовні майже не висловлюють свого емоційного
стану і вирізняються надзвичайно розвинутою
логікою, тому це найкращий тип для роботи, яка
потребує чіткого, довгого й ретельного аналізу.
Меланхоліки схильні до загострених переживань, роздумів, підвищеної чутливості і стомлюваності, занурення у свій внутрішній світ. Досить
часто вони володіють творчими здібностями —
серед людей такого типу немало письменників і
художників. Водночас, у них найслабша серед
усіх типів нервова система, яка часто не витримує стресових ситуацій, що призводить до нервових зривів та/або стану розгубленості, що,
звісно, погіршує результати їх діяльності. Меланхоліки нестійкі, вразливі, нетовариські,
схильні глибоко і емоційно переживати незначні події, тому навіть випадково висловлене їм
несуттєве зауваження може стати для них причиною депресивного настрою.
Отже, залежно від темпераменту, люди схильні до домінування певних емоцій: приміром, холерики — до нестриманості й навіть гніву, сангвініки — до оптимізму і радості, флегматики —
до аналізу усього, що відбувається навкруги, а
меланхоліки — до смутку та занурення у власний внутрішній світ. Проте риси характеру залежать не лише від темпераменту, а й формуються
під впливом конкретних умов, соціального життєвого середовища та роботи.
На практиці найбільш важливими виступають внутрішні групові взаємодії працівників,
№ 12 (168), 15 червня 2018
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які можуть проявлятися як у формі співпраці,
взаємодопомоги й підтримки, так і у формі змагання та конкуренції. В особистих взаєминах у
груповій взаємодії персоналу може домінувати
або динамічний стан сумісності людей, або стан
напруженості й несумісності, або змішаний
стан, який періодично змінюється з комфортного на напружений за певними особистісними чи
виробничими ознаками.
У системі управління персоналом слід повніше враховувати психологічні характеристики і
особливості працівників з метою вдосконалення соціально-психологічної взаємодії персоналу
в економічній діяльності. Соціально-психологічну взаємодію персоналу на підприємстві необхідно розглядати і найбільш повно використовувати з різних позицій: соціально-економічних,
виробничо-інформаційних, організаційноуправлінських, нормативно-правових, а також
індивідуальних, групових і громадських, у т. ч.
міжособистісних, міжгрупових, формальних та
неформальних. Соціально-психологічні зв’язки і
взаємини за типом «особистість-особистість»,
«особистість-група», «група-група» є багатоланкові і тому досить складними системами взаємодії персоналу на підприємстві.
Взаємодія керівників підприємства та його
підрозділів зі своїми працівниками також відбувається в складному сплетінні особистісноконтактних і безособових форм відносин та
поєднує у собі як формальні, так і неформальні
взаємини на різних рівнях управління. Кожен
працівник включений у складну систему управлінських взаємин на всіх рівнях управління й
соціально-психологічна взаємодія працівників
підприємства між собою і зі своїми роботодавцями є надійною основою ефективного існування всієї системи управління персоналом.

Причини порушення взаємодії

Крім психологічних характеристик, які інколи призводять до несумісності працівників у
межах однієї групи, існує ще декілька поширених причин порушення взаємодії персоналу підприємства.
Так, до фундаментальних причин відсутності
взаємодії можна віднести несистемний погляд
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керівника на своє підприємство чи структурний підрозділ, що призводить до:
— відсутності єдиних цілей;
— нерозуміння необхідності розробки стратегії розвитку;
— низького рівня керованості працівників та
виникнення великої кількості відособлених мікрогруп;
— накопичення невирішених конфліктів всередині підприємства чи певного структурного
підрозділу.
Звісно, можна піддатися спокусі вирішити
проблеми, що виникають, «чужими руками» —
приміром, найняти консультантів, аби вони
якісно прописали бізнес-процеси та відрегулювали, хто і чим повинен займатися, кому підпорядковуватися тощо. Але у реальному житті
цього буде замало. Без сумніву, якісні бізнеспроцеси повинні бути ретельно прописані, але
вони лише підтримують й доповнюють взаємодію персоналу, оскільки вона, головним чином,
тримається на повазі один до одного, до поглядів і думок колег, а також на особистому прикладі вищого керівництва.
Ще однією досить поширеною причиною порушення взаємодії є недотримання балансу
відповідальності. Якщо відповідальність прийняти за якусь постійну величину, то кожен, хто
намагається «перетягнути» на себе надлишок
відповідальності, своїми діями руйнує взаємодію у команді.
Цим часто «грішать» керівники, які «горять
на роботі» й звалюють на себе завдання, з якими, як вони часто помилково вважають, краще
за них ніхто не впорається. Такий керівник доводить себе до нервового виснаження і професійного вигорання, а його підлеглі, поступаючись йому своєю відповідальністю, поступово
звикають до цього й перестають брати відповідальність на себе. Їм стає нема чого налагоджувати, бо все за них зробить керівник, й внаслідок цього вони перестають бути «гравцями»,
змінюючи свою роль на спостерігачів.
Одне із завдань керівника — управління, частиною якого є розподіл відповідальності у
колективі. При цьому важливо виходити з реальних можливостей кожного члена команди,
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оскільки занадто складні завдання, як і занадто
прості, знижують рівень відповідальності співробітників. Порушений баланс можна відновити лише за допомогою діалогу між зацікавленими сторонами.
Ще дві схожі між собою, але все ж таки різні
причини порушення взаємодії — це відсутність
чітких цілей та суперечливі цілі. Якщо керівник не визначив ці цілі, не доніс їх до співробітників так, щоб вони до них прагнули, виходить
броунівський рух: всі чимось зайняті, але ніхто
не знає, до чого повинні привести ці дії. Між тим
загальна мета наповнює змістом повсякденну,
часто рутинну роботу й дає енергію для спільного руху. Керівнику важливо навчити людей узгоджено приймати рішення з важливих робочих
питань, обмінюватися досвідом, вирішувати
спірні й конфліктні ситуації.
Водночас, у кожного структурного підрозділу
існують свої завдання (приміром, працівники
відділу збуту, зазвичай, готові ризикнути, аби
більше заробити, натомість як фінансисти налаштовані консервативно). Такі відмінності потрібно приймати як даність й не варто даремно
витрачати енергію на зміну «незмінного» —
краще просто знати і поважити цінності та завдання різних структурних підрозділів.
Це наштовхує на ще одну проблему — відсутність домовленостей між різними відділами.
Правила взаємодії між структурними підрозділами повинні бути чітко встановлені: що кожен
відділ повинен надати іншому (продукцію, документацію тощо), як саме відбувається обмін
інформацією, про які наміри слід повідомляти
та ін.. Зрозуміло, що якщо домовленостей немає, проблеми неминучі. При цьому правила
взаємодії повинні вироблятися спільно, в результаті переговорів між відділами, коли підсумок влаштовує всіх.
І, звісно, напевно найпоширенішою причиною відсутності взаємодії є наявність невирішених конфліктів. Досить часто до них призводить і необґрунтована конкуренція (коли
між собою конкурують цілі відділи або окремі
працівники без жодних для цього підстав — зрозуміло, що такі прояви необхідно одразу припиняти), і затяжні особисті конфлікти між керів№ 12 (168), 15 червня 2018
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никами різних структурних підрозділів, які з
часом передаються їхнім підлеглим та неминуче
ускладнюють взаємодію персоналу, і низький
рівень комунікації на підприємстві, коли співробітники не звикли вирішувати конфлікти й не
вміють слухати один одного.

Функції керівництва

Система управління являє собою ієрархію, де
за окремими керівниками закріплені різні етапи управління. Тому головне завдання вищого
менеджменту — це підбір керівників, координація різних функцій та організація ієрархії керуючої системи в цілому.
Керівники середнього та низового рівня виступають як організатори певних видів робіт:
складання загального плану робіт свого структурного підрозділу, об’єднання людей для роботи
та керівництво нею, узгодження функціонування
окремих працівників, контроль за результатами.
Мета управління персоналом — спонукання
працівників до розвитку їхніх здібностей для
більш інтенсивної і продуктивної праці. Керівник повинен не наказувати своїм підлеглим, а
спрямовувати їх зусилля, допомагати розкриттю їхніх здібностей, формувати навколо себе
групу однодумців.
Особливого значення наразі набули такі соціально-психологічні аспекти управління: стабільність службового становища (головний
стимул до роботи); за можливості уникнення
звільнень з ініціативи роботодавця (оскільки це
потребує дотримання багатьох правил); виховання у працівників почуття відданості своєму
підприємству (видання інформаційних бюлетенів та ведення корпоративних сайтів, де висвітлюються діяльність і події з «життя» підприємства); організація різноманітних свят та тренінгів.
Підвищення ефективності керівництва персоналом досягається за рахунок використання таких факторів, як:
— організація комфортних робочих місць;
— раціональне планування і використання
виробничих площ;
— систематична перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників;
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— забезпечення стабільної зайнятості.
Своєю чергою, для стабілізації зайнятості постійних працівників наразі на підприємствах,
зазвичай, використовуються наступні методи:
— залучення тимчасових працівників у період циклічного збільшення обсягу робіт;
— маневрування трудовими ресурсами в
межах підприємства;
— перекваліфікація працівників і навчання їх
новим спеціальностям;
— скорочення робочого тижня у період погіршення кон’юнктури.
Зауважимо, що заходи щодо стабілізації зайнятості необхідні для стимулювання працівників підвищувати продуктивність і ефективність
їхньої роботи. Досить часто конфліктні ситуації
пов’язані з нестабільністю робочого місця працівника, його невпевненістю у своїй необхідності
й значущості для підприємства. Тому всякого
роду програми по стабілізації зайнятості допомагають співробітникам реабілітуватися при
виникненні складних ситуацій.
Серед основних об’єктів управління колектив
займає центральне місце. Колектив — це вища
форма соціальної групи, в якій об’єднані два основних компоненти: матеріальний (люди) і духовний (спрямованість людей, їх думки, переживання). Соціальна група стає колективом за умови,
якщо вона має ряд ознак: суспільно корисна мета,
згуртованість, наявність органів управління. Розвинений колектив представляє собою, крім усього, самоврядну систему. Отже, аби певний структурний підрозділ отримав статус колективу, його
керівнику слід розвинути у своїх співробітників
цілком певні колективістські якості.
У трудовому колективі виділяються три сфери відносин: професійна (трудова), суспільнополітична та сфера життєдіяльності.
Професійна сфера охоплює відносини працівників, що складаються у процесі праці. Ця сфера
включає субординаційні відносини (керівник –
підлеглий), координаційні відносини, зумовлені
спільною діяльністю, а в деяких випадках також і
відносини в системі «людина-техніка». Також
будь-який працівник є членом добровільного товариства — ця функція виконується в рамках суспільно-політичної сфери. У сфері життєдіяльності
43

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

задовольняються матеріально-культурно-побутові потреби і потреби спілкування — саме ця сфера є основою формування в колективі малих груп
та культивування психології мікросередовищ.
В управлінні колективом велике значення
має і його кількісний склад. Так, найбільш керованим вважається колектив з 10 – 15 працівників. Колективи ж, що перевищують чотири десятки членів, мають тенденцію розпадатися на
складові групи (це не можна назвати негативним явищем, просто його слід враховувати).
Необхідність об’єднаного руху до спільної
мети передбачає взаємодію між членами колективу. І якщо взаємодія повністю втягує всіх членів колективу, то, так би мовити, «за бортом»
залишаються негаразди, особисті антипатії
і т. д.. В умовах такої взаємодії виховується цільова єдність колективу, що об’єднує працівників для спільної діяльності, не залишаючи місця
для конфліктів.

Способи прийняття рішень
з питань взаємодії

Залежно від ситуації, що склалася, використовують різні способи прийняття рішень з питань
взаємодії. Наразі розглянемо особливості основних
з них, а також їхні переваги та можливі ризики.
 Консенсус. Усі члени колективу можуть висловити свою думку і домовитися про бажаний
результат. Дискусія триває до тих пір, поки всі
учасники не погодяться з рішенням колективу.
Застосовується в ситуації, коли необхідні творчі,
новаторські рішення і всі учасники активно
прагнуть до узгодженого результату. Негативною стороною даного способу є витрата великої
кількості часу і психологічних сил.
 Правило більшості. Усі члени колективу
голосують за запропоновану ідею. Перемагає
рішення більшості. Застосовується у випадках,
коли бракує часу на довгий процес досягнення
консенсусу і для реалізації рішення немає необхідності у стовідсотковій підтримці всіх учасників. Як ризик, вірогідна поява незадоволеної
групи, що в подальшому може підірвати ефективність взаємодії в колективі.
 Правило меншості. У колективі створюється окрема група експертів, яка вивчає всю
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інформацію і приймає рішення. Даний спосіб
застосовується, коли існує нестача часу та людських ресурсів, а деякі члени групи мають необхідну кваліфікацію і навички для прийняття рішень. До недоліків можна віднести можливі
конфлікти й суперечності, які можуть знижувати ефективність і призвести до ускладнень у
взаємодії. Крім того, не використовуються здібності й можливості всіх членів колективу.
 Експертиза. У цьому випадку запрошується
так званий «експерт», який оцінює ситуацію, а
надалі усі дотримуються його рекомендацій. Доцільно застосовувати у ситуації, коли немає особливої необхідності в участі всіх членів колективу
в реалізації рішення, і на підприємстві є людина,
яка може бути експертом з відповідного питання.
Складнощі можуть виникнути при обранні особи, яка буде експертом, а також може виникнути
незгода з рішенням, що надалі призведе до саботажу і зниження ефективності колективу.
 Авторитаризм. У цьому разі рішення приймає керівництво без участі інших членів колективу. Необхідність у цьому способі виникає,
коли рішення носить адміністративний характер або його потрібно прийняти дуже швидко, а
також у ситуації, коли для прийняття рішення
членам колективу не вистачає знань або інформації, якими володіє керівник. Серед недоліків
цього способу — відсутність у працівників бажання реалізовувати рішення, у прийнятті якого вони не брали участі.
Критерієм досягнення стану взаємодії в команді буде наявність тих чи інших його «продуктів». У даному випадку мова йде саме про «продукти» процесу взаємодії між співробітниками,
а не про результат їхньої спільної діяльності, як,
наприклад, успішно виконаний проект, який
сприяв збільшенню прибутку. Існує два види
«продуктів» взаємодії: матеріальні (те, що може
бути об’єктивно виміряне, наприклад, забезпечення всіх членів команди необхідної в рамках
проекту інформацією, організація адміністративних процесів, структурування і впорядкування ідей та інформації, пошук необхідних даних)
та нематеріальне (те, що, в принципі, теж може
бути виміряне, однак такий вимір буде носити
суб’єктивний характер — приміром, створення
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позитивного емоційного стану у працівників,
постійний пошук можливостей для вирішення
спірних питань, генерування нових ідей тощо).

Налагодження комунікацій

Наприкінці зауважимо, що для організації ефективної взаємодії персоналу надзвичайно важливим є і такий фактор, як побудова якісної комунікації між працівниками. Звісно, кадровики та
менеджери з персоналу разом з топ-менеджерами
підприємства повинні піклуватися про своєчасне і
регулярне інформування співробітників про новини підприємства, стратегію, найближчі плани та
перспективи розвитку. Комунікації всередині підприємства повинні обов’язково відповідати таким
критеріям як простота, ясність, точність, достовірність, що в цілому має сприяти їх ефективності та
адекватному розумінню.
Всі інструменти побудови комунікації всередині підприємства можна розбити на кілька типів:
— інформаційні. Як зрозуміло з назви, їх завдання — інформувати співробітників про те,
що відбувається на підприємстві. До таких інструментів відноситься стенд з оголошеннями
та наказами, корпоративний журнал або газета, корпоративний сайт з систематизованою
базою знань, де будь-який співробітник зможе
знайти необхідну інформацію, не відволікаючи
своїх колег, усілякі внутрішньокорпоративні
розсилки;
— аналітичні. Як співробітникам важливо
знати про плани керівництва, так і керівництву
необхідно бути в курсі прагнень та бажань працівників підприємства. Для цього використовуються інструменти, що забезпечують зворотний зв’язок — форми для внесення раціональних пропозицій, форуми на корпоративному
сайті, системи анкетування співробітників, моніторинг персоналу тощо;
— комунікативні. Оскільки людям, крім обміну робочою інформацією, потрібна і особиста
взаємодія (інакше міцний колектив не побудувати), то слід використовувати такі комунікативні
інструменти, як корпоративи, різні професійні
змагання, корпоративні навчання, адаптаційні
тренінги та семінари;
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— організаційні. Для успішної діяльності підприємства кожен співробітник повинен розуміти, куди воно рухається та які цілі переслідує на
даному етапі. Для цього проводяться збори, наради, виступи керівництва, а також цій же меті
служать розробка і впровадження корпоративних стандартів.
Усі ці завдання можна вирішувати окремо,
проте існують інструменти, які б поєднували
всі основні функції комунікацій всередині підприємства — наприклад, корпоративна соціальна мережа. Як і звичайна соціальна мережа, корпоративна мережа дозволяє ділитися
новинами і тим самим тримати співробітників у
курсі того, що відбувається на підприємстві.
Наявність групових і особистих чатів — спосіб вибудовувати ефективні комунікації між співробітниками без втрат інформації та часу, об’єднуватися
в групи за професійними інтересами, влаштовувати наради й так звані мозкові штурми (навіть
якщо працівники перебувають поза місцем роботи), отримувати консультації в режимі реального
часу і, нарешті, спілкуватися в неформальній обстановці й заводити товариські зв’язки з іншими.
Корпоративна соціальна мережа асоціативно
пов’язана з простором, призначеним для діалогу,
а це означає, що проблема внутрішніх комунікацій підприємства буде вирішена максимально
ефективно, без ризику отримати репутаційний
удар з джерел, відкритих для всіх (тобто загальнодоступних «звичайних» соціальних мереж).
Корпоративні соціальні мережі — відносно нове
явище, проте варто зауважити, що вони стрімко
витісняють корпоративні портали і сайти (причина в їхній простоті, зручності та гнучкості).
Отже, успішне функціонування підприємства, формування та існування організаційної
культури, засвоєння корпоративних ідей і цінностей неможливе без налагодженого процесу
комунікацій. Саме комунікація створює сприятливі умови для розкриття професійних і ділових
якостей співробітників, сприяє розвитку їх творчого потенціалу для створення додаткових цінностей і отримання найкращого результату.

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.

Один з працівників нашого підприємства періодично відмовляється виконувати
окремі завдання керівництва — чи можна застосувати до нього дисциплінарне
стягнення у вигляді звільнення?
Залежно від того, які саме доручення відмовляється виконувати працівник.
Дисциплінарні стягнення накладаються на
працівників за невиконання або неналежне виконання ними трудових обов’язків. Таким чином, перед тим, як застосовувати до працівника будь-яке дисциплінарне стягнення, слід
з’ясувати, чи входять доручення керівника, які
відмовляється виконувати працівник, до його
трудових обов’язків (зрозуміло, що, приміром,
бухгалтер не зобов’язаний розвозити клієнтам
замовлений ними товар, а водій — займатися
продажем продукції підприємства).
Також необхідно звернути увагу й на певні
положення трудового законодавства, спрямовані на захист прав працівників і убезпечення їх
від неправомірних дій роботодавця. Зокрема, не
вважатиметься порушенням трудової дисципліни відмова працівника від виконання роботи, якщо:
— така робота не передбачена трудовим договором — відповідно до ст. 31 Кодексу законів
про працю України (далі — КЗпП) роботодавець
не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором;
— робота поєднана з явною небезпекою для
життя, умови роботи не відповідають законодавству про охорону праці або виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи
здоров’я працівника або людей, які його оточують, і навколишнього середовища — за таких обставин згідно з ч. 5 ст. 153 КЗпП працівник має право відмовитися від дорученої йому
роботи;
— працівник належить до особливої категорії
працівників, від яких роботодавець, відповідно
до законодавства, не вправі вимагати виконання певного виду роботи — наприклад, заборо46

нено залучати до робіт у нічний час та надурочних робіт вагітних, жінок, які мають дітей віком
до трьох років, неповнолітніх працівників
(ст. 55, ст. 63 КЗпП) тощо.
Згідно зі ст. 147 КЗпП за порушення трудової
дисципліни до працівника може бути застосований тільки один з таких заходів стягнення: догана
або звільнення (щоправда, для окремих категорій
працівників законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені й інші дисциплінарні стягнення). Але зверніть
увагу, що навіть якщо Ваш працівник і вчинив
дисциплінарний проступок (тобто не виконував
ті доручення керівництва, які зобов’язаний був
виконувати, чи іншими протиправними діями
або бездіяльністю порушував встановлений на
підприємстві внутрішній трудовий розпорядок),
такий захід стягнення як звільнення не може
бути застосовано за будь-який дисциплінарний проступок працівника — це можливо тільки за умови наявності встановлених у статтях
40 та 41 КЗпП підстав розірвання трудового
договору з ініціативи роботодавця, що пов’язані з дисциплінарною відповідальністю працівника, а саме у разі:
— систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку, якщо до
працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п. 3
ст. 40 КЗпП);
— прогулу (у т. ч. відсутності на роботі більше
трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП);
— появи працівника на роботі у нетверезому
стані, у стані наркотичного або токсичного
сп’яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП);
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— вчинення працівником за місцем роботи
розкрадання (у т. ч. дрібного) майна роботодавця (п. 8 ст. 40 КЗпП);
— одноразового грубого порушення трудових
обов’язків працівниками, які належать до пев-

них категорій, а саме до керівників підприємств,
(установ, організацій) усіх форм власності та
їхніх заступників, бухгалтерських служб, а також службових осіб окремих державних органів
(п. 1 ст. 41 КЗпП).

Працівник має право на «звичайну» щорічну відпустку, а також на 14 днів
додаткової відпустки за особливий характер праці. Основну відпустку він повністю використав у травні, а додаткову відпустку хоче замінити грошовою
компенсацією — чи можемо ми йому відмовити у цьому й змусити піти
у додаткову відпустку?
Ні, не можете.
Відповідно до ч. 4 ст. 83 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) та ч. 4 ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) за
бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією, але за умови, що тривалість наданої
працівникові щорічної та додаткових відпусток становить не менше ніж 24 календарних
дні. Отже, аби мати можливість отримати грошову компенсацію за частину щорічної відпустки, працівнику спочатку слід використати не
менше ніж 24 календарних дні щорічної (основної та/або додаткової) відпустки за робочий рік
(звісно, це стосується випадку, коли працівник
бажає отримати грошову компенсацію, продовжуючи працювати на підприємстві — при
звільненні компенсація за невикористані дні
відпустки виплачується без будь-яких застережень). Як вбачається із запитання, Ваш працівник вже використав, принаймні, 24 календарні
дні щорічної основної відпуски (оскільки «звичайна» щорічна відпустка відповідно до ч. 1
ст. 75 КЗпП та ч. 1 ст. 6 Закону № 504 не може

бути меншої тривалості), а тому вправі вимагати
замінити додаткову щорічну відпустку за особливий характер праці грошовою компенсацією.
Зверніть увагу, що норми ч. 4 ст. 83 КЗпП та
ч. 4 ст. 24 Закону № 504 є імперативними та
не залежать від бажання роботодавця. Таким
чином, у разі отримання від працівника заяви з
проханням виплатити йому грошову компенсацію за 14 днів щорічної додаткової відпустки за
особливий характер праці, Ви маєте задовольнити його бажання й не можете примусити його
піти у таку відпустку.
Водночас, пам’ятайте, що чинним законодавством (ч. 5 ст. 83 КЗпП та ч. 5 ст. 24 Закону
№ 504) встановлено заборону на заміну всіх
видів відпусток грошовою компенсацію особам
віком до 18 років. Отже, право на грошову компенсацію замість відпустки у відповідному розмірі, визначеному законодавством, мають всі
працівники підприємства віком понад 18 років.
До них належать і працівники, які працюють на
умовах сумісництва, і тимчасові та сезонні працівники, оскільки вони мають такі ж самі трудові права та гарантії, що й основні постійні
працівники.

Наш працівник незабаром звільняється за власним бажанням у зв’язку
з переїздом на нове місце проживання — чи потрібно буде у трудовій книжці
окрім підстави звільнення «за власним бажанням» зазначати ще й причину
звільнення?
Так, потрібно.
По-перше, відповідно до п. 2.3. Інструкції про
порядок ведення трудових книжок працівників,
затвердженої спільним наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України та
№ 12 (168), 15 червня 2018

Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58, записи в трудовій книжці в разі звільнення або переведення на іншу роботу повинні провадитись у точній відповідності з формулюванням чинного
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законодавства та з посиланням на відповідну
статтю, пункт закону. У ч. 1 ст. 38 Кодексу законів про працю України міститься перелік поважних причин для звільнення працівників
за власним бажанням у будь-який строк (без
обов’язкового відпрацюванню двох тижнів), серед яких є й така причина, як переїзд на нове
місце проживання.
По-друге, для працівника вказівка у трудовій
книжці переїзду на нове місце проживання як
поважної причини звільнення за власним бажанням матиме вагоме значення у разі, якщо
він звертатиметься за допомогою по безробіттю — згідно з ч. 4 ст. 23 Закону України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня
2000 р. № 1533-III (далі — Закон № 1533), допомога по безробіттю особам, які звільнилися з
останнього місця роботи за власним бажанням
без поважних причин, призначається відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст. 23 Закону № 1533 і її виплата
починається з 91-го календарного дня, але якщо
у трудовій книжці працівника буде зазначена
поважна причина для звільнення за власним
бажанням, то допомога по безробіттю виплачуватиметься йому не з 91-го, а з 8-го дня після реєстрації в Державній службі зайнятості
відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону № 1533.

На нашому підприємстві періодично виникає необхідність залучати деяких
працівників до роботи у вихідні дні, проте один зі співробітників відмовляється
виконувати наказ керівництва — чи можна йому оголосити догану?
Так, можна, але за умови, що роботодавцем були дотримані усі вимоги законодавства щодо залучення працівників до роботи у
вихідний день.
Насамперед нагадаємо, що відповідно до ч. 1
ст. 71 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП) робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи у встановлені для них вихідні дні допускається лише
у виняткових випадках, які перелічені в ч. 2
ст. 71 КЗпП, а саме для:
— відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
— відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи
нормальні життєві умови людей, призвести до
загибелі або псування майна;
— виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота підприємства в цілому або його окремих підрозділів;
— виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт із метою запобігання або
усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.
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Працівник, якого роботодавець залучатиме
до роботи у вихідний день, повинен виконувати
лише роботи, передбачені умовами трудового
договору. Якщо його залучають до виконання
будь-якої іншої роботи, він має право відмовитися від її виконання.
Також зверніть увагу, що у ст. 71 КЗпП передбачено право у виняткових випадках залучати до
роботи у вихідні лише окремих працівників —
тобто усіх працівників підприємства роботодавець залучати до роботи у вихідні дні не може.
У разі ж дотримання роботодавцем вимог,
установлених законодавством щодо залучення працівників до роботи у вихідний день,
працівник зобов’язаний вийти на роботу —
невиконання такого наказу роботодавця є порушенням трудової дисципліни, за яке працівнику може бути оголошено догану. До того ж,
відсутність працівника на роботі у вихідний протягом трьох годин можна також вважати прогулом без поважних причин й у такому разі працівник може бути звільнений за п. 4 ст. 40 КЗпП.

Анжеліка ДОМБРУГОВА
юрист, головний редактор
газети «Консультант Кадровика»
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Іншомовні слова: уникаємо помилок

У сучасній українській термінології є 40% іншомовних термінів, запозичених на
різних етапах розвитку мови, різними шляхами (калькування, транслітерація) і
з різних причин. Зокрема, основними причинами засвоєння іншомовних слів
вважають запозичення («ультиматум», «санкція», «вексель», «банк»); прагнення деталізувати поняття, яке вже існує у мові («імпорт» — ввіз товарів з-за
кордону, «госпіталь» — медичний заклад для лікування військовослужбовців);
прагнення замінити описовий зворот («транспорт» замість «засоби пересування», «вакансія» замість «вільна посада», «круїз» замість «подорож на пароплаві» тощо). Вживання таких слів у діловій мові часто спричиняє безліч ускладнень, тож наразі відповідаємо на запитання, пов’язані саме з цим.
Зараз дуже поширене віддалене працевлаштування, яке ми звикли називати запозиченим словом фриланс. Як правильно писати українською фрілансер чи фрилансер?
Фрилансер, адже в сучасному правописі є «правило дев’ятки», згідно з яким у запозичених загальних назвах після дев’яти приголосних: д, т, з,
с, ц, ж, ш, ч, р перед наступною літерою, що позначає приголосний звук (крім «й») пишемо літеру
«и» на місці «і»: сигнал, динамо, принтер тощо —
а не сігнал, дінамо, прінтер, як у першоджерелі.
Якщо після «і» в іншомовному слові йде літера, що позначає голосний, то правило дев’ятки
не діє. Наприклад: діадема, діоптрій, тіофен,
станція, адажіо, Чіо-чіо-сан.
Після приголосних у кінці невідмінюваних
слів також пишеться літера «і»: колібрі, парі,
таксі (але таксист), Віші.
Також у власних іншомовних назвах може бути
порушення «правила дев’ятки»— після д, т, з, с, р
пишемо «і» (Дідро, Тіто, Зімбабве, Міссісіпі, Грімм).
Існує мнемонічне речення для полегшення
запам’ятовування правила дев’ятки: Де Ти З’їСи
Цю ЧаШу ЖиРу.
Яка різниця між словами сервіс та обслуговування. Як краще сказати: у нас бездоганний сервіс чи обслуговування?
На перший погляд здається, що обслуговування — це абсолютний аналог іншомовного слова
сервіс, але це не зовсім так. Сервіс — ширше по№ 12 (168), 15 червня 2018

няття і воно включає у себе будь-яке обслуговування, а обслуговування передбачає лише надання певних побутових послуг населенню.
Взагалі, варто заміняти запозичені слова українськими відповідникам. Але, роблячи це, слід
обов’язково пересвідчитися у тому, що зрозумілі усі
нюанси значення слів. Приміром замість брейнстормінгу безумовно краще вжити притаманне
українській мові слово нарада, а от замінити, наприклад, слово круїз словом подорож буде не зовсім
коректно, адже круїз — це подорож лише по воді.
Тому, якщо виникає необхідність вживати в тексті запозичене слово, варто пересвідчитися, що
українського відповідника з таким самим значенням у нього точно немає, щоб не засмічувати зайвий
раз мову та не робити текст важчим для сприйняття.
У повсякденному діловому мовленні
вже стали звичними такі іншомовні слова, як
шеф, фіксувати, дебати, координувати… Чи
є у них відповідник в українській мові і чи доречно їх замінювати?
Якщо іншомовні слова можна замінити відповідними українськими, то їхнє вживання — недоречне. Якщо ж іншомовні слова ввійшли до активного словника міжнаціонального спілкування,
тоді їх можна використовувати в окремих ділових
паперах, зокрема, угодах. Це, передусім, лексика
з фінансової сфери обслуговування: банк, фінанси, бюджет, факсиміле, авізо, кредит, дебет; поштово-телеграфного зв’язку: телеграф, телефон,
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бандероль, телеграма, бланк, шифр, номер, серія.
Є декілька правил використання іншомовної
лексики:
— не ставити у текст іншомовні слова, якщо є
відповідники в українській мові;
— вживати іншомовні слова у діловодстві
лише у тому значенні, в якому вони зафіксовані
у словниках;
— не використовувати в одному і тому самому документі іншомовне слово і його український відповідник на позначення того самого
поняття. Бажано користуватися у таких випадках українською мовою, що значною мірою полегшить ведення діловодства.
Наведемо декілька відповідників слів іншомовного походження, що часто вживаються у діловому мовленні і, на жаль, не завжди доречно:
анархія — безладдя, безвладдя;
брокер — посередник;
дебати — обговорення;
домінувати — переважати;
екстраординарний — особливий;
координувати — погоджувати;
лімітувати — обмежувати;
пріоритет — першість;
репродукувати — відтворювати;
симптом — ознака;
фіксувати — записувати;
шеф — голова, керівник.
Чи відмінюються іншомовні слова, які
закінчуються на голосний -о? Їхав на метро
чи на метрі? Без пальто чи без пальта?
Зазначимо, що за чинним Правописом української мови (від 1993 р.) запозичені слова із закінченням на «-о» не відмінюються, винятком є
лише пальто і ситро. Хоча це питання часто викликає суперечки, адже у цілому нашій мові притаманне відмінювання подібних слів, приміром,
місто — міста, містом, у місті тощо. І у попередньому Харківському правописі або т. зв. «скрипниківка» (1927 р.) такі слова як метро, бюро,
авто тощо відмінюються. Але, на жаль, за радянських часів «скрипниківку», так би мовити, репресували і переписали значну частину норм та
правил української мови. Дискусія щодо змін правопису триває, а доти ми дотримуємося саме пра50

вил чинного на сьогодні, отже, пишемо і читаємо
у всіх відмінках — метро.
А от щоб не плутатися зі словом пальто, яке
є винятком з цього правила, наведемо Таблицю
відмінювання:
Таблиця
Відмінок

Однина

Множина

Називний

пальто

пальта

Родовий

пальта

пальт

Давальний

пальту

пальтам

Знахідний

пальто

пальта

Орудний

пальтом

пальтами

Місцевий

на/у пальті

на/у пальтах

Кличний

пальто*

пальта*

*Але: два, три, чотири пальта

Чи коректно уточнювати в документі,
що підпис має бути особистим? Як правильно
перекласти українською «под расписку»?
Зрозуміло, що підпис, як, до речі, і автограф
може бути лише особистим або власноручним.
Тому зайве уточнення призводить до тавтології —
використання повторювання або надлишковості у мові, коли одна частина висловлювання
повністю або частково дублює зміст іншої.
Російськомовний вираз «под расписку» у нас
часто калькують і перекладають як «під розпис».
Але справа у тім, що розпис — це сюжетні або
орнаментальні живописні зображення на будівлях і побутових предметах. Тому коректно використовувати слово підпис — прізвище або
ініціали, написані власноручно під текстом, малюнком, картиною і т. ін., як свідчення авторства або підтвердження чого-небудь. Тому документи ми отримуємо під підпис.
А якщо вимагається окремий документ, то застосовуємо словосполучення під розписку (що засвідчує Російсько-український словник ділової мови).
Надсилайте свої запитання на адресу
movazapyt@gmail.com і ми залюбки
відповімо на них на сторінках нашої
газети.
№ 12 (168), 15 червня 2018
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Усміхнись!

Батько з гордістю каже синові:
— Синку, запам’ятай, головний у сім’ї — це я, тому
саме я вирішую, коли і де ми відпочиватимемо, що
подаруємо тобі на день народження, скільки грошей
витрачатимемо на їжу і одяг та й взагалі будь-які питання нашої родини.
— Добре, тато, запам’ятаю. А мама про це знає?
— Тихіше, синку, нехай це буде нашою таємницею,
мамі — ані слова!
***
До банкомата підходить жінка з дівчинкою років
п’яти й каже їй:
— Зачекай трішки, люба, ми зараз грошики візьмемо й підемо купимо на ринку щось смачненьке...
Вставляє картку в банкомат, отримує гроші. Дитина
з подивом запитує:
— Мамо, а там що — наш тато сидить?!
***
Влаштовується чоловік на роботу комірником. Його
вводять в курс справи:
— Ось тут у нас плиточка.
— Добренько.
— А тут у нас шпалери.
— Чудово.
— Але зарплата в нас маленька...
— Ой, так у вас ще й гроші платять?!
***
У стоматолога:
— Пацієнте, ось ваш зуб!
— Дякую, лікарю. А ось ваша ручка від крісла…
***
Розлючений директор каже своєму заступнику:
— Я не розумію, яким чином у нас на підприємстві
стільки дурнів? Звідки вони беруться?!
— Іване Івановичу, Ви що, забули? Цим же у нас
відділ кадрів займається…
***

Добрі поради

Якщо вам повідомили про звільнення у зв’язку зі
скороченням, радісно вигукніть: «Нарешті! Цікаво,
який невдаха тепер виконуватиме мою роботу?». Повірте, після цього ваше керівництво знайде іншу кандидатуру для звільнення.
Хочете дізнатися, хто є неформальним лідером у
незнайомому колективі? Просто зверніть увагу, на
чиєму робочому столі лежить пульт від кондиціонера.
Якщо керівництво вирішило обговорити з вами
якесь питання, можете не замислюватися над його раціональним розв’язанням, оскільки насправді ваш начальник вже давно прийняв рішення.
Хочете піти у відпустку на кілька днів раніше, ніж
заплановано? Повісьте на дверях свого кабінету записку «Буду через 5 хвилин».

І таке бува ...

З смс-ок:
«Ти мене дуже образив, як свою дружину. Але я
пішла гуляти з твоєю кредитною карткою і вже майже
тебе пробачила».
«У нас відключили всі телефони. Терміново подзвони. Мама».
«Любий, пам’ятаєш, я сьогодні вранці кричала
«Ура!», коли нарешті знайшла свої ключі від квартири?
Ти не бачив, куди я їх потім поклала?»
Син: «Мамо, тут тато розляпав каву на твій улюблений білий халат, тож замочити його чи як?» Мама: «Халат поклади до пральної машини, а тата не чіпай —
я ввечері сама з ним розберуся».
З пояснювальних:
«Дійсно, я розмовляла з начальником відділу на
емоціях, трішки з нецензурними висловами, але не ображаючи його».
«Я подумав, що п’ятниця — це субота, тому не вчиняв прогул, а залишився вдома з чистим сумлінням».
***

Відповідь на головоломку з № 11
Ім’я дівчини

Аліна

Галя

Катя

Оля

Яна

місяць відпустки

травень

червень

липень

серпень

вересень

місце проведення відпустки

родичі

гори

дача

море

ремонт

професія чоловіка

юрист

бухгалтер

програміст

журналіст

викладач

колір автомобіля

жовтий

сірий

червоний

білий

зелений

кіт

собака

хом’як

папуга

черепаха

домашній улюбленець
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Важливі дати червня

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

Липень-2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 9
Кількість днів, робота в які не проводиться — 9
Кількість робочих днів — 22
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 176 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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