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Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)»
від 10 травня 2018 р. № 342
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Примірної форми договору про компенсацію витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованої особи з числа внутрішньо переміщених
осіб» від 25 квітня 2018 р. № 588
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії
Пенсійний фонд України спростив порядок перерахунку пенсії певним категоріям осіб. Йдеться
про осіб, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати.
Відповідний документ, а саме Порядок проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення
особи відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 18 травня 2018 р. № 10-1. Цей
Порядок визначає механізм проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення осіб, які після
призначення (попереднього перерахунку) пенсії
продовжували працювати.
Проводиться такий перерахунок пенсії щорічно з 1 квітня тим пенсіонерам, які:
— після призначення пенсії продовжували працювати та мають не менш як 24 місяці страхового
стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок проводиться із заробітної плати (доходу), з якої
призначено або попередньо перераховано пенсію,
або із зарплати за певні періоди страхового стажу
за даними реєстру застрахованих осіб із застосуванням показника середньої заробітної плати (до-

ходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії;
— продовжували працювати і мають менш як 24
місяці страхового стажу. У такому разі перерахунок
здійснюється не раніше ніж через два роки з дня
звернення за таким призначенням (попереднім перерахунком) пенсії.
Перерахунок проводиться з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) та із заробітної плати (доходу), з якої (якого) призначено (попередньо перераховано) пенсію.
Перерахунок проводиться тим особам, які станом на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку на найбільш вигідних умовах.
Обчислення страхового стажу, який дає право на
перерахунок пенсії, здійснюється не раніше дня, що
настає за днем, по який обчислено страховий стаж під
час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
До 11 жовтня 2019 р. пенсіонери можуть подати
заяву про перерахунок пенсії на інших умовах обчислення страхового стажу.
Автоматичний перерахунок не проводиться медпрацівникам, педагогам, льотчикам тощо, які не досягли
пенсійного віку й оформили пенсію за вислугою років.

Новий порядок взаємодії Держпраці,
інших органів влади та Держслужби зайнятості
Держпраці оприлюднила проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження Змін до наказу
Міністерства соціальної політики України від 2
липня 2014 року № 437», яким визначено процедуру взаємодії Держпраці, виконавчих органів місцевого самоврядування та Державної служби зайнятості щодо перевірок з питань зайнятості.
Згаданим наказом буде внесено зміни до Порядку взаємодії Держпраці з центрами зайнятості під
час трудових перевірок. Зокрема, відтепер центри
зайнятості надаватимуть інформацію для проведення таких перевірок не лише Держпраці, а й органам місцевого самоврядування.
Крім того передбачено, що центр зайнятості надаватиме у Держпраці:
— перелік роботодавців, які використовують
працю іноземців та осіб без громадянства на різних
посадах, щодо яких відповідно до законодавства у
звітному періоді отримано дозволи на застосування
праці іноземців і осіб без громадянства на кожній
4

посаді, та/або термін дії дозволів закінчився або їх
анульовано;
— перелік роботодавців, які використовують
працю іноземних високооплачуваних професіоналів, і щодо яких відповідно до законодавства в звітному періоді отримано дозволи на застосування
праці іноземців і осіб без громадянства, та/або термін дії дозволів закінчився або їх анульовано.
Таким чином інспектори праці матимуть більше
інформації для перевірки роботодавців щодо працевлаштування іноземців.
Штрафи накладатиме Держпраці та місцеві органи влади під час проведення перевірок, але
сплачувати їх роботодавці зобов’язані на рахунки Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Орган, який провів перевірку, надаватиме
центрам зайнятості інформацію у вигляді повного
переліку документів справи про накладення штрафів.
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Звільнення окремих працівників
у разі їх прямого підпорядкування
близькій особі
Підставою для звільнення за ініціативою власника підприємства, установи, організації (далі — підприємство) або уповноваженого ним органу (далі — роботодавець)
деяких категорій працівників є їх пряме підпорядкування близькій особі. Дізнайтеся,
яких саме працівників можна звільнити за такою підставою та за яких обставин це
можна зробити відповідно до Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).

1. З’ясовуємо вимоги
законодавства

Згідно з п. 4 ст. 41 КЗпП трудовий договір з
ініціативи роботодавця може бути розірвано з
працівником у випадку його перебування у прямому підпорядкуванні близької особи всупереч
вимогам Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII (далі —
Закон № 1700).
Як видно з наведеного, при звільненні за п. 4
ст. 41 КЗпП слід враховувати не лише відповідні
норми і положення КЗпП, але і Закону № 1700,
який, згідно з його преамбулою, визначає:
— правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні;
— зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів;
— правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

2. Уточнюємо, які категорії
працівників можна звільняти
за п. 4 ст. 41 КЗпП

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 27 Закону № 1700 не
можуть мати у прямому підпорядкуванні або
бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам
такі категорії осіб, які зазначені у відповідних підпунктах п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700,
а саме:
— пп. «а» — Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та
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заступник, Прем’єр-міністр України, Перший
віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єрміністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх
заступники, Голова Служби безпеки України,
Генеральний прокурор, Голова Національного
банку України, Голова та інші члени Рахункової
палати, Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
— пп. «в» — державні службовці, посадові
особи місцевого самоврядування;
— пп. «г» — військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та
інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців
строкової військової служби, курсантів вищих
військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму
складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки;
— пп. «ґ» — судді, судді Конституційного Суду
України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова,
заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові
особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи
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Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов’язків у
суді);
— пп. «д» — особи рядового і начальницького
складу державної кримінально-виконавчої
служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного
захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України;
— пп. «е» — посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної
служби, державної лісової охорони, державної
охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері
державної митної справи;
— пп. «є» — члени Національного агентства з
питань запобігання корупції;
— пп. «ж» — члени Центральної виборчої комісії;
— пп. «з» — поліцейські.
Разом з цим, згідно з абз. 3 ч. 1 ст. 27 Закону
№ 1700 можуть бути у прямому підпорядкуванні деякі із зазначених вище осіб, якщо
вони є:
— народними засідателями і присяжними;
— близькими особами, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним з
них статусу виборної особи;
— особами, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах.
Саме зазначених вище осіб (за винятком згаданих в абз. 3 ч. 1 ст. 27 Закону № 1700) можна
звільнити за п. 4 ст. 41 КЗпП, якщо вони є у прямому підпорядкуванні близьких осіб.
Також зауважимо, що раніше обмеження
щодо спільної роботи близьких осіб було встановлено у ст. 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 р.
№ 3206-VI (далі — Закон № 3206), який втратив
чинність 01.09.2016 р. і містив відповідні обмеження прямого підпорядкування щодо деяких
інших категорії осіб. Наприклад, обмеження
6

щодо спільної роботи близьких осіб не поширювалося на осіб, які працюють у галузі освіти, науки, культури, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту та інших осіб, визначених законом.
Але із Закону № 1700 цю норму було виключено.
Крім того, із Закону № 1700 було виключено
осіб, які раніше були зазначені у підпункті «а»
п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону № 3206, а саме посадових
осіб юридичних осіб публічного права, які для
цілей Закону № 1700 прирівнюються до осіб,
уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування. У той же час посадові особи юридичних осіб публічного права
безпосередньо не згадуються у ст. 27 Закону
№ 1700 і тому на них обмеження щодо спільної
роботи (прямого підпорядкування) не поширюються.
Разом з тим у посадових осіб юридичних осіб
публічного права можуть виникати конфлікти
інтересів через спільну роботу із близькими
особами, яким вони мають запобігати і врегульовувати відповідно до ст. 28 Закону № 1700,
наприклад, вживати відповідні заходи щодо
недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, повідомляти про
конфлікти інтересів свого безпосереднього керівника тощо.
Для правильного розуміння зазначених понять слід звернутися до відповідних норм законодавства, згідно з якими юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом
Президента України, органу державної влади,
органу влади Автономної Республіки Крим або
органу місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 81
Цивільного кодексу України).
Конфлікт інтересів (ч. 1 ст. 1 Закону № 1700)
розподіляється на:
— потенційний конфлікт інтересів — наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій
вона виконує свої службові чи представницькі
повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під
час виконання зазначених повноважень;
— реальний конфлікт інтересів — суперечність між приватним інтересом особи та її
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службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання
зазначених повноважень.
Приклад
Особа А. у районному центрі м. Дрогобич Львівської області не може бути у прямому підпорядкуванні у своєї близької особи, яка є посадовою особою органу місцевого самоврядування, а особа Б. у районному центрі м. Турка тієї же Львівської області може бути у прямому підпорядкуванні у своєї близької особи, яка є посадовою
особою органу місцевого самоврядування.
Це пояснюється тим, що згідно зі ст. 2 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» від 15 лютого 1995 р.
№ 56/95-ВР, перелік населених пунктів,
яким надається статус гірських, затверджується Кабінетом Міністрів України.
А згідно з Переліком населених пунктів,
яким відповідно до Закону України «Про
статус гірських населених пунктів в Україні» надається статус гірських, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 647, статус
гірського населеного пункту надано м. Турка, а м. Дрогобич — ні.

3. З’ясовуємо, хто такі
«близькі особи», і що таке
«пряме підпорядкування»

Визначення поняття «близькі особи» міститься
у ч. 1 ст. 1 Закону № 1700, згідно з якою близькі
особи — це особи, які спільно проживають,
пов’язані спільним побутом і мають взаємні
права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у
ч. 1 ст. 3 Закону № 1700 (див. вище), крім осіб,
взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не
мають характеру сімейних, у тому числі:
— особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;
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— незалежно від зазначених умов чоловік,
дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка,
правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща,
свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений,
опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває
під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.
Визначення поняття «пряме підпорядкування» також міститься у ч. 1 ст. 1 Закону № 1700,
згідно з якою пряме підпорядкування — це
відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, у т. ч. через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з
роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень
тощо, контролю за їх виконанням.
Приклад
Посадова особа юридичної особи публічного права має повноваження встановлювати розмір премії підпорядкованим
працівникам, серед яких є і невістка зазначеної особи. Але ця обставина сама по собі
не є підставою для звільнення невістки за
п. 4 ст. 41 КЗпП, натомість вона може бути
підставою для вжиття необхідних заходів
відповідно до Закону № 1700 для недопущення можливого конфлікту інтересів
(який, наприклад, може бути у тому, що
посадова особа захоче встановити своїй
близькій особі вищу премію, ніж іншим
працівникам з аналогічною кваліфікацією
та результатами праці).

4. Враховуємо вимоги
законодавства щодо
процедури звільнення

Зауважимо, що якщо виникнуть такі обставини, коли з певних причин конкретна особа опиниться у прямому підпорядкуванні своєї близької особи, і при цьому одна (або дві) із зазначених
осіб належать до категорії осіб, про які йшлося
7
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вище (згаданих у абз. 1 ч. 1 ст. 27 Закону
№ 1700), це ще не означає, що роботодавець повинен автоматично звільнити відповідну особу
за п. 4 ст. 41 КЗпП. Як зазначається у ч. 2 ст. 27
Закону № 1700 у разі виникнення обставин, що
порушують вимоги ч. 1 ст. 27 Закону № 1700
(див. вище), відповідні особи, близькі їм особи
мають вжити заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі
їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в
установленому порядку на іншу посаду, що
виключає пряме підпорядкування. І лише у
разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає
звільненню із займаної посади.
Зазначені вимоги ч. 2 ст. 27 Закону № 1700
фактично кореспондуються і з вимогами ч. 4
ст. 41 КЗпП, у якій зазначається, що розірвання
договору у випадку, передбаченому п. 4 ч. 1
ст. 41 КЗпП, проводиться, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу. Також при цьому слід враховувати і вимоги ч. 3 ст. 41 КЗпП, згідно з якою не можна
звільняти працівника за п. 4 ст. 41 КЗпП в період
його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування його у відпустці.
Крім того, для звільнення за п. 4 ст. 41 КЗпП
не вимагається згода виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).
Також при застосуванні п. 4 ст. 41 КЗпП слід
враховувати і вимоги законодавства щодо обмеження можливості звільнення окремих категорій працівників. Наприклад, відповідно до
ст. 184 КЗпП звільнення вагітних жінок і жінок,
які мають дітей віком до трьох років (до шести
років — ч. 6 ст. 179 КЗпП), одиноких матерів за
наявності дитини віком до чотирнадцяти років
або дитини з інвалідністю з ініціативи роботодавця не допускається, крім випадків повної
ліквідації підприємства, коли є можливим звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.
Крім того, згідно зі ст. 1861 КЗпП гарантії
ст. 184 КЗпП поширюються і на батьків, які ви8

ховують дітей без матері (у т. ч. в разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі), а також опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.
Приклад
Одинока вагітна жінка, яка є державним службовцем, вийшла заміж за свого
безпосереднього начальника, в якого
вона перебувала у прямому підпорядкуванні, після чого вона набула відповідно
до Закону № 1700 статусу «близької особи» стосовно до свого начальника. Але
звільнити її після того, як вона вийшла
заміж, на підставі п. 4 ст. 41 КЗпП неможливо, оскільки норми ст. 184 КЗпП забороняють звільнення вагітних жінок. Разом з цим цю ситуацію можна вирішити,
якщо звільнити її чоловіка, якщо немає
можливості перевести на іншу посаду
жінку або її начальника-чоловіка, яка виключала би пряме підпорядкування чоловіка і дружини.
При цьому слід звернути увагу і на вимоги абз. 1 ч. 1 ст. 27 Закону № 1700,
згідно з якими відповідні категорії осіб
не лише не можуть бути прямо підпорядкованими близьким особам, але і не можуть мати у прямому підпорядкуванні
близьких осіб. Разом з цим у відповідних
випадках, зокрема у п. 4 ст. 41 КЗпП, абз. 3
ч. 2 ст. 27 Закону № 1700, а також абз. 2
ч. 2 ст. 32 Закону України «Про державну
службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII
(далі — Закон № 889) йдеться лише про
звільнення «особи, яка є у підпорядкуванні» і не згадується про можливість
звільнення «особи, яка має у прямому
підпорядкуванні». Тому «начальника-чоловіка» у цьому випадку не можна звільнити за п. 4 ст. 41 КЗпП, натомість з ним
можна спробувати домовитися про звільнення за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП),
у зв’язку з переведенням за його згодою в
іншу установу (п. 5 ст. 36 КЗпП) тощо.

№ 14 (170), 16 липня 2018

ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ

Зауважимо, що у ст. 251 КЗпП також йдеться
про право роботодавця запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і
тому ж підприємстві осіб, які є близькими
родичами чи свояками (батьки, подружжя,
брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні
один одному. Між тим у цьому випадку при
запровадженні такого обмеження не йдеться
лише про якісь специфічні категорії працівників, як у абз. 1 ч. 1 ст. 27 Закону № 1700, і тому
зазначене обмеження роботодавець фактично
може застосувати до всіх або до будь-яких категорій своїх працівників на власний розсуд.
Разом з цим норми ст. 251 КЗпП фактично надають право на таке обмеження лише під час
прийняття на роботу працівників, а якщо виникнуть відповідні обставини вже під час роботи
працівників (приміром, як у вищенаведеному
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прикладі), то звільнення за п. 4 ст. 41 КЗпП інших категорій працівників, ніж зазначені у абз. 1
ч. 1 ст. 27 Закону № 1700, буде неправомірним.

5. Звільняємо працівника
та здійснюємо з ним
остаточний розрахунок

Після виникнення обставин, які дають підстави для звільнення за п. 4 ст. 41 КЗпП, про що
керівник відповідної організації (служби з
управління персоналом) може дізнатися від самого працівника, надходження (аналізу) певних
документів у відділ кадрів тощо, керівник, за
можливості, пропонує відповідному працівнику
переведення на іншу доречну посаду, і у разі відмови працівника від переведення або відсутності доречних вакантних посад, видає відповідний наказ (розпорядження) про звільнення
(Зразок 1), після чого вноситься належний запис про звільнення до трудової книжки працівника (Зразок 2).
Зразок 1

Н-ська РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Н-ської ОБЛАСТІ
26.06.2018 р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Н-ськ

№ 130-ос

Про звільнення
Іванової В. В.
Відповідно до п. 4 ст. 41 Кодексу законів про працю України, керуючись ст. 27 Закону
України «Про запобігання корупції», ст. 32 Закону України «Про державну службу»,
НАКАЗУЮ:
ІВАНОВУ Валентину Володимирівну звільнити з посади головного спеціаліста сектору
опіки та піклування служби у справах дітей Н-ської районної державної адміністрації
27 червня 2018 р. у зв’язку з перебуванням всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» у прямому підпорядкуванні у близької особи з виплатою грошової компенсації за 24 календарні дні невикористаної щорічної відпустки.
Підстави: 1. Копія свідоцтва про шлюб від 05.06.2018 р. серія I-АМ № 012345.
2. Подання начальника служби у справах дітей районної державної адміністрації С. І. Кононенка від 21.06.2018 р. № 12/6.
Голова районної
державної адміністрації

Тарасюк

М. О. Тарасюк

З наказом ознайомлена:
26.06.2018 р.

Іванова

В. В. Іванова
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Зразок 2

Н-ська районна державна адміністрація Н-ської
області
04

05

10

27

01

2015

06 2018

Призначено на посаду головного спеціаліста

Розпорядження

сектору опіки та піклування служби у справах

від 09.01.2015

дітей з кадрового резерву, із збереженням 14 рангу

№ 2-ос

державного службовця
Звільнено у зв’язку з перебуванням всупереч вимогам
Закону України «Про запобігання корупції»
у прямому підпорядкуванні у близької особи,
п. 4 ст. 41 КЗпП
Завідувач відділу
управління персоналом
Сич
І. С. Сич

від 26.06.2018
№ 130-ос

У день звільнення відповідно до ст. 47 КЗпП
роботодавець також 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.
Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

РЕКЛАМА

Відповідно до наказу (розпорядження) про
звільнення здійснюється оформлення й інших
документів на підприємстві про звільнення: підготовлюється копія наказу для працівника,
оформлюються документи бухгалтерією щодо
остаточного розрахунку з працівником, зокрема, підраховуються відповідні суми і готується
письмове попереднє повідомлення працівнику
про ці суми.

Розпорядження
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Система пенсійного забезпечення
в Україні: підтвердження страхового
та спеціального стажу
При призначенні практично усіх видів пенсій, які ми розглядали у попередніх номерах газети, враховується наявний трудовий або страховий стаж відповідної особи.
Від кількості конкретного стажу може залежати право особи на той чи інший вид
пенсії, а також розмір самої пенсії. Для підтвердження ж відповідного стажу у доречних випадках можуть використовуватися як дані реєстру застрахованих осіб, так
і відповідні «паперові» документи, про що ви і дізнаєтеся більш детально з цієї
статті.

Підстави для обчислення
страхового стажу

Перш за все слід зазначити, що у системі державного пенсійного забезпечення в Україні на
цей час, як правило, використовується поняття
«страховий стаж», яке фактично є аналогічним
до поняття «трудовий (загальний) стаж», яке
використовувалося до початку пенсійної реформи у 2004 році.
Згідно з ч. 1 ст. 24 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV (далі —
Закон № 1058) страховий стаж — це період
(строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові
внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Обчислення страхового стажу здійснюється
територіальними органами Пенсійного фонду
України (далі — ПФУ):
— за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку (після впровадження зазначеної системи);
— за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному законодав№ 14 (170), 16 липня 2018

ством, що діяло до набрання чиннос ті Закону
№ 1058 (крім випадків, передбачених Законом
№ 1058);
— для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейських, осіб рядового і начальницького складу у разі відсутності в реєстрі застрахованих
осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування за період з
1 липня 2000 р. по 31 грудня 2016 р. необхідних
відомостей, для обчислення страхового стажу —
на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових
внесків.
Зазначену систему персоніфікованого обліку було впроваджено з 1 січня 2004 року, і тому,
починаючи з цієї дати, органи ПФУ при призначені пенсії обчислюють страховий стаж за
даними, що містяться у цій системі незалежно
від того, чи відповідають ці дані відомостям
про роботу з 01.01.2004 р., які можуть бути у
різних інших документів відповідної особи,
наприклад, у трудовій книжці або довідках
про роботу, виданих підприємствами, установами, організаціями (далі — підприємствами),
де зазначена особа могла працювати після
01.01.2004 р..
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Що стосується періодів до 01.01.2004 р., то до
зазначеної дати наявний у особи, яка звертається
за призначенням пенсії, страховий (трудовий)
стаж має бути підтверджений відповідними документами, основним з яких згідно із законодавством є трудова книжка. Зокрема у ч. 1 ст. 48
Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП) зазначається, що трудова книжка є
основним документом про трудову діяльність працівника.
Крім того, у ст. 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р.
№ 1788-XII (далі — Закон № 1788) також зазначається, що основним документом, що
підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або
відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України (далі — КМУ).
Зауважимо, що згідно з ч. 2 ст. 48 КЗпП трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві або у фізичної особи –
підприємця понад п’ять днів, включаючи і
позаштатних працівників при умові, якщо вони
підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, а також студентів
вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємстві.
Конкретний же порядок ведення трудових
книжок встановлено в Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників,
затвердженій спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції
України та Міністерства соціального захисту
населення України від 29 липня 1993 р. № 58
(далі — Інструкція № 58). Наприклад, у п. 2.4.
Інструкції № 58 зазначається, що усі записи
в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу
або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом (далі — роботодавець) після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в
разі звільнення — у день звільнення і повин12

ні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).
Зазначений пункт є дуже важливим, адже
згідно із законодавством органи ПФУ мають
право перевіряти відомості про страховий (трудовий) стаж осіб, які звертаються за призначенням пенсії, і тому якщо під час такої перевірки
буде з’ясовано, що запис у трудовій книжці не
відповідає тексту відповідного наказу на підприємстві або вказаний у трудовій книжці наказ
взагалі не видавався на підприємстві, то у відповідної особи можуть виникнути серйозні проблеми з підтвердженням її страхового стажу для
призначення пенсії.
Також кадровику слід звернути увагу і на конкретні вимоги Інструкції № 58 щодо правильності внесення записів щодо звільнення і особливо про прийняття на роботу, адже у випадку
їх неправильного здійснення працівник може
мати труднощі при підтвердженні наявного у
нього спеціального (пільгового) стажу роботи,
оскільки для визначення такого стажу, так само
як і загального, беруться до уваги відомості з
трудової книжки. Зокрема, у п. 2.14. Інструкції
№ 58 зазначається, що при прийнятті на роботу
у графі 3 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки як заголовок пишеться повне найменування підприємства. Під цим заголовком:
— у графі 1 ставиться порядковий номер запису, що вноситься;
— у графі 2 зазначається дата прийняття на
роботу;
— у графі 3 пишеться: «Прийнятий або призначений до такого-то цеху, відділу, підрозділу,
на дільницю, виробництво» із зазначенням його
конкретного найменування, а також роботи,
професії або посади і присвоєного розряду. Записи про найменування роботи, професії або
посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій;
— у графі № 4 зазначають назву документа,
на підставі якого було прийнято працівника на
роботу (наказ чи розпорядження роботодавця),
а також його дату та номер.
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Якщо працівник має право на пенсію за віком на
пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться
на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, і має відповідати найменуванню
Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення. Показники, зазначені у цих Списках, повинні бути підтверджені у карті оцінки умов праці
робочого місця за результатами атестації і можуть
записуватись у дужках (п. 2.14. Інструкції № 58).

Дублікат і вкладиш
до трудової

Якщо трудова книжка повністю заповнена, то
подальший трудовий стаж працівника підтверджуватиметься вкладишем до трудової книжки.
Зокрема, про це йдеться у п. 3.1. Інструкції № 58,
де зазначено, що у тому разі, коли у трудовій
книжці заповнені усі сторінки відповідних
розділів, вона доповнюється вкладишем.
Вкладиш має вшиватися у трудову книжку, заповнюватися і вестися роботодавцем за місцем
роботи працівника у такому ж порядку, що і трудова книжка. При цьому вкладиш без трудової
книжки недійсний.
Також кадровику слід звернути увагу на те,
що у разі необхідності доповнення трудової
книжки вкладишем видається вкладиш нового
зразка незалежно від того, яку трудову книжку
має працівник (нового чи раніше встановленого
1938 року і 1974 року зразків).
Важливість цього питання пов’язана з тим,
що при перевірці трудових книжок працівники
ПФУ звертають увагу і на відповідність затверджених форм бланків трудових книжок (дублікатів, вкладишів до них) відповідним періодам
роботи, зазначеним у них. Це пояснюється тим,
що за останні кількадесят років, починаючи ще
з часів Радянського Союзу, затверджені форми
бланків трудових книжок декілька разів змінювалися, але згідно з п. 1 постанови КМУ «Про
трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 р.
№ 301 трудові книжки раніше встановленого
зразка обмінові не підлягають.
№ 14 (170), 16 липня 2018
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Тому, наприклад, якщо дата заведення трудової книжки або запис про прийняття на роботу у певний період було внесено до трудової
книжки за формою, що була затверджена вже
після зазначеного періоду, то можна зробити
висновок про фальсифікацію (підробку) відповідного запису про роботу (трудової книжки),
що може призвести до неврахування відповідного стажу під час призначення пенсії.
Також слід зазначити, що у відповідних випадках стаж роботи може бути підтверджений і дублікатом трудової книжки. Зокрема, відповідно
до п. 5.1. Інструкції № 58, у випадку загублення
трудової книжки, працівнику за останнім місцем
роботи видається інша трудова книжка або вкладиш до неї (нових зразків) з написом «Дублікат»
у правому верхньому кутку першої сторінки.
Крім того, дублікат трудової книжки може
бути виданий працівнику згідно з:
— п. 5.5. Інструкції № 58 — якщо трудова
книжка (вкладиш до неї) стала непридатною
(обгоріла, розірвана, забруднена і т. ін.). При
цьому на першій сторінці трудової книжки, що
стала непридатною, має бути зроблено надпис
«Замість видано дублікат», а книжка повертається її власнику;
— п. 5.6. Інструкції № 58 — за новим місцем
роботи у зв’язку з відсутністю доступу до трудової книжки працівника внаслідок надзвичайної
ситуації, передбаченої Кодексом цивільного захисту України, або проведення антитерористичної операції на території, де працював працівник. У разі ж відновлення доступу до трудової
книжки, записи з дубліката про періоди роботи
переносяться до трудової книжки. При цьому на
першій сторінці дубліката робиться напис «Дублікат анульовано», посвідчується печаткою роботодавця за останнім місцем роботи працівника та дублікат повертається його власнику;
— п. 2.10. Інструкції № 58 — у випадку прохання працівника при наявності в трудовій
книжці запису про звільнення або переведення
на іншу роботу, надалі визнаного недійсним (до
дубліката не вноситься запис, який визнано недійсним).
Неправильність оформлення дублікатів трудової книжки, так само, як і трудових книжок
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або вкладишів до них, може створити відповідній особі певні проблеми під час підтвердження
її трудового стажу в органах ПФУ.

Інші документи,
що підтверджують стаж роботи

Якщо ж у працівника з певних причин відсутня трудова книжка або відповідні записи у ній
про окремі періоди його роботи, то його стаж
може бути підтверджений також іншими документами згідно з Порядком підтвердження
наявного трудового стажу для призначення
пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою КМУ від 12 серпня 1993 р. № 637 (далі —
Порядок № 637). Зокрема у п. 1 Порядку № 637
зазначається, що за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній трудовий
с таж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби,
навчання, а також архівними установами.
Більш конкретно «інші документи», що приймаються для підтвердження трудового стажу,
визначені у п. 3 Порядку № 637, і зокрема включають:
— дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
— довідки;
— виписки із наказів;
— особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати;
— посвідчення;
— характеристики;
— письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання;
— інші документи, які містять відомості про
періоди роботи.
Крім того, за відсутності зазначених документів для підтвердження трудового стажу приймаються членські квитки профспілок, але
вони можуть підтверджувати стаж роботи лише
за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.
Також, крім зазначених документів, які передбачені практично для всіх категорій працівників, для окремих категорій осіб або для
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окремих періодів діяльності, що зараховуються
до трудового стажу, пунктами 4 – 16 Порядку
№ 637 визначені й інші види документів, що підтверджують зарахування певних періодів до
трудового стажу. Зокрема, це можуть бути такі
періоди та такі документи, що їх підтверджують:
— час роботи осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на приватній
власності та на виключно їхній праці, за період до
1 травня 1993 р., та осіб, які займаються веденням особистого селянського господарства —
довідки ПФУ про сплату страхових внесків згідно з Додатком № 1 до Порядку № 637 (Зразок 1);
— час творчої діяльності членів творчих спілок та інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок — довідки про період
сплати страхових внесків до ПФУ;
— час творчої діяльності до 1 квітня 1992 р.
членів Спілки письменників, Спілки художників, Спілки композиторів, Спілки кінематографістів, Спілки театральних діячів, а також
інших творчих працівників, які не є членами
творчих спілок України, але об’єднані відповідними професійними комітетами — довідки
(виписки з постанов) секретаріатів правлінь
творчих спілок України про встановлення
творчого стажу;
— військова служба, служба цивільного захисту, служ ба в органах державної безпеки,
розвідувальних органах, Держспецзв’язку —
військові квитки, довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи
Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури,
СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку,
Держприкордонслужби, Державної кримінальновиконавчої служби, ДСНС; довідки архівних і
військово-лікувальних установ;
— час перебування в партизанських загонах і з’єднаннях у період Великої Вітчизняної
війни — довідки штабів партизанського руху
або архівів (за місцем діяльності партизанських
загонів і з’єднань);
— військова служба у складі діючої армії в
період бойових дій, у т. ч. під час виконання
інтернаціонального обов’язку — довідки військових комісаріатів згідно з Додатком № 2 до
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Порядку № 637, які видаються в порядку, що визначається Міноборони (Зразок 2);
— служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції — довідки, які видаються в
порядку, що визначається МВС згідно з Додатком № 3 до Порядку № 637 (Зразок 3);
— час навчання у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі — дипломи, посвідчення, свідоцтва, а також довідки та інші документи, що видані на підставі архівних даних і
містять відомості про періоди навчання (за відсутності в документах таких відомостей приймаються довідки про тривалість навчання в
навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів);
— тривалість тимчасової непрацездатності, яка розпочалася в період роботи — довідки, видані за місцем цієї роботи;
— час догляду за особою з інвалідністю
I групи, дитиною з інвалідністю віком до 16 років,
а також пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього
догляду — акт обстеження фактичних обставин
здійснення догляду (складається органами ПФУ
на підставі відомостей житлово-експлуатаційних
або інших організацій за місцем проживання
(реєстрації), сільських, селищних рад, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їх сусідів,
інших даних), документи, що засвідчують перебування на інвалідності (для осіб з інвалідністю
I групи та дітей з інвалідністю) і вік (для престарілих та дітей з інвалідністю) (це може бути виписка
з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача допомоги або довідка органів праці та соціального захисту населення чи
ПФУ, свідоцтво про народження або паспорт);
— час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми — свідоцтво про народження дитини або паспорт (у разі смерті дитини —
свідоцтво про смерть) та документи про те,
що до досягнення дитиною 3-річного віку мати
не працювала;
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— час догляду одного з батьків за потерпілою дитиною від Чорнобильської катастрофи до досягнення нею 12-річного віку — свідоцтво про народження дитини або паспорт
(у разі смерті дитини — свідоцтво про смерть),
посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи або довідка про видачу
такого посвідчення, заява особи, яка звернулася за призначенням пенсії, про те, що ніхто
з батьків не скористався пільгою, передбаченою
п. 13 ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого
1991 р. № 796-XII, документи про те, що до
досягнення дитиною 12-річного віку один з
батьків не працював;
— час утримання під вартою, час відбування
покарання в місцях позбавлення волі та час перебування в засланні й на примусовому лікуванні — довідки МВС (зазначений час зараховується
до трудового стажу за наявності документів про
реабілітацію (довідки суду, органів прокуратури
чи досудового розслідування про закриття кримінального провадження або довідки суду про
ухвалення виправдувального вироку));
— період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками
в місцевостях, де була відсутня можливість їх
працевлаштування за спеціальністю — довідки
згідно з Додатком № 4 до Порядку № 637, видані
командирами (начальниками) військових частин, військово-навчальних (навчальних) закладів, підприємств, установ і організацій в порядку, що визначається Міноборони (Зразок 4);
— час перебування на окупованій території України та інших держав у період Великої
Вітчизняної війни — довідки сільських (селищних), міських рад або їхніх виконкомів та
районних державних адміністрацій;
— час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у т. ч. дітей, примусово вивезених з тимчасово окупованої території
у період Великої Вітчизняної війни — будь-які
документи того часу, в яких містяться необхідні відомості.
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Зразок 1
Штамп
управління
Пенсійного фонду України
______________ № ___________
(дата)

ДОВІДКА
Видана _________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

про те, що він (вона) в період з ________________________ по ___________________________
провадив(ла) виплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.
Представник Пенсійного фонду України

_____________________
(підпис)

М. П.

Зразок 2
Штамп
військового комісаріату
______________ № ___________
(дата)

ДОВІДКА
Видана _______________________________________________________________ у відставці
(військове звання)

__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

про те, що він проходив військову службу в складі діючої армії в період бойових дій (в тому
числі під час виконання інтернаціонального обов’язку, перебування в партизанських загонах
і з’єднаннях) ______________________________________________________________________
(загальна кількість років, місяців і днів)

Зазначена служба підлягає зарахуванню до трудового стажу для призначення пенсії на
пільгових умовах — один місяць служби за три місяці.
Видана для подання органам Пенсійного фонду.
Військовий комісар

________________________
(підпис)

М. П.
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Зразок 3
Штамп
МВС або органу Національної поліції
___________________ № ___________
(дата)

ДОВІДКА
__________________________________________________________________________________
(звання, прізвище, ім’я, по батькові)

служив в органах внутрішніх справ або Національної поліції з ___________________________
__________________________________________________________________________________
(число, місяць, рік, номери наказів про призначення)

по _______________________________________________________________________________.
(число, місяць, рік, номер наказу про звільнення)

Видана для подання органам Пенсійного фонду.
Начальник управління (відділу) кадрів

_________________
(підпис)

М. П.
Примітка. Довідка видається за відсутності необхідних записів у трудовій книжці.

Зразок 4
Штамп
військової частини
(установи, підприємства, організації)
Міноборони України
______________ № ___________
(дата)

ДОВІДКА
__________________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище,ім’я, по батькові військовослужбовця)

проходить(ив) дійсну військову службу в _____________________________________________
(номер військової частини,

__________________________________________________________________________________
найменування підприємства, установи, організації)

з _____________________________________ по ________________________________________.
Разом з __________________________________ проживала дружина, яка мала спеціальність
__________________________________________________________________________________
і не працювала з _____________________________ по __________________________________
у зв’язку з неможливістю працевлаштуватися за даною спеціальністю.
Видана для подання органам Пенсійного фонду.
Командир (начальник)

_____________________
(підпис)

М. П.
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Показання свідків

У разі, коли документи про трудовий стаж не
збереглися, підтвердження трудового стажу
здійснюється органами ПФУ на підставі показань свідків.

За відсутності документів про наявний стаж роботи
та неможливості їх одержання у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями, стаж
роботи, який дає право на пенсію, встановлюється
на підставі показань не менше двох свідків, які б
знали заявника по спільній з ним роботі на одному
підприємстві (у т. ч. колгоспі) або в одній системі
(п. 17 Порядку № 637).

Зверніть увагу, що показання свідків для
підтвердження стажу роботи приймаються у
випадку, якщо:
— документи про наявний стаж роботи відсутні у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями;
— підтверджується час роботи громадян із
числа національних меншин, примусово виселених з місць постійного проживання у 30 – 40
роки, а також час роботи в колгоспі до 1965 року
(незалежно від причин відсутності необхідних
документів).
У той же час згідно з п. 18 Порядку № 637
потрібні показання не менше двох свідків,
які б також знали заявника по спільній з
ним роботі на одному підприємстві (у т. ч. колгоспі) або в одній системі й мали документи
про свою роботу за час, стосовно якого вони
підтверджують роботу заявника, якщо неможливо одержати відповідні підтверджуючі документи внаслідок ліквідації підприємства або відсутності архівних даних з інших
причин, ніж ті, що зазначені в п. 17 Порядку
№ 637 (див. вище).
Подібним чином підтверджується і час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання у період Великої Вітчизняної війни.
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У тих випадках, коли періоди роботи зараховуються
до трудового стажу на підставі показань свідків,
один із яких свідчить про роботу заявника за більший період, ніж інші, встановленим вважається період, який підтверджений двома або більше свідками (п. 25 Порядку № 637).

Документи, що підтверджують
спеціальний (пільговий) стаж

Згідно з п. 20 Порядку № 637 у випадках, коли
в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за
вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств або їх правонаступників
згідно з Додатком № 5 до Порядку № 637 (Зразок 5),
у яких мають бути вказані:
— періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;
— професія або посада;
— характер виконуваної роботи;
— розділ, підрозділ, пункт, найменування
списків або їх номери, куди включається цей період роботи;
— первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.
Крім того, стосовно деяких категорій працівників (трактористів-машиністів підприємств
сільського господарства, жінок-доярок тощо)
мають додатково вказуватися й інші відомості,
які передбачені законодавством для відповідного
пільгового пенсійного забезпечення.
Також слід зазначити, що у разі неможливості
отримання відповідних документів, які б підтверджували спеціальний стаж роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства без визначення правонаступника, підтвердження зазначеного стажу
здійснюється згідно з Порядком підтвердження
періодів роботи, що зараховуються до трудового
стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затвердженому постановою правління ПФУ від 10 листопада 2006 р.
№ 18-1 (через спеціально створені комісії з питань підтвердження стажу роботи).
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Зразок 5
Штамп
підприємства, установи, організації
______________ № ___________
(дата)

ДОВІДКА
про підтвердження наявного трудового стажу
для призначення пенсії
за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній
Видана _________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

про те, що зазначена особа працювала повний робочий день на (в) ______________________
__________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

і за період з _________________________________ по __________________________________
з _________________________________ по __________________________________
виконувала _______________________________________________________________________
(характер виконуваних робіт)

__________________________________________________________________________________
за професією, посадою ___________________________________________________________ ,
що передбачена Списком ______________ розділ ______________ підрозділ ______________
код КП ____________________________ підстава ______________________________________
за період з _________________________ по ___________________________________________
(років, місяців, днів)

Підстава для видачі _____________________________________________________________
Додаткові відомості _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Відповідно до статті 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», суми пенсії, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або
подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду України
чи в судовому порядку.
____________________________________ ____________ __________________________
(найменування посади керівника)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу кадрів

___________________

______________________________

Головний бухгалтер

___________________

______________________________

МП

Вимоги до документів,
що підтверджують стаж роботи

У випадку підтвердження стажу роботи, документи, про які йшлося вище та можливі інші,
мають відповідати певним вимогам. Так, у пунк№ 14 (170), 16 липня 2018

тах 23 – 27 Порядку № 637 зазначається, що
відповідні документи (довідки), які підтверджують стаж роботи, повинні бути:
— підписані посадовими особами і засвідчені
печаткою (у разі наявності);
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— містити лише ті відомості, які внесені на
підставі відповідних інших документів.
Трапляються інколи і випадки, коли ім’я, по
батькові та прізвище у документах про стаж не
збігаються з цими даними особи за її паспортом
або свідоцтвом про народження. У таких випадках згідно з п. 26 Порядку № 637 факт приналежності такого документа відповідній особі може
бути встановлено у судовому порядку. Якщо ж
у поданому до ПФУ документі про стаж указано лише роки без зазначення точних дат, за
дату береться 1 липня відповідного року, а
якщо не зазначено число місяця — то ним
вважається 15 число відповідного місяця.

Також не забувайте, що згідно з п. 22 Порядку
№ 637 документи, що підтверджують стаж
роботи громадян України за її межами (крім
роботи на території колишнього СРСР і держав,
з якими колишнім СРСР було укладено угоди
про соціальне забезпечення, до укладення відповідних двосторонніх угод), мають бути легалізованими відповідно до законодавства.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант з питань оплати праці
та кадрового діловодства

РЕКЛАМА

У наступному номері ви зможете ознайомитися з порядком подання
та оформлення документів при зверненні за призначенням пенсії
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ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. № 342

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
12 червня 2018 року

Остання редакція:
6 червня 2018 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено, зокрема, Методику розроблення критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).
Критерії розробляються органом державного нагляду
(контролю) у віднесеній до
його відання сфері та підлягають перегляду не рідше ніж
один раз на три роки.

Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також
уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення
планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)
Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2018 р. № 464
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю);
Методику розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).
11. Установити, що положення затверджених цією постановою методик не застосовуються
до 1 вересня 2018 року.
(постанову доповнено пунктом 11 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
06.06.2018 р. № 464)
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з
переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності через місяць з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 342

МЕТОДИКА
розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)
Загальні положення
1. Ця Методика встановлює єдиний підхід до розроблення органами державного нагляду
(контролю) критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю) (далі — критерії).
2. Критерії розробляються органом державного нагляду (контролю) у віднесеній до його
відання сфері відповідно до вимог законодавства з урахуванням цієї Методики, даних про
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності суб’єктів господарювання, пропозицій громадських об’єднань та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
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У разі коли органами, уповноваженими здійснювати державний нагляд (контроль) у відповідних сферах, є місцеві держадміністрації та/або органи місцевого самоврядування, критерії розробляються центральними органами виконавчої влади, що
забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.
3. Критерії підлягають перегляду не рідше ніж один раз на три роки.
Вимоги щодо розроблення критеріїв
4. Під час розроблення критеріїв проводиться аналіз:
1) кількості суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері;
2) кількості порушень суб’єктами господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, виявлених органом державного
нагляду (контролю), за період не менш як п’ять років (окремо щодо кожного року, виду правопорушення, планових і позапланових заходів державного нагляду (контролю), суб’єктів господарювання високого, середнього, незначного ступеня ризику);
3) випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності за період не менш як п’ять років, їх
масштабу, причин (умов) та кількості (загальної, а також окремо щодо кожного року, масштабу наслідків, суб’єктів господарювання високого, середнього, незначного ступеня ризику);
4) кількісних та якісних показників (характеристик) господарської діяльності суб’єктів господарювання у відповідній сфері,
що вказують на можливість настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (масштабу, виду та сфери
господарської діяльності, виробничого потенціалу та виробничих ресурсів, кількості працівників, технічного оснащення, технології та організації виробництва, обсягу випуску продукції, виконання робіт, надання послуг, характеристик об’єктів, на яких
провадиться господарська діяльність, кількості об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устаткування та робіт підвищеної небезпеки, інших факторів, що можуть призвести до настання негативних наслідків від провадження господарської
діяльності та можливого розміру втрат у разі їх настання).
Критерії визначаються на основі виявлених зв’язків між негативними наслідками (з урахуванням їх масштабу, причин (умов) та
кількості) та відповідними кількісними і якісними показниками (характеристиками) господарської діяльності суб’єктів господарювання.
5. Під час визначення критеріїв враховується стан дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у відповідній сфері.
6. Під час розроблення критеріїв визначаються:
1) сфера державного нагляду (контролю), у якій застосовуються критерії, відповідні цілі державного нагляду (контролю) та
оцінка ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності;
2) найменування органу державного нагляду (контролю), уповноваженого здійснювати заходи державного нагляду (контролю) у відповідній сфері;
3) вичерпний перелік критеріїв;
4) чіткі, зрозумілі та вимірювані показники критеріїв, за якими визначається ступінь ризику;
5) кількість балів, що нараховується за кожним показником критеріїв;
6) шкала балів із зазначенням діапазонів балів, які відповідають високому (від 41 до 100 балів), середньому (від 21 до 40
балів) та незначному (від 0 до 20 балів) ступеню ризику;
7) положення щодо періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю).
7. Для визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності застосовується форма
згідно з додатком 1.
8. Кількість балів, що нараховується за кожним показником критеріїв, повинна відображати ступінь відповідного ризику.
9. Для визначення вичерпного переліку критеріїв, їх показників, кількості балів за кожним показником, шкали балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) застосовується форма згідно з додатком 2.

Вимоги щодо віднесення суб’єктів господарювання до ступенів ризику
10. Віднесення суб’єкта господарювання до одного з трьох ступенів ризику (високий, середній, незначний) здійснюється з
урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями у відповідній сфері відповідно до шкали балів.
11. З метою забезпечення прозорості інформація про віднесення суб’єктів господарювання до ступенів ризику узагальнюється шляхом складення та ведення переліку суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у
відповідній сфері господарської діяльності, з розташуванням їх у порядку зменшення сум балів, нарахованих кожному суб’єкту.
Щороку не пізніше 15 жовтня поточного року, що передує плановому, перелік оновлюється шляхом:
здійснення перерахунку сум балів, нарахованих суб’єктам господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю)
у відповідній сфері, за результатами державного нагляду (контролю) за попередній рік;
включення до нього суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у наступному плановому
періоді;
розташування всіх включених до нього суб’єктів господарювання у порядку зменшення сум балів, нарахованих кожному
суб’єкту.

22

№ 14 (170), 16 липня 2018

АКТУАЛЬНО

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Вимоги щодо визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
12. Залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності встановлюється періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності».
Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб’єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).
13. Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) може змінюватися у разі відсутності суттєвих порушень суб’єктом господарювання вимог законодавства шляхом встановлення відповідного коефіцієнта. Це положення
не застосовується до суб’єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику.
Вимоги щодо оприлюднення інформації
14. Відомості про перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері
господарської діяльності із зазначенням ступеня ризику від провадження ними господарської діяльності, та форми, зазначені у пунктах 7 і 9 цієї Методики, оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного органу державного нагляду
(контролю).
Додаток 1
до Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду
(контролю)

ФОРМА
визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності
Сфера державного нагляду (контролю) _______________________________

Цілі державного нагляду
(контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від
провадження господарської діяльності
подія, що містить
ризик настання
негативних наслідків

негативний наслідок

Життя та здоров’я людини
(О1)

подія № 1.1

негативний наслідок № 1.1

подія № 1.х

негативний наслідок № 1.х

Належна якість продукції, робіт
та послуг (немайнові блага)
(О2)
Належна якість продукції, робіт
та послуг (майнові блага)
(О3)
Навколишнє природнє середовище
(О4)

подія № 2.1

негативний наслідок № 2.1

подія № 2.х

негативний наслідок № 2.х

подія № 3.1

негативний наслідок № 3.1

подія № 3.х

негативний наслідок № 3.х

подія № 4.1

негативний наслідок № 4.1

подія № 4.х

негативний наслідок № 4.х

Національна безпека держави
(О5)

подія N 5.1

негативний наслідок № 5.1

подія № 5.х

негативний наслідок № 5.х

Інші суспільні інтереси (О6)

подія № 6.1

негативний наслідок № 6.1

подія № 6.х

негативний наслідок № 6.х
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Критерії, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та
визначається періодичність
проведення планових заходів
державного нагляду (контролю)
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Додаток 2
до Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду
(контролю)

ФОРМА
визначення вичерпного переліку критеріїв, їх показників, кількості балів за кожним показником, шкали балів
та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Сфера державного нагляду (контролю) _______________________________
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
1.
Критерій № 1
2.

Критерій № n

____________

Показники критеріїв

Кількість балів*

показник № 1.1
показник № 1.х
показник № n.1
показник № n.х

* Кількість балів, що нараховується за кожним показником критеріїв, повинна відображати ступінь відповідного ризику.

Шкала балів
Від 41 до 100
Від 21 до 40
Від 0 до 20

Ступінь ризику від провадження
господарської діяльності
високий ризик
середній ризик
незначний ризик

Періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю)
один раз на ____ роки
один раз на ____ роки
один раз на ____ роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 342

МЕТОДИКА
розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових
(позапланових) заходів державного нагляду (контролю)
Загальні положення
1. Ця Методика встановлює єдиний підхід до розроблення органами державного нагляду (контролю) уніфікованих форм
актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) (далі —
уніфікована форма акта перевірки).
2. Уніфікована форма акта перевірки розробляється органом державного нагляду (контролю) та оприлюднюється на його
офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її затвердження.
У разі коли органами, уповноваженими здійснювати державний нагляд (контроль) у відповідних сферах, є місцеві держадміністрації та/або органи місцевого самоврядування, уніфіковані форми актів перевірок затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.
3. Перелік питань для здійснення заходу державного нагляду (контролю) визначається органом державного нагляду (контролю) залежно від ступеня ризику шляхом проведення аналізу вимог законодавства, яких повинен дотримуватися суб’єкт господарювання у відповідній сфері, за формою згідно з додатком 1 в електронному вигляді та оприлюднюється на офіційному
веб-сайті відповідного органу державного нагляду (контролю).
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4. Перегляд уніфікованої форми акта перевірки, зокрема переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду
(контролю), здійснюється у разі внесення змін до нормативно-правових актів, на підставі яких розроблений перелік питань щодо
проведення заходу державного нагляду (контролю), або прийняття нових нормативно-правових актів у відповідній сфері державного нагляду (контролю).
Вимоги до складення уніфікованої форми акта перевірки
5. Уніфікована форма акта перевірки складається з:
1) титульного аркуша;
2) переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю);
3) переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного
нагляду (контролю) (за наявності більше 10 нормативно-правових актів перелік може складатися окремим додатком до уніфікованої форми акта перевірки);
4) опису виявлених порушень вимог законодавства;
5) переліку питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу
державного нагляду (контролю);
6) пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного за його
результатами акта;
7) оцінки суб’єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які
проводили захід державного нагляду (контролю);
8) місця для підписів посадових осіб органу державного нагляду (контролю), керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи, а також третіх осіб, які брали участь у заході державного нагляду (контролю).
6. Уніфікована форма акта перевірки розробляється згідно з додатком 2.
Додаток 1
до Методики розроблення уніфікованих форм актів,
що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду
(контролю)

ФОРМА
переліку питань для проведення заходів державного нагляду (контролю)
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Примітки

Питання для перевірки дотримання вимоги
законодавства (підлягає включенню до переліку
питань щодо проведення заходу державного
нагляду (контролю)

Ймовірність настання негативних наслідків
(від 1 до 4 балів, де 4 найвищий рівень
ймовірності)

негативний наслідок

Ризик настання
негативних
наслідків від
провадження
господарської
діяльності

небезпечна подія, що
призводить до настання
негативних наслідків

Код цілі державного нагляду (контролю)

Діяльність, на яку спрямована вимога
законодавства (із зазначенням коду
згідно з КВЕД)

Назва об’єкта, на який спрямована вимога
законодавства

Посилання на законодавство, в якому міститься
вимога (скорочене найменування, номер акта
(документа) та номер статті, її частини, пункту,
абзацу)

Вимога законодавства, якої повинні дотримуватися
суб’єкти господарювання у відповідній сфері
державного нагляду (контролю)

Порядковий номер

Сфера державного нагляду (контролю) ______________________________
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Додаток 2
до Методики розроблення уніфікованих форм актів,
що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду
(контролю)
_________________________________________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,

_________________________________________________________________________________________________________________
номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ

від _______________________________

№

(дата складення акта)

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері

_________________________________________________________________________________________________________________
(сфера державного нагляду (контролю)

_________________________________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_________________________________________________________________________________________________________________
ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової карткиплатника податків
, або серія та номер
паспорта*
_________________________________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону,

_________________________________________________________________________________________________________________
телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
_________________________________________________________________________________________________________________
види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
_________________________________________________________________________________________________________________
Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):
Розпорядчий документ, на виконання якого
Тип заходу державного
проводиться захід державного нагляду (контролю), нагляду (контролю):

Форма заходу державного нагляду
(контролю):

від

плановий

перевірка

№
Посвідчення (направлення)

позаплановий

ревізія
обстеження

№

від

огляд
інша форма, визначена законом
_______________________________________
(назва форми заходу)

________________
*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили
про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):
Початок
число

26

місяць

рік

Завершення
години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини
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Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):
Плановий

Позаплановий

не було

не було

був з

по

був з
по

Акт перевірки №
Припис щодо усунення порушень:
не видавався;
його вимоги:

Акт перевірки №
Припис щодо усунення порушень:

видавався;

виконано;

не видавався;
його вимоги:

не виконано

видавався;

виконано;

не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_________________________________________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:
_________________________________________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

треті особи:
_________________________________________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:
засобами аудіотехніки

суб’єктом господарювання

засобами відеотехніки

посадовою особою органу державного нагляду
(контролю)

засобами аудіотехніки
засобами відеотехніки

Порядковий
номер

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)*
Питання щодо
дотримання суб’єктом
господарювання вимог
законодавства

Ступінь ризику
суб’єкта
господарювання

Позиція суб’єкта
господарювання щодо
негативного впливу
вимоги законодавства
(від 1 до
4 балів)**

Відповіді на питання

так

ні

Нормативне
не
обґрунтування
розглядалося

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб’єктів господарювання у
відповідній сфері
Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб’єктів
господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об’єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій,
інших показників)***
______________

* Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю), який містить відомості з обмеженим доступом, складається окремим додатком
до уніфікованої форми акта та не підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті.
** Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань
від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта господарювання.
*** Перелік питань для перевірки вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб’єктів господарювання, що включає 30 питань і
більше, може складатися окремим додатком до уніфікованої форми акта перевірки.
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ПЕРЕЛІК*
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено
перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
Порядковий номер

Нормативно-правовий акт
найменування
дата і номер

Дата і номер державної реєстрації
нормативно-правового акта у Мін’юсті

______________
* Перелік нормативно-правових актів, який містить більше 10 позицій або має гриф обмеження доступу, може складатись окремим додатком до уніфікованої форми акта перевірки.

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:
відсутність порушень вимог законодавства;
наявність порушень вимог законодавства.
Вимоги
Опис фактичних обставин
законодавства, які
та відповідних доказів
було порушено,
(письмових, речових,
Порядковий
із зазначенням
електронних або інших),
номер
відповідних статей
що підтверджують
(частин, пунктів, наявність порушення вимог
абзаців тощо)
законодавства

Опис негативних
Ризик настання негативних наслідків
наслідків,
від провадження господарської
що настали
діяльності (зазначається згідно з
в результаті
формою визначення ризиків настання
порушення вимог
негативних наслідків від провадження
законодавства (за
господарської діяльності)
наявності)

Інформація про потерпілих (за наявності):
_________________________________________________________________________________________________________________
Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю)
посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю

1
2
1. Про проведення планового заходу державного нагляду
(контролю) суб’єкт господарювання письмово повідомлений не
пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу
2. Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного
нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує
посадову особу органу державного нагляду (контролю),
пред’явлено
3. Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу
державного нагляду (контролю) надано
4. Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю)
посадовими особами органу державного нагляду (контролю)
внесено запис про проведення такого заходу до відповідного
журналу суб’єкта господарювання (у разі його наявності)
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Відповіді на питання
дотримання вимог
законодавства не
так ні
є обов’язковим
для посадових
осіб
3
4
5

Закон України
«Про основні засади
державного нагляду
(контролю) у сфері
господарської
діяльності»
6
частина четверта
статті 5
частина п’ята статті 7,
абзац четвертий
статті 10
частина п’ята статті 7,
абзаци четвертий
та сьомий статті 10
частина дванадцята
статті 4
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1
2
5. Під час проведення позапланового заходу державного нагляду
(контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою
для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на
проведення такого заходу

3
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4

5

6
частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю)
та складеного акта перевірки*
Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

Оцінка суб’єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю),
які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 — найвища схвальна оцінка)
Прізвище, ініціали посадової особи органу
державного нагляду (контролю)
____________

Професійна компетентність

Доброчесність

* Частина акта заповнюється за бажанням суб’єкта господарювання (керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_______________________
(найменування посади)

_______________
(підпис)

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:

_______________________
(найменування посади)

_______________
(підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_______________________
(найменування посади)

Примірник цього акта на

_______________
(підпис)

сторінках отримано

_______________________
(найменування посади)

_______________
(підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами
цього акта ________________________________________________________________________________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 342

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за
якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3045).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 362 «Про внесення змін до методик розроблення критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення
планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1403).
3. Пункт 20 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2017 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).
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НАКАЗ

від 25 квітня 2018 р. № 588

Про затвердження Примірної форми договору про компенсацію витрат роботодавця
на оплату праці працевлаштованої особи з числа внутрішньо переміщених осіб
Відповідно до пункту 12 Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення
коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості
для внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
08.09.2015 № 696 (зі змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірну форму договору про компенсацію витрат роботодавця на оплату
праці працевлаштованої особи з числа внутрішньо переміщених осіб, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від
08.10.2015 № 999 «Про затвердження Примірної форми договору про компенсацію витрат
роботодавця на оплату праці працевлаштованої особи з числа внутрішньо переміщених».
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П.
Міністр

А. Рева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
від 25 квітня 2018 р. № 588
Примірна форма договору
про компенсацію витрат роботодавця на оплату праці
працевлаштованої особи з числа внутрішньо переміщених осіб

м. ________

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Остання редакція:
25 квітня 2018 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
Примірну форму договору
про компенсацію витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованої особи з числа
внутрішньо переміщених осіб
(одночасно визнано недійсним наказ від 08.10.2015 р.
№ 999, яким було затверджено попередній варіант такого
договору).

___________ р.

____________________________________________________ центр зайнятості (далі — Центр
(найменування центру зайнятості)

зайнятості) в особі _______________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я та по батькові директора або уповноваженої ним особи)

що діє на підставі _________________________________________________________________ ,
(положення, довіреність)

з однієї сторони, та ______________________________________________________________ ,
(повне найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)

(далі — Роботодавець) в особі _____________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я та по батькові керівника або уповноваженої ним особи)

що діє на підставі __________________________________________________ , з іншої сторони
(найменування документа)

(далі — Сторони), уклали цей Договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Компенсація Центром зайнятості Роботодавцю витрат на оплату праці за працевлаштування на умовах строкового трудового договору від _________ №______ зареєстрованого
безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб ______________, який / яка проживає за
(прізвище, ім’я та по батькові)

адресою: ________________________________________________________________________
___________________________________ (далі — працевлаштована особа) та гарантування
Роботодавцем збереження зайнятості працевлаштованої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати компенсації у два рази.
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2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Центр зайнятості зобов’язується:
2.1.1 Надавати Роботодавцю компенсацію витрат на оплату праці працевлаштованої особи (далі — Компенсація) у порядку
та розмірах, передбачених цим Договором та Порядком здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 р. № 696 (зі змінами) (далі — Порядок).
2.1.2. Продовжувати виплату Компенсації в разі переведення працевлаштованої особи за її згодою на інше робоче місце у
Роботодавця із збереженням гарантій зайнятості, передбачених умовами надання Компенсації.
2.2. Центр зайнятості має право:
2.2.1. Не рідше ніж один раз на три календарні місяці відповідно до затвердженого плану відвідувань роботодавців або за
письмовим зверненням фізичної чи юридичної особи про факти порушення Роботодавцем умов Компенсації перевіряти достовірність поданих Роботодавцем відомостей, які є підставою для надання Компенсації, визначення її розміру та виконання умов
цього Договору.
2.2.2. Під час перевірки виконання умов цього Договору отримувати від Роботодавця необхідну інформацію та пояснення
(у тому числі в письмовій формі) з питань, що виникають у ході перевірки.
2.2.3. Припинити перерахування Роботодавцю сум Компенсації в разі:
а) скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
01.10.2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»;
б) отримання інформації від правоохоронних чи державних контролюючих органів або скарги працевлаштованої особи щодо
порушення гарантій зайнятості — до з’ясування обставин порушення законодавства при використанні Компенсації;
в) відмови або перешкоджання Роботодавця у проведенні перевірки виконання умов цього Договору та Порядку, виявлення
фактів подання Роботодавцем Центру зайнятості недостовірних відомостей;
г) виникнення заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в межах дії
цього договору, у зв’язку з чим компенсація не здійснюється;
д) звільнення працівника до закінчення строку збереження гарантій зайнятості;
е) визнання Роботодавця в установленому порядку банкрутом або порушення стосовно нього справи про банкрутство, у
зв’язку з чим компенсація не здійснюється.
Центр зайнятості відновлює виплату Компенсації Роботодавцю, якому її було припинено згідно з підпунктами б) та в) цього
пункту, протягом 10 робочих днів після закінчення перевірки, якщо за її результатами не виявлено порушень умов Порядку та
цього Договору або порушення усунено.
2.3. Роботодавець зобов’язується:
2.3.1. Протягом трьох робочих днів із дати набрання чинності цього Договору подати Центру зайнятості відомість установленої форми про нараховану та виплачену заробітну плату, сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та використання робочого часу працевлаштованої особи (далі — відомість установленої форми) за період із дня
працевлаштування до першого числа місяця, в якому було прийнято рішення про надання Компенсації.
2.3.2. Щомісячно протягом п’яти робочих днів після виплати працевлаштованій особі заробітної плати надавати Центру зайнятості відомість установленої форми (до закінчення строку дії Договору).
2.3.3. Допускати представників Центру зайнятості до проведення перевірки виконання умов цього Договору та Порядку.
2.3.4. Повідомляти письмово Центр зайнятості про звільнення працевлаштованої особи або переведення (за її згодою) на
інше робоче місце зі збереженням гарантій зайнятості, а також про зміну свого місцезнаходження (місця проживання) протягом
п’яти робочих днів із дати звільнення або переведення.
2.3.5. У разі розірвання строкового трудового договору до закінчення строку збереження гарантій зайнятості працевлаштованої особи на підставі пункту 1 статті 36 чи пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України повернути суму одержаної
Компенсації у повному обсязі.
2.4. Роботодавець має право:
2.4.1. Перевести працівника за його згодою на інше робоче місце зі збереженням гарантій зайнятості, передбачених умовами
надання Компенсації.
2.4.2. Оскаржити рішення, дії чи бездіяльність Центру зайнятості в адміністративному чи судовому порядку.
3. ГАРАНТІЇ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦЕВЛАШТОВАНОЇ ОСОБИ
3.1. Роботодавець гарантує, що протягом строку дії договору не розриватиме строковий трудовий договір у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням
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підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, за угодою сторін, не погіршуватиме умови
праці та дотримуватиме інших гарантій зайнятості, встановлених чинним законодавством.
3.2. Робоче місце, умови праці та оплата праці особи, працевлаштованої з наданням Роботодавцю Компенсації, встановлюються відповідно до чинного законодавства.
4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ
4.1. Компенсація виплачується з дня працевлаштування особи за кожен непарний місяць роботи протягом року, але не більше ніж за шість календарних місяців (за працевлаштованих зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб,
які належать до категорії громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», — за
кожен непарний місяць роботи протягом двох років, але не більше ніж за 12 календарних місяців).
Компенсація виплачується в розмірі фактичних витрат на оплату праці працевлаштованої особи, але не вищому від середнього розміру заробітної плати штатного працівника, що склався у _____________________________________________ за минулий
зазначити регіон

місяць, або обчисленої з неї відповідної суми в разі, коли особа працювала неповний місяць.
4.2. Роботодавець щомісячно протягом п’яти робочих днів після виплати працевлаштованій особі заробітної плати, на підставі якої визначається розмір Компенсації, подає Центру зайнятості відомість установленої форми.
4.3. Центр зайнятості до останнього числа місяця, що настає за місяцем подання звітності, на підставі отриманої від Роботодавця
відомості установленої форми, даних ДФС та її територіальних органів щодо відсутності у роботодавця заборгованості зі сплати
єдиного внеску, даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо відсутності порушеної
справи про банкрутство або визнання Роботодавця банкрутом та інформації Держстату України про середній рівень заробітної плати
штатного працівника, що склався у відповідному регіоні, забезпечує перерахування коштів на розрахунковий рахунок Роботодавця.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Кожна Сторона є відповідальною за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.
5.2. За порушення умов і порядку надання Компенсації відповідає директор Центру зайнятості.
5.3. Роботодавець у встановленому законодавством порядку є відповідальним за забезпечення гарантій зайнятості працевлаштованої особи, достовірність наданих ним даних, що є підставами для прийняття рішення про компенсацію та визначення
розміру Компенсації.
5.4. Роботодавець зобов’язується повернути Центру зайнятості у повному обсязі суму наданої Компенсації в разі розірвання
строкового трудового договору із працевлаштованою особою: у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому
числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням
чисельності або штату працівників; за згодою сторін (пункт 1 статті 40, пункт 1 статті 36 Кодексу законів про працю України).
5.5. У разі встановлення факту подання Роботодавцем недостовірних відомостей Роботодавець зобов’язаний відшкодувати
Центру зайнятості суму заподіяної шкоди відповідно до частини третьої статті 35 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття».
6. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє протягом періоду, що перевищує тривалість виплати Компенсації у два рази.
6.2. Дія цього Договору припиняється у разі дострокового розірвання Роботодавцем строкового трудового договору від
_________ №_____________.
6.3. Спори, що виникають за даним Договором, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо Сторони під час переговорів не досягли згоди щодо вирішення спору, справа передається на розгляд суду.
6.4. До передання спору на розгляд суду Роботодавець має право звернутися за його вирішенням до центру зайнятості вищого рівня та / або Державної служби зайнятості (Центрального апарату), про що письмово повідомляє Центр зайнятості.
6.5. Цей Договір укладено у двох примірниках, кожен із яких має однакову юридичну силу. Кожна Сторона отримує примірник Договору.
8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Центр зайнятості: __________________________________
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Роботодавець: __________________________________

№ 14 (170), 16 липня 2018

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

ОХОРОНА ПРАЦІ

Цивільний захист та пожежна
безпека: про що варто знати
кадровикам
З питаннями охорони праці тісно пов’язані й питання пожежної безпеки, що наприклад, відображено у ст. 38 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня
1992 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694), у якій зазначається, що діяльність
органів державного нагляду за охороною праці регулюється Законом № 2694, а
також іншими нормативно-правовими актами, у т. ч. Законом України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 р. № 3745-XII (далі — Закон № 3745). Разом
з тим, після прийняття Кодексу цивільного захисту України (далі — КЦЗ) Закон
№ 3745 з 1 липня 2013 р. втратив чинність, як також згодом втратили чинність і
деякі інші нормативно-правові акти, що були пов’язані з пожежною безпекою.
Дізнайтеся, які ж нормативні документи та яким чином регулюють сьогодні різні
питання, пов’язані з пожежною безпекою — адже попри зовнішню рутинність
цієї сфери функціонування підприємства, від її правильної організації залежать
життя, здоров’я і долі людей.

Пожежна безпека
і цивільний захист

Як було зазначено, з 1 липня 2013 р. основним законодавчим актом, який регулює питання пожежної безпеки замість Закону № 3745,
став КЦЗ, котрий згідно з його ст. 1 регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища
та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної
системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян
України, іноземців й осіб без громадянства, підприємств, установ і організацій (далі — підприємства) незалежно від форми власності.
Зауважимо, що надзвичайні ситуації можуть
виникати і у зв’язку з різними пожежами, що випливає з п. 24 ч. 1 ст. 2 КЦЗ, згідно з яким надзвичайна ситуація — це обстановка на окремій
території чи суб’єкті господарювання на ній або
№ 14 (170), 16 липня 2018

водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією,
епіфітотією, застосуванням засобів ураження
або іншою небезпечною подією, що призвела
(може призвести) до виникнення загрози життю
або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті,
провадження на ній господарської діяльності.
Також у ч. 1 ст. 2 КЦЗ містяться визначення
й інших термінів і понять, що безпосередньо
пов’язані з питаннями пожежної безпеки та
їх взаємозв’язку з питаннями цивільного захисту, наприклад:
— засоби цивільного захисту — протипожежна, аварійно-рятувальна та інша спеціальна техніка, обладнання, механізми, прилади, інструменти,
вироби медичного призначення, лікарські засоби,
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засоби колективного та індивідуального захисту,
які призначені та використовуються під час виконання завдань цивільного захисту;
— засоби протипожежного захисту — технічні засоби, призначені для запобігання, виявлення, локалізації та ліквідації пожеж, захисту
людей, матеріальних цінностей та довкілля від
впливу небезпечних факторів пожежі;
— пожежа — неконтрольований процес знищення або пошкодження вогнем майна, під час
якого виникають чинники, небезпечні для істот
та навколишнього природного середовища;
— пожежна безпека — відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та
пов’язаної з ними можливості завдання шкоди
живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю;
— пожежна охорона — вид діяльності, який
полягає у запобіганні виникненню пожеж і захисті життя та здоров’я населення, матеріальних цінностей, навколишнього природного середовища від впливу небезпечних чинників
пожежі.
Також питанням безпосередньо пожежної
безпеки у КЦЗ присвячена його глава 13 «Забезпечення пожежної безпеки».

Обов’язки підприємств у сфері
цивільного захисту/пожежної
безпеки

Для забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного, у т. ч. й протипожежного, захисту, як її складової, в Україні створена
єдина державна система цивільного захисту,
яка складається з функціональних і територіальних підсистем та їх ланок, діяльність яких
детально прописана у розділі ІІ КЦЗ, а також у
Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 9 січня
2014 р. № 11. Також у розділі ІІІ КЦЗ для:
— органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування встановлені відповідні
повноваження у сфері цивільного захисту;
— суб’єктів господарювання (підприємств і
фізичних осіб – підприємців), а також громадян —
завдання та обов’язки.
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Зокрема, для суб’єктів господарювання
згідно зі ст. 20 КЦЗ встановлені такі завдання
та обов’язки у сфері цивільного захисту:
— забезпечення виконання заходів у сфері
цивільного захисту на об’єктах суб’єкта господарювання;
— забезпечення відповідно до законодавства
своїх працівників засобами колективного та
індивідуального захисту;
— розміщення інформації про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі
виникнення аварії;
— організація та здійснення під час виникнення надзвичайних ситуацій евакуаційних
заходів щодо працівників та майна суб’єкта господарювання;
— створення об’єктових формувань цивільного захисту відповідно до КЦЗ та інших
законодавчих актів, необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази і забезпечення готовності таких формувань до дій за
призначенням;
— створення диспетчерських служб відповідно до КЦЗ та інших законів, необхідних для
забезпечення безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
— проведення оцінки ризиків виникнення
надзвичайних ситуацій на об’єктах суб’єкта
господарювання, здійснення заходів щодо неперевищення прийнятних рівнів таких ризиків;
— здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у т. ч. правилам техногенної та пожежної безпеки;
— декларування безпеки об’єктів підвищеної
небезпеки;
— розроблення планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки;
— проведення об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту;
— забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання відповідно до вимог ст. 133 КЦЗ;
— здійснення за власні кошти заходів цивільного захисту, що зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій;
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— забезпечення безперешкодного доступу
посадових осіб органів державного нагляду, працівників аварійно-рятувальних служб, з якими
укладені угоди про аварійно-рятувальне обслуговування суб’єктів господарювання, для проведення обстежень на відповідність протиаварійних заходів планам локалізації і ліквідації
наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктах, сил
цивільного захисту — для проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт у разі
виникнення надзвичайних ситуацій;
— забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, використання та реконструкції захисних
споруд цивільного захисту;
— здійснення обліку захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на балансі (утриманні);
— дотримання протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режиму;
— створення і викорис тання матеріальних
резервів для запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій;
— розроблення заходів щодо забезпечення
пожежної безпеки, впровадження досягнень
науки і техніки, позитивного досвіду із зазначеного питання;
— розроблення і затвердження інструкцій
та видання наказів з питань пожежної безпеки, здійснення постійного контролю за їх виконанням;
— забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної
безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень центрального органу
виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки;
— утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням;
— здійснення заходів щодо впровадження
автоматичних засобів виявлення та гасіння
пожеж і використання для цієї мети виробничої
автоматики;
— своєчасне інформування відповідних органів та підрозділів цивільного захисту про не№ 14 (170), 16 липня 2018
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справність протипожежної техніки, систем
протипожежного захисту, водопостачання, а
також про закриття доріг і проїздів на відповідній території;
— виконання інших завдань і заходів у сфері
цивільного захисту, передбачених КЦЗ та іншими законодавчими актами.

Правила пожежної безпеки

Що стосується безпосередньо правил пожежної безпеки, які згадані вище, то вони конкретно виписані у Правилах пожежної безпеки в
Україні, затверджених наказом Міністерства
внутрішніх справ України (далі — МВС) від 30
грудня 2014 р. № 1417 (далі — Правила № 1417),
які встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки до:
— будівель, споруд різного призначення;
— прилеглих до них територій;
— іншого нерухомого майна, обладнання,
устаткування, що експлуатуються;
— будівельних майданчиків;
— проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення будівель та споруд (далі —
об’єкт).
Серед іншого, у Правилах № 1417 також зазначається, що:
— діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств
та об’єктів;
— керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель,
споруд, приміщень, дільниць, технологічного та
інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту;
— обов’язки щодо забезпечення пожежної
безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту передбачаються у посадових інструкціях, обов’язках, положеннях
про підрозділ;
— для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) повинно бути розроблено
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спеціальну інструкцію, в якій необхідно визначити їхні обов’язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення
пожежі, спрацювання систем протипожежного
захисту, а також вказати, хто з посадових осіб
об’єкта має бути викликаний у нічний час у разі
пожежі;
— на кожному об’єкті відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) повинен
бути встановлений протипожежний режим,
який включає порядок утримання шляхів евакуації; визначення спеціальних місць для куріння тощо;
— для кожного приміщення об’єкта мають
бути розроблені та затверджені керівником
об’єкта або уповноваженою ним посадовою
особою інструкції про заходи пожежної безпеки;
— на об’єктах з постійним або тимчасвим перебуванням значної кількості людей
мають бути розроблені й вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на
випадок пожежі, а також для окремих об’єктів
(заклади охорони здоров’я, розважальні тощо)
на доповнення до зазначеного плану повинна
бути розроблена та затверджена керівником
інструкція, що визначає дії персоналу щодо
забезпечення безпечної та швидкої евакуації
людей;
— приступати до роботи особам, які не
пройшли навчання, протипожежного інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

Організація діяльності
з цивільного захисту/пожежної
безпеки на підприємстві

Для координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та підприємств,
пов’язаної з техногенно-екологічною безпекою,
захистом населення і територій, запобіганням і
реагуванням на надзвичайні ситуації, згідно з
ч. 3 ст. 6 КЦЗ різними органами мають створюватися відповідні комісії, у т. ч. керівними органами підприємств утворюються комісії з питань надзвичайних ситуацій.
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Також згідно з частинами 2 – 3 ст. 20 КЦЗ для
здійснення організації заходів цивільного захисту суб’єкта господарювання його керівником мають бути створені (призначені) підрозділи (посадові особи) з питань цивільного
захисту з урахуванням таких вимог:
— у суб’єктах господарювання, віднесених до
відповідних категорій цивільного захисту, з чисельністю працюючих понад 3 тисячі осіб
створюються підрозділи з питань цивільного захисту;
— у суб’єктах господарювання, а також закладах охорони здоров’я із загальною чисельністю працюючих та осіб, які перебувають
на лікуванні, від 200 до 3 тисяч осіб та у
суб’єктах господарювання, віднесених до другої
категорії цивільного захисту, призначаються
посадові особи з питань цивільного захисту;
— у навчальних закладах з денною формою
навчання з чисельністю 500 і більше осіб, які
навчаються, призначаються посадові особи з
питань цивільного захисту;
— у суб’єктах господарювання з чисельністю
працюючих до 200 осіб призначаються особи
з питань цивільного захисту за рахунок
штатної чисельності суб’єкта господарювання;
— громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які здійснюють господарську
діяльність та зареєстровані відповідно до законодавства як підприємці, виконують заходи
цивільного захисту особисто.
Порядок діяльності зазначених підрозділів
або осіб згідно з ч. 4 ст. 20 КЦЗ визначається
відповідними положеннями про підрозділ або
посадовими інструкціями, які мають бути затвердженні керівником, що його створив (призначив), на підставі Типового положення про
підрозділ з питань цивільного захисту суб’єкта
господарювання, затвердженого наказом МВС
від 20 квітня 2017 р. № 325 (далі — Положення
№ 325).
Наприклад, у Положенні № 325 зазначається,
що вид відповідного структурного підрозділу
(департамент, управління, відділ, інший структурний підрозділ) визначається керівником
суб’єкта господарювання з урахуванням харак№ 14 (170), 16 липня 2018
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теру та обсягу роботи, а його керівник повинен мати повну вищу освіту та стаж роботи у
сфері цивільного захисту не менше 2 років.
Також встановлюються відповідні функції
підрозділу та його права, які, серед іншого,
включають право:
— одержувати від інших підрозділів суб’єкта
господарювання інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
— заслуховувати інформацію керівників інших структурних підрозділів та окремих фахівців керівного органу суб’єкта господарювання,
керівників виробничих підрозділів (цехів, ділянок, ланок тощо) про стан виконання завдань і
заходів з питань захисту населення і персоналу,
територій від надзвичайних ситуацій, реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, готовності до дій у разі загрози або виникнення аварії чи надзвичайної ситуації;
— залучати за згодою керівників фахівців інших підрозділів керівного органу та виробничих
підрозділів суб’єкта господарювання до участі в
розробленні заходів цивільного захисту тощо.
Серед обов’язків керівника структурного
підрозділу передбачені такі:
— здійснення керівництва діяльністю підрозділу, відповідальність за виконання покладених на підрозділ завдань та прийняті ним
рішення;
— організація діяльності підрозділу, спрямована на розроблення і здійснення заходів щодо
захисту, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
— розроблення проектів наказів керівника
суб’єкта господарювання з питань організації та
виконання заходів цивільного захисту;
— формування проектів планів у сфері цивільного захисту на мирний час та особливий
період суб’єкта господарювання;
— контроль у межах компетенції виконання
наказів з питань цивільного захисту працівниками суб’єкта господарювання;
— забезпечення в підрозділі виконання вимог
законодавства, зокрема КЦЗ, Кодексу законів
про працю України;
— визначення та затвердження функціональних обов’язків працівників підрозділу;
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— подання пропозицій щодо призначення на
посаду та звільнення з посади працівників підрозділу;
— підготовка пропозиції в межах компетенції
до проектів наказів керівника суб’єкта господарювання;
— внесення у встановленому порядку пропозицій щодо обмеження, а в разі потреби — припинення роботи суб’єкта господарювання, окремих цехів, експлуатації робочих місць до усунення
порушень, які можуть призвести до виникнення
надзвичайних ситуацій або загрожують життю та
здоров’ю працівників;
— ініціювання проведення в установленому
порядку нарад з питань, що належать до компетенції підрозділу.
Що стосується питань, які безпосередньо
пов’язані саме з пожежною безпекою, то у ст. 55
КЦЗ зазначається, що діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств.
Зазначена вимога відображається у трудових договорах (контрактах), статутах та положеннях, а забезпечення пожежної безпеки
суб’єкта господарювання покладається на
власників та керівників таких суб’єктів господарювання.
Таким чином, насамперед, керівник підприємства повинен видати наказ про забезпечення пожежної безпеки підприємства.
У наказі слід визначити обов’язки посадових осіб
щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а
також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту (див. Зразок).
Крім того, у відповідних посадових документах (функціональних обов’язках, інструкціях,
положеннях тощо) необхідно визначити за працівниками їх обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту.
Що стосується асоціацій, корпорацій, концернів, інших господарських об’єднань суб’єктів
господарювання, то їх повноваження у сфері
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Зразок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС»
НАКАЗ
12.07.2018 р.

м. Київ

№ 183-аг

Про забезпечення пожежної
безпеки підприємства
На виконання вимог ч. 3 ст. 55 Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 р.
№ 1417, та з метою забезпечення належного рівня пожежної безпеки приміщень підприємства,
НАКАЗУЮ:
1. МЛИНА Романа Івановича, інженера з пожежної безпеки, призначити з 16 липня 2018 р.
відповідальним за пожежну безпеку ТОВ «Сервіс», якому доручити провести наступні заходи:
— забезпечити приміщення необхідною кількістю засобів пожежогасіння та здійснювати
контроль за їх наявністю;
— привести в робочий стан вогнегасники;
— укомплектувати пожежні щити необхідним інвентарем;
— вивісити на видних місцях у всіх приміщеннях таблички із прізвищами відповідальних
осіб за пожежну безпеку та з номером телефону для виклику пожежної охорони.
2. Затвердити Інструкцію про заходи пожежної безпеки в ТОВ «Сервіс» (додається).
3. Призначити з 16 липня 2018 р. відповідальними за пожежну безпеку в структурних підрозділах підприємства керівників цих підрозділів:
3.1. Бухгалтерія — Кириченко Валентина Гаврилівна, головний бухгалтер.
3.2. Відділ кадрів — Марчук Олександр Петрович, начальник відділу кадрів.
3.3. Відділ маркетингу — Щур Дмитро Миколайович, начальник відділу маркетингу.
4. Керівникам структурних підрозділів підприємства:
— забезпечити дотримання вимог пожежної безпеки у приміщеннях;
— дотримуватися вимог пожежної безпеки, а також виконувати приписи, постанови та
інші законні вимоги посадових осіб пожежної охорони;
— розробляти і здійснювати заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;
— по закінченні робочого дня проводити огляд приміщень з метою перевірки протипожежного стану.
5. Кирпі Мирославі Олексіївні, інспектору з кадрів, ознайомити працівників ТОВ «Сервіс»
з Інструкцією про заходи пожежної безпеки в ТОВ «Сервіс» під підпис.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Додаток: Інструкція про заходи пожежної безпеки в ТОВ «Сервіс».
Директор
З наказом ознайомлені:
12.07.2018 р.
12.07.2018 р.
12.07.2018 р.
13.07.2018 р.
13.07.2018 р.
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пожежної безпеки мають визначатися їхніми
статутами або договорами між суб’єктами господарювання, що утворили об’єднання. Для виконання ж делегованих об’єднанню відповідних
функцій у його апараті створюється служба пожежної безпеки.

Інші організаційні утворення
у сфері цивільного
захисту/пожежної безпеки

Зауважимо, що для вирішення різних питань
у сфері цивільного захисту, у т. ч. й пожежної
безпеки, у КЦЗ передбачені різні організаційні
одиниці (утворення), які можуть створюватися
на різних рівнях (наприклад, державному, регіональному, відомчому, на підприємстві тощо),
і які, у свою чергу, можуть включатися до складу
більш узагальнених понять та певними чином
класифікуватися. Приміром, для проведення
різних відповідних робіт, у т. ч. проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт,
гасіння пожеж тощо в Україні створені так звані
«Сили цивільного захисту» (ст. 22 КЦЗ), які
включають різні спеціалізовані служби, формування і підрозділи, зокрема, аварійно-рятувальні служби, які, згідно зі ст. 23 КЦЗ, поділяються
на:
— державні, регіональні, комунальні, громадських організацій, а також об’єктові, які
утворюються керівником суб’єкта господарювання, що експлуатує об’єкти підвищеної
небезпеки;
— неспеціалізовані та спеціалізовані (останні утворюються для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення, що потребують залучення фахівців
певної спеціальності, техніки і майна спеціального призначення). Наприклад, спеціалізованими службами можуть бути і протипожежні
служби. При цьому на суб’єкті господарювання його керівником можуть утворюватися
об’єктові служби шляхом формування з працівників суб’єкта господарювання ланок, команд,
груп, що складають відповідні спеціалізовані
служби цивільного захисту;
— професійні та непрофесійні (останні
утворюються з числа інженерно-технічних та
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інших досвідчених працівників суб’єктів господарювання, які мають необхідні знання та
навички у проведенні аварійно-рятувальних та
інших невідкладних робіт і здатні за станом
здоров’я виконувати роботи в екстремальних
умовах).
У свою чергу, працівники аварійно-рятувальної служби поділяються на:
 основних — до них належать працівники,
які організують і виконують аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи та забезпечують
готовність аварійно-рятувальних служб до проведення таких робіт. Основні працівники професійної аварійно-рятувальної служби поділяються на:
— керівних;
— рядових;
 допоміжних — до них належать працівники, які забезпечують повсякденну діяльність
аварійно-рятувальної служби.
Також з метою захисту життя і здоров’я громадян, приватної, колективної та державної
власності від пожеж, підтримання належного
рівня пожежної безпеки на підприємствах і в
населених пунктах згідно зі ст. 58 КЦЗ створюється пожежна охорона, основними завданнями якої є:
— забезпечення пожежної безпеки;
— запобігання виникненню пожеж та нещасним випадкам під час пожеж;
— гасіння пожеж, рятування населення, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.
Згідно зі ст. 59 КЦЗ пожежна охорона поділяється на державну, відомчу, місцеву та добровільну. Наприклад, згідно зі ст. 63 КЦЗ для забезпечення добровільної пожежної охорони,
зокрема, запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння, керівником суб’єкта господарювання можу ть утворюватися пожежнорятувальні підрозділи з числа працівників
зазначеного суб’єкта. Порядок забезпечення
добровільної пожежної охорони, права та обов’язки осіб, які є її членами, визначаються у Порядку функціонування добровільної пожежної
охорони, затвердженому постановою КМУ від
17 липня 2013 р. № 564.
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Навчання працівників
з питань цивільного захисту/
пожежної безпеки

Згідно зі ст. 39 КЦЗ за місцем роботи повинно здійснюватися навчання працюючого
населення діям у надзвичайних ситуаціях,
яке згідно зі ст. 40 КЦЗ є обов’язковим і здійснюється:
— у робочий час за рахунок коштів роботодавця за програмами підготовки населення
діям у надзвичайних ситуаціях;
— під час проведення спеціальних об’єктових
навчань і тренувань з питань цивільного захисту у порядку, визначеному центральним органом
виконавчої влади, який забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері цивільного
захисту.
Для отримання працівниками відомостей про
конкретні дії у надзвичайних ситуаціях з урахуванням особливостей виробничої діяльності
суб’єкта господарювання у кожному суб’єкті господарювання обладнується інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту.

Особи, які приймаються на роботу, та працівники
щороку за місцем роботи проходять інструктаж з
питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій
у надзвичайних ситуаціях (ч. 4 ст. 40 КЦЗ).
Крім того, у випадку роботи, яка пов’язана
з підвищеною пожежною небезпекою:
— особи, які приймаються на таку роботу —
мають попередньо пройти спеціальне навчання
(пожежно-технічний мінімум);
— працівники, які зайняті на зазначених роботах — один раз на рік проходять перевірку
знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки;
— посадові особи до початку виконання своїх
обов’язків і періодично (один раз на три роки) —
проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
Зауважимо, що відповідні програми навчання з питань пожежної безпеки мають бути погоджені з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує
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державну політику у сфері цивільного захисту.
Допуск до роботи осіб, які не пройшли відповідне навчання, інструктаж і перевірку знань
з питань цивільного захисту, зокрема з пожежної безпеки, забороняється.
Конкретні питання відповідного навчання
також розглядаються у Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях,
затвердженому постановою КМУ від 26 червня
2013 р. № 444.

Атестація аварійно-рятувальних
служб та рятувальників

Зауважимо, що згідно зі ст. 48 КЦЗ з метою
перевірки здатності до проведення аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж та надання права на проведення таких робіт має проводитися атестація аварійнорятувальних служб та рятувальників відповідно до Порядку атестації аварійно-рятувальних
служб і рятувальників, затвердженого постановою КМУ від 13 листопада 2013 р. № 828. Такій
атестації підлягають аварійно-рятувальні служби, рятувальники, які працюють на контрактній
основі, а також громадяни України, які приймаються на роботу до аварійно-рятувальної
служби на контрактній основі.
Зазначену атестацію проводить відповідна
міжвідомча атестаційна комісія, яка утворюється КМУ і діє відповідно до Положення про
Міжвідомчу комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого
наказом МВС від 17 вересня 2014 р. № 963.
Центральний орган виконавчої влади, який
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері цивільного захисту, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері охорони здоров’я, протягом десяти робочих днів після проходження атестації аварійнорятувальної служби, формування служби медицини катастроф, рятувальників приймають
рішення про видачу та видають їм свідоцтва
про атестацію, посвідчення, книжки та жетони рятувальника або письмове повідомлення
про відмову в їх видачі. Строк дії свідоцтва про
атестацію становить п’ять років.
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вальних та інших невідкладних робіт, гасіння
пожеж не допускаються.

Державний нагляд (контроль)
у сфері пожежної безпеки

Згідно зі ст. 64 КЦЗ організовувати та здійснювати державний нагляд (контроль) щодо
виконання вимог законів та інших нормативноправових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності
аварійно-рятувальних служб має спеціально
уповноважений на це центральний орган виконавчої влади, який реалізує свої повноваження безпосередньо і через свої територіальні органи у відповідних областях, містах, районах.
Таким органом згідно з Положенням про нього,
затвердженим постановою КМУ від 16 грудня
2015 р. № 1052, є Державна служба України з
надзвичайних ситуацій, діяльність якої спрямовується і координується КМУ через МВС.
Зокрема, згідно з ч. 2 ст. 65 КЦЗ у суб’єктів
господарювання приватної форми власності органи державного нагляду у сфері цивільного захисту контролюють виконання заходів щодо захисту населення та працівників на випадок
надзвичайної ситуації, а також вирішення питань техногенної та пожежної безпеки, що стосуються прав та інтересів інших юридичних осіб
і громадян.

Любов ГУЩІНА,
консультант
з кадрового діловодства

реклама

Також у відповідних випадках зазначені документи можуть анулюватися, зокрема, згідно з
ч. 14 ст. 48 КЦЗ, підставою для анулювання посвідчення, книжки та жетона рятувальника є:
— звільнення з роботи або переведення на
посаду, яка не належить до основного складу;
— низькі практичні навички, проявлені рятувальником під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння
пожеж;
— непроходження в установлені строки підвищення кваліфікації;
— допущення систематичних випадків грубого порушення правил техніки безпеки під час
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж;
— допущення поранення чи травмування
внаслідок порушення правил техніки безпеки
під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж;
— непридатність за медичним висновком до
виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж;
— систематичне порушення трудової дисципліни.
Також атестовані аварійно-рятувальні служби
та рятувальники вносяться до відповідного реєстру аварійно-рятувальних служб, якій ведеться
згідно з Порядком ведення реєстру атестованих
аварійно-рятувальних служб, затвердженим наказом МВС від 13 листопада 2014 р. № 1213.
Неатестовані аварійно-рятувальні служби,
рятувальники до проведення аварійно-ряту-
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Як налагодити відносини
з безпосереднім керівником
Наша робота — це місце, де ми не тільки виконуємо свої трудові обов’язки, але
і спілкуємося з колегами та керівництвом. І досить часто відносини саме з начальником налагоджуються не так, як нам би хотілося. Сьогодні конфлікти з
керівництвом — одна з найпоширеніших причин робочих стресів, скандалів і
«гучних» звільнень. Тож дізнайтеся, як їх уникнути, й правильно збудувати відносини з керівництвом — адже окрім того, що вони можуть стати підтримкою
вашому просуванню кар’єрними сходами, нормальне спілкування з начальником
дозволить просто працювати, не витрачаючи свій час та сили на обмірковування
безглуздих ситуацій.

Загальні поради

Психологи радять пам’ятати про те, що ваш
керівник — така ж людина, як і ви, зі своїми
слабкими і сильними сторонами. Швидше за
все, він теж прагне зробити кар’єру, його теж
чекає вдома сім’я, риболовля у вихідні та відпустка на дачі. До того ж, у нього, напевно, теж
є безпосередній начальник, який також часто
буває незадоволений підлеглими.
Чого ж чекає від вас керівник? Як свідчать
опитування — надійності (щоб співробітники
не підвели і вчасно виконали завдання), пунктуальності (аби директор не наголошував
йому, що постійно бачить як спізнюються співробітники саме його відділу), професіоналізму
(щоб не перевіряти за підлеглими кожну дрібницю і не виправляти помилки, відволікаючись від
своїх завдань) і елементарної людської порядності (аби уникнути пліток, інтриг та інших неприємностей у колективі).
Скажіть собі чесно: чи завжди ви відповідаєте
всім цим вимогам?
Сьогодні багато хто незадоволений своїм місцем роботи. Люди часто працюють або за великі
гроші, або за потреби, оскільки іншої роботи
просто немає. Тому якщо у вас проблеми в стосунках з керівництвом, але пристойна зарплата
і взаєморозуміння з колегами, то, швидше за
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все, ви будете працювати на цьому місці ще довго. Якщо ж псуються стосунки і з колективом, і з
керівництвом, то скоро вам доведеться звільнятися.
Тож ознайомтеся з кількома узагальненими
порадами щодо налагодження відносин зі своїм
безпосереднім керівництвом — адже кілька з
них можуть стати у нагоді й особисто вам.
 Зміцніть відносини з колегами.
Саме вони вас підтримають і допоможуть вирішити виробничі проблеми, а також заступляться за вас перед начальником. Прийшовши
на нову роботу, аби знайти спільну мову з колегами та керівництвом, дотримуйтесь правил,
навіть негласних, які тут прийняті. Звертайте
увагу на стиль спілкування і поведінку, помічайте, як ставляться до керівників ваші колеги, і намагайтеся чинити так само, як вони.
Ви повинні зрозуміти, що критика керівництва неминуча. Витримати її буде набагато
простіше, якщо ви не будете осуджувати начальника — подумайте про те, яка відповідальність
лежить на ньому. Ще невідомо, як би ви поводилися на його місці. Але якщо спілкування з керівником викликає у вас дискомфорт навіть
щодо ділових питань, не перекладайте цей
обов’язок на інших. Шукайте підходи до начальника, але ніколи не ігноруйте його (інакше у ва№ 14 (170), 16 липня 2018
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шого керівника може з’явитися враження, що ви
не працюєте або щось приховуєте).
Пам’ятайте, чим більше ви будете з’являтися на
очах керівника у справі, тим більше він буде думати, що ви працюєте і виконуєте свої обов’язки в
повному обсязі. У той же час не потрібно занадто
часто «миготіти» на очах начальства. Так вас можуть запідозрити в підлабузництві й інтригах.
А основне — у тих, хто не «виходить» з кабінету
начальника, починають псуватися відносини з
колегами.
 З’ясуйте, чого саме чекає від вас керівник.
Припиніть робити припущення з приводу
того, чого ваш керівник чекає від вас. Якщо вам
здається, що рівень його претензій перевищує
розмір ваших повноважень, має сенс спробувати відверто з ним поговорити (щоправда, бажано не в розпал робочого дня) щодо окреслення
певних меж ваших трудових обов’язків. При
цьому слід намагатися тверезо оцінювати власні можливості, щоб не взяти на себе занадто багато зобов’язань.
Крім усього іншого, постарайтеся розібратися
не тільки з вашими обов’язками на робочому
місці, а й спробуйте з’ясувати ті цілі, які бачить
перед вами особисто ваш керівник. Особливу
увагу зверніть на пріоритети діяльності для найближчого періоду часу (тиждень, два, місяць).
Має сенс скласти список найбільш термінових
справ, що дасть вам змогу виконати їх у намічений строк.
 Уявіть себе на місці вашого керівника.
Якщо ви вже добре знаєте свого начальника і
розумієте, з якою людиною вам доводиться мати
справу, вам дещо відомо і про особисте життя та
оточення свого керівника, а також про його певні слабкості, переваги і недоліки, то не варто відразу ж ставитися до всього цього, як до компромату. Пам’ятайте — яким би професіоналом не
був ваш керівник, він все одного людина, як і ви,
а не якась вища істота, а це означає, що йому
також властиві людські помилки та слабкості.
Такий підхід дозволить не тільки зменшити
рівень критицизму, з яким, зазвичай, підлеглі
ставляться до свого начальства, а й дасть вам
можливість відчути себе на місці вашого керівника. Ви почнете усвідомлювати, що цілком
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нормально, якщо ваш начальник не знає певних
речей, які знаєте ви або ваші колеги, оскільки
його трудові функції полягають в іншому і ви не
знаєте того, що знає він.
 Будьте готові до змін.
Часто трапляється, що керівникам в голову
спадають нові ідеї, які, на вашу думку, лише
заважають ефективно працювати. Однак не секрет, що працівники нерідко просто не хочуть
жодних змін, звикнувши до звичного розпорядку дня і знайомих вказівок. Найчастіше все
«зруйнувати» здатний новий начальник, у якого
повно нових ідей на тему, як зробити так, щоб
всі ефективно працювали.
Простий секрет полягає в тому, що ваше позитивне ставлення до запропонованих вашим
керівником змін допоможе вам знайти з ним
спільну мову. Якщо ж ви категорично не бачите
нічого хорошого у нововведеннях, спробуйте
хоча б зрозуміти, чого саме хоче домогтися ваш
керівник. Можливо, ви й справді з першого разу
не зрозуміли, яку мету переслідує ваш начальник, а може у вас є альтернативні ідеї й тоді варто запропонувати своє бачення даного питання.
Головне, робити щось, обговорювати нововведення, пропонувати власну позицію тощо, але
тільки не замикатися у недовірі й скептицизмі.
 Проявляйте активність і далекоглядність.
Якщо ваш керівник постійно сварить вас за
незадовільну роботу, а ви вважаєте його ставлення невиправданим, підіть назустріч сподіванням
начальства. Не слід чекати, коли виведений з
себе черговим провальним місяцем (байдуже, в
якій сфері діяльності) керівник почне вигадувати способи підвищити продуктивність праці —
випередіть його й запропонуйте свою ідею.
Даний спосіб підходить, головним чином,
тим працівникам, які дійсно відмінно знають
свої обов’язки і здатні принести на своєму робочому місці більше користі, ніж вони приносять
зараз. Не варто перейматися, якщо ваші ідеї не
сподобаються керівникові — головним для нього буде ваше щире прагнення зробити щось посправжньому корисне, а не просто просиджувати в офісі робочі дні та тижні.
У спілкуванні з керівником завжди звертайте
увагу на тонкощі його реакції у певних ситуаціях
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і різних питаннях. Вчіться підходити в потрібний
час, визначати настрій начальника, обирати
найбільш вдалу ситуацію для підписання паперів
і спілкування з робочих питань. Ніколи не доводьте керівникові свою правоту, навіть якщо
ваша точка зору стовідсотково правильна — зазвичай, з деякими окремим винятками, начальство дуже важко приймає чужу думку, крім того,
йому важко вибачатися, тому ваш спір, ймовірно, може перерости в конфлікт.
Необхідно пам’ятати старе правило: керівник
завжди правий. Якщо ви прийшли з пропозицією, просто викладіть її як свою точку зору,
думку, що випадково прийшла в голову, якою ви
вирішили поділитися. Відразу після викладу своїх
ідей, залиште начальника подумати. Тоді набагато вища ймовірність того, що поміркувавши, керівник з вами погодиться і зробить так, як ви
вважаєте за потрібне. Завжди ходіть до керівництва з пропозиціями, тому що насправді цінується той, хто думає про роботу і прагне брати
участь в розвитку свого підприємства.
 Переймайте досвід.
Це прекрасний спосіб для підвищення свого
професіоналізму. Адже саме ці методи дозволили начальнику досягти успіху. Тому аналізуйте
хід його думок, методику роботи, якими технологіями він віддає перевагу. Не виключено, що
незабаром ваша особиста продуктивність значно підвищиться.
 Пам’ятайте про субординацію.
Якими б не були ваші стосунки, не забувайте,
що останнє слово має залишатися за керівником.
Якщо ви впевнені, що ваша ідея принесе користь
підприємству, аргументовано відстоюйте свою
точку зору. Дотримуйтесь такту і залишайтеся коректними. Навіть якщо вам дадуть негативну відповідь, не поспішайте писати заяву про звільнення.
Адже відповідальність за прийняті (або не прийняті) рішення завжди лягає на плечі керівника.
Якщо ваш керівник, так би мовити, «у віці» й
починав свою кар’єру ще за радянського періоду, намагайтеся виглядати і вести себе відповідно до його сподівань — не завадить частіше одягати діловий костюм, бути пунктуальним і
забути про обговорення з колегами поширеної у
соцмережах інформації.
44

 Знайдіть спільні інтереси.
Пошукайте точки дотику — напевно, інтереси вашого начальника не обмежуються лише
роботою. Можливо, у нього є хобі, які близькі й
вам. Тільки не намагайтеся обманювати —
якщо, приміром, ваш керівник завзятий рибалка, а ви не можете відрізнити сома від коропа,
краще знайдіть іншу тему для розмови.
 Прораховуйте розвиток ситуації.
Коли ви отримуєте завдання з’ясувати інформацію або зробити аналіз отриманих цифр, подумайте, що ще може знадобитися керівництву.
Передбачливість, володіння інформацією свідчитимуть про ваш професіоналізм.
Головне — завжди пам’ятати, що час від часу
конфлікти з безпосереднім керівництвом неминучі й якщо вони незначні, то ніяк не вплинуть
на вашу кар’єру (адже усні зауваження і «причіпки» не вносять до трудової книжки) й це не
завадить вам стати професіоналом. Думайте в
першу чергу про те, щоб займатися безпосередньо роботою — належне виконання своїх трудових обов’язків є запорукою успішної кар’єри.

Враховуйте стиль керівництва

Щоб встановити нормальні відносини з начальником, спробуйте зрозуміти його і оцінити
умови, в яких він працює. Варто поставити собі
кілька запитань щодо вашого керівника, зокрема, з’ясувати: які його цілі, які вимоги висуває
до нього вище начальство, у чому його сильні й
слабкі сторони, який його стиль роботи, як він
вважає за краще отримувати інформацію тощо.
Не знаючи цього, жоден підлеглий не зможе
управляти відносинами з керівником, що неминуче відобразиться на його роботі.
Стиль управління керівника своїми підлеглими багато в чому визначає успіх підприємства,
динаміку його розвитку. Від стилю керівництва
залежать мотивація працівників, їхнє ставлення
до праці, взаємини і багато іншого.
Кожен керівник у процесі управлінської
діяльності виконує свої обов’язки у властивому
тільки йому стилі. Стиль керівництва виражається в тому, якими прийомами керівник спонукає колектив до ініціативного і творчого підходу до виконання покладених на нього
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обов’язків, як контролює результати діяльності
підлеглих. Прийнятий стиль керівництва може
характеризувати якість діяльності керівника,
його здатність забезпечувати ефективну управлінську діяльність, створювати в колективі
особливу атмосферу, сприяти розвитку доброзичливих взаємин і поведінки. Межа, до якої начальник делегує свої повноваження, типи влади, які він використовує, пріоритети (приміром,
відносини у колективі або виконання завдання) —
все це відображає стиль керівництва.
У сучасній теорії менеджменту однією з найбільш поширених теорій лідерства є теорія Курта Левіна. Він виділив три класичних стилі керівництва:
1) Авторитарний «Диктатор». Цей стиль
полягає у тому, що керівник привласнює собі всі
приватні функції процесу керівництва й прагне
«вимкнути» усі саморегулюючі механізми цього
процесу. Автократичний керівник має достатню
владу, щоб нав’язувати свою волю виконавцям,
і в разі необхідності без вагань застосовує це.
Як правило, в офісах «Диктаторів» тихо, двері
зачинені, у більшості співробітників плечі злегка
підняті, голова витягнута вперед і погляд переляканий, злегка спідлоба. Не всі співробітники
усвідомлюють це, оскільки їхні думки, так само
як і дії, знаходяться під жорстким контролем.
У кожного співробітника є своя посадова інструкція й лежить вона не де-небудь в далекій
папці у відділі кадрів, а в шухляді власного столу.
«Диктатор» вимагає, щоб про всі справи доповідали саме йому, одноосібно приймає рішення
або скасовує їх. Більшість питань він вирішує сам,
завжди суворо контролює і часто втручається в роботу підлеглих. Дуже вимогливий і навіть прискіпливий. Його в першу чергу цікавить виконання
поставлених завдань. Він не звертає уваги на відносини в колективі. Спілкування з підлеглими спеціально обмежує, тримається від них на відстані.
У спілкуванні буває нетактовний і подекуди
грубий. Не любить критики й не реагує на неї.
Свою думку нав’язує підлеглим. Приймаючи рішення сам, подає його як думку всіх й обговорювати нічого ні з ким і ніколи не збирається.
Підлеглі — це інструмент для реалізації волі
керівника. І як будь-який інший зіпсований ін№ 14 (170), 16 липня 2018
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струмент, він легко замінює одних співробітників іншими. Наради збираються не для того, аби
щось справді обговорювати, а щоб роздати завдання і проконтролювати реакцію на них. У світі бізнесу жорстка позиція «Диктатора» працює
найчастіше на нього, на підвищення його авторитету і поваги серед партнерів.
2) Соціальний «Демократ». Підприємство,
де домінує демократичний стиль управління,
характеризується високим ступенем децентралізації повноважень. Підлеглі беруть активну
участь у прийнятих рішеннях і користуються
широкою свободою у виконанні виробничих і
соціальних завдань.
Керуючись положеннями, що люди мотивовані потребами більш високого рівня, демократичний лідер намагається зробити обов’язки
підлеглих більш привабливими, створити ситуацію, в якій люди певною мірою самі мотивують себе, оскільки виходить з того, що їх робота за своєю природою сама є для них винагородою. «Демократ» намагається навчити підлеглих вникати у проблеми, видавати їм адекватну інформацію і показувати, як шукати і оцінювати альтернативні рішення.
В офісах такого керівництва значно тепліша
атмосфера ніж у «Диктатора». Можна почути і
гучну розмову, і сміх, і обговорення останніх новин тощо. Досить часто над столами співробітників розвішані плакати креативного змісту.
«Демократ» уникає нав’язування своєї волі
підлеглим, намагається вирішувати справи, радячись з ними, особливо в складному становищі, організовує наради для вироблення і прийняття спільних рішень. Йому до душі «мозкові
штурми», суперечки, запеклі дискусії. Він охоче
прислухається до думки інших, багато питань
цілком виносить на обговорення колективу, а
одноосібно вирішує тільки термінові справи,
часу на обговорення яких просто немає. До підлеглих такий керівник частіше звертається з
проханням, порадою, рекомендаціями й значно
рідше наказує. Вимогливий, але справедливий,
намагається створити хороші стосунки між
людьми в колективі, а коли необхідно — відстоює
їхні інтереси. У спілкуванні з підлеглими він завжди ввічливий і доброзичливий, регулярно
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сповіщає їх про труднощі, про становище в колективі. Прислухається до критики і не ображається на неї. Намагається оточити себе кваліфікованими фахівцями, прагне, щоб підлеглі
працювали самостійно.
Він всіляко заохочує колегіальність і будь-яку
ініціативу. Безініціативні співробітники випадають з його поля зору — «Демократ» не пам’ятає
їх обличчя та імена, оскільки такі працівники
для нього не є особистостями. Він вміло делегує
повноваження і розділяє відповідальність. Розуміє й поблажливо ставиться до розіграшів. Завжди готовий взяти участь у загальному святкуванні і, як правило, є бажаним гостем на
будь-якій вечірці. «Демократ» вирізняється щирою увагою до співробітників. Знає, у кого скільки дітей, буває в курсі сімейних проблем. При
такій уявній м’якості дисципліна в колективі не
страждає, оскільки люди працюють не «за
страх», а «за совість». Як правило, «Демократ»
відмінний політик і тонкий дипломат, що дає
йому змогу бути успішним у бізнесі.
3) Відсторонений «Ліберал». Такий стиль
управління характеризується відсутністю активної участі керівника в управлінні колективом.
Термін «керівництво» не надто йому підходить —
він, скоріше, є керівником лише номінальним,
формально призначеним вищим керівництвом.
Для виконання будь-якої роботи «Лібералові»
нерідко доводиться вмовляти своїх підлеглих, а
сам він не часто береться за виконання складної
справи, намагається уникнути відповідальності
й прийняття рішень, посилається на авторитет
вищого керівництва чи власника підприємства.
Вирішує в основному питання, які назрівають
самі. Нерідко прагне до зниження своєї відповідальності, контролює роботу підлеглих лише
зрідка, вирізняється низькою вимогливістю. Такий керівник, вислуховуючи критику, обіцяє
вжити заходи, але, як правило, нічого не робить.
В управлінській роботі недостатньо зацікавлений і підходить до справи формально.
«Ліберал» вважає за краще віддати владу трудовому колективу. При цьому в колективі завжди знаходиться неформальний лідер, який здійснює фактичне керівництво відповідним
структурним підрозділом чи навіть підприєм46

ством. Від «Ліберала» в такій ситуації потрібно
тільки підписати договір чи рахунок. І його ця
ситуація цілком влаштовує. Як правило, у «Ліберала» є давнє хобі, якому він пристрасно віддається у вільний, а іноді й у робочий час. Часто
«Ліберал» не має сильної волі і чіткої мети, не
володіє глибокими знаннями та прагненням їх
опанувати. Але може досить довго займати керівну посаду, якщо влаштовує вище керівництво,
хоча особливою повагою в колективі й не користується, найчастіше маючи лише поблажливе
ставлення з боку працівників і бізнес-партнерів.
У «чистому» вигляді якийсь конкретний з вищенаведених типів керівника трапляється зрідка —
як правило, більшість керівників поєднує різні стилі керівництва з превалюванням одного з них. За
статистикою, «Диктатори» частіше зустрічаються
серед жінок, натомість чоловіки віддають перевагу
демократичному стилю керівництва. «Ліберали»
зустрічаються в однаковій кількості як серед чоловіків, так і серед жінок.
Цікавими щодо впливу стилю керівника на
роботу його співробітників, є результати багаторічних досліджень, проведених у Гарвардському
університеті в США, зокрема:
— перше місце роботи має найважливіший
вплив на формування особистості співробітника.
Приміром, якщо його керівник — вимогливий і
турботливий, то працівник робить хорошу
кар’єру, досягає успіху і так само ставиться до
своїх підлеглих, як керівник ставився до нього.
І навпаки, якщо перший керівник співробітника
мав авторитарний стиль управління, то, скоріш
за все, у подальшому і працівник наслідуватиме
саме його;
— як правило, керівник обирає людей і поступово намагається їх зробити за своєю подобою. Звісно, певне число «жертв» звільняється, а
ті, що залишаються надовго, поступово дійсно
стають такими, як їхній начальник;
— якщо у керівника малорозвинена віра в
себе, то надзвичайно мала ймовірність, що цю
якість він зможе пробудити у підлеглих, а от керівники, які працюють за принципом «якщо все
сам не зробиш, то...», повинні і справді більше
брати на себе, оскільки навряд чи зможуть навчити цьому своїх підлеглих.
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Поширені причини труднощів
у взаєминах

Утім, навіть якщо ви професійні, пунктуальні
й порядні, підстав для конфліктів з керівництвом може бути безліч — це і різні погляди на
способи досягнення мети, і різні методи роботи,
і особиста неприязнь, і розбіжність темпераментів. Наведемо кілька найпоширеніших «дрібниць», які насправді й призводять до труднощів
у взаєминах:
 Стиль викладення інформації. Приміром,
ви віддаєте перевагу усному викладенню суті
робочих проблем, а вашому керівникові зручніше отримувати письмові звіти. Або навпаки —
ви пишете начальнику довгі листи-доповіді, а
він вважає за краще обговорювати важливі
теми за чашкою кави;
 Методи роботи. Прикладом такої ситуації
може бути ваше бажання працювати самостійно
(отримати завдання, домовитися про терміни і
самому планувати конкретні кроки щодо його виконання) і одночасно звичка керівника контролювати не тільки кінцевий результат, а й проміжні етапи роботи, коли він без кінця запитуватиме
вас про стан справ. Звісно, можлива і протилежна
ситуація, але у будь-якому випадку в кінцевому
підсумку роздратовані лишитеся і ви, і керівник;
 Стиль управління. Тут виникає ускладнення, коли вам і керівникові притаманні різні й
яскраво виражені вищенаведені стилі управління. Наприклад, якщо начальником є «Демократ»
й він віддає перевагу свободі критики й контраргументів, а ви звикли до субординації і чіткого
розмежування відповідальності між керівником
і підлеглим (чи навпаки);
 Якість та швидкість. Звісно, між рівнем
якості та термінами завжди доводиться шукати
компроміс — інакше, прагнучи до ідеалу, взагалі
жодну роботу неможливо буде завершити. Але
якщо на це питання з керівником різні погляди,
то це також призведе до конфлікту: приміром,
ви виконуєте роботу не поспішаючи, але вдумливо і якісно, а керівник чекає від вас блискавичної реакції і швидкої доповіді про результати;
 Особисті підстави для конфліктів. Зрозуміло, що таких підстав безліч — від банальної
заздрості до складних офісних інтриг.
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Щоб зрозуміти, в чому причина розбіжностей
з керівником, іноді досить просто оцінити, в яких
ситуаціях керівник нервує, прислухатися до його
слів і спробувати змінити свою поведінку.

Як налагодити вже зіпсовані
стосунки з керівництвом

У деяких випадках підлеглий сам чудово розуміє, чому безпосередній керівник до нього негативно відноситься — наприклад, провалив
проект, зірвав термін здачі, не впорався із завданням або ж просто постійно спізнюється.
Якщо ви знаєте, що відповідальність за ситуацію
лежить на вас, врахуйте, що для того, аби її змінити, працювати доведеться «за двох».
Перше, з чого варто почати, це погодитися з
тим, що вина належить саме вам. Якщо ж ви вважаєте, що все сказане між вами і керівником є саме
його неправильною поведінкою, то можете не робити наступний крок — просто марно сперечатися
з тим, хто прийняв вас на роботу, з його словами
потрібно завжди погоджуватися і не піддавати їх
сумніву. Усвідомивши, що відносини були зіпсовані
з вашої вини, подумайте, як можна поговорити з
начальником так, щоб про розмову більше ніхто не
дізнався. Якщо ви зайдете в кабінет і почнете з порога говорити, що визнали свою вину, а в цей час
інші співробітники будуть продовжувати займатися
своєю роботою на місцях, то начальник виявиться
не готовим прийняти вас і виставить у не надто
гарному світлі перед колегами. Внаслідок цього ви
почуватиметеся розбитими, втомленими, знервованими і наговорите ще більше непотрібного. Тож
оберіть час або день, коли вам найзручніше буде
поговорити з начальником, уладнавши сварку і
відновивши зіпсовані стосунки.
Розмовляючи з начальником, не намагайтеся
підлещуватися, будьте ввічливі й конкретні у
своїх висловлюваннях — розумний керівник
віддасть перевагу чесності й прямоті, а не лестощам і ухилянням. З’ясуйте усі претензії вашого
начальника від початку до кінця, визнайте свою
провину і пообіцяйте виправитися. До речі,
якщо керівник сам порушив таку неприємну
розмову — це хороший знак, який означає, що
начальник вас майже вибачив і готовий дати
вам шанс для виправлення.
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ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Але обіцянки виправитися мало — це доведеться робити у реальності. Найближчі кілька
місяців за вами стежитимуть дуже пильно, тож
не робіть помилок і не давайте собі послаблень.
Якщо ви щось не встигали — навчіться встигати. Є низка порад про те, як оптимізувати робочий час, не запізнюватися і працювати більш
ефективно. Прийшов час випробувати їх на собі.
Якщо якась частина роботи у вас не виходить,
знайдіть спосіб виправити ситуацію. Зверніться
за допомогою і порадою до колег, друзів — до
всіх, хто має уявлення про цю справу.
Проявляйте ініціативу, розповідайте начальнику про свої ідеї щодо вирішення робочих проблем. Можливо, вам заважає не непрофесіоналізм, а зайва скромність й буде нерозумно, якщо
вона стане причиною звільнення. До речі, більшість начальників не люблять звільняти людей і
якщо їм дають привід цього не робити, вони завжди його використовують.
Утім, бувають і ситуації, коли людина щиро
не розуміє, чому начальник розлючений. Начебто свою роботу виконує справно і серйозних помилок не допускає, а керівник кожного дня роздратований. Як не парадоксально, змінити
ставлення у такому випадку набагато складніше, ніж в ситуації, коли претензії об’єктивні.
У будь-якому разі, негативні емоції виводять
з рівноваги і заважають ефективно працювати.
Часом, щоб розібратися в причині розбіжностей
і усунути їх, досить проаналізувати, які саме ситуації дратують керівника, прислухатися до
його думки і спробувати внести корективи у
свою поведінку.
Для початку подумайте, в чому може бути
причина негативу. Можливо, ви не зійшлися характерами або підходами до роботи. Поспостерігайте за тим, як складається спілкування керівника з іншими підлеглими. Якщо у них все
нормально, подумайте, що не так у вас.
Причини можуть бути різними. Адже у кожного з нас свій характер, стиль роботи, досвід
спілкування, звичні методики, які ми отримуємо на попередніх місцях роботи. Можливо, ви
звикли виконувати завдання самостійно й демонструвати керівництву лише кінцевий результат, а ваш начальник прагне контролювати
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вас на всіх етапах виконання завдання. Намагайтесь обговорити з ним всі проблеми особисто і якщо розкриються якісь подібні неузгодження, змінюватися доведеться вам, оскільки
спроби змінити начальника — справа невдячна.
Якщо ж ви вважаєте свого начальника дурнем і непрофесійним працівником, який тільки
те і робить, що вас принижує, поміркуйте про
те, що навряд чи його призначили б на керівну
посаду, якби він і справді був таким. Все ж за
якісь певні якості він досягнув просування
кар’єрними сходами — можливо, організованість, вміння віддавати чіткі й конкретні розпорядження, стимулювати колектив до роботи
тощо. Ваша суб’єктивна оцінка навряд чи може
служити серйозною підставою для звинувачення начальника в некомпетентності.
У ситуації навіть прихованого конфлікту надзвичайно важливо вміти правильно вибрати час
для розмови і манеру поведінки. Коли на порозі
перевірка або горять терміни подання важливого звіту, керівництво навряд чи буде налаштоване на діалог. Та й запитання про те, чим саме
керівник незадоволений, так само не допоможе
налагодити контакт. Набагато конструктивніше
запитати про те, у чому саме ви припустилися
помилки й при цьому продемонструвати бажання докласти зусиль для її виправлення.
Пам’ятайте — відверта розмова з начальником
врятувала не одну кар’єру. Треба намагатися шукати і знаходити сприятливі точки дотику у взаєминах керівника і підлеглого, які можуть бути
компромісними рішеннями проблем, розрізняючи при цьому проблеми принципового й непринципового характеру і не піддаючись досить поширеній психологічній схильності будь-які
проблеми перебільшувати. Як правило, саме під
час щирого обговорення виявляється, що причиною конфліктів була якась деталь, яку ви взагалі
не могли розцінювати як питання для розбіжностей, тож не замикайтеся у собі, а якомога скоріше
вирішуйте проблему та налагоджуйте нормальні
професійні стосунки з керівництвом.

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.

Чи можна на прохання працівника надіслати йому трудову книжку поштою?
Так, можна.
Але для того, щоб таке пересилання було правомірним, спочатку від працівника необхідно отримати письмову згоду на пересилання трудової книжки
поштою і лише потім надіслати її листом з описом
вкладення та повідомленням про вручення.
У пункті 4.2. Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та Міністерства
соціального захисту населення України від 29
липня 1993 р. № 58, зазначено, що якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то ро-

ботодавець у цей день надсилає йому поштове
повідомлення із вказівкою про необхідність
отримання трудової книжки.
Пересилання трудової книжки поштою з
доставкою на зазначену адресу допускається
тільки за письмовою згодою працівника.
На практиці, для уникнення непорозумінь,
рекомендується (звичайно, за наявності письмової згоди працівника) відправляти трудову
книжку листом з описом вкладення та повідомленням про вручення — інакше працівник
може заперечувати як сам факт отримання
листа, так і наявність у ньому трудової книжки.

На підприємстві виникла необхідність введення нової посади «Заступник директора підприємства з питань логістики», але у Класифікаторі професій така
посада відсутня. До того ж, в нас нема «Директора з питань логістики» — є лише
один основний «Директор підприємства». Чи можемо ми за таких обставин
ввести посаду «Заступник директора підприємства з питань логістики»?
Так, можете.
Зверніть увагу, що у Класифікаторі професій (далі — КП) немає навіть посади «Заступник директора підприємства», але, як відомо,
вона широко застосовується мало не на кожному підприємстві й це є цілком правомірним
і відповідає КП. Чому так? Бо згідно з Приміткою 1 Додатку В до КП можна застосовувати
наведені у Додатку В похідні слова (серед яких
міститься й похідне слово «заступник») за
умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання та збереження коду
новоутвореної професії. Тобто від посади «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» за допомогою похідного слова «заступник» утворюється п о с а д а « З а с т у п н и к
директора підприємства» і вона матиме такий
самий код КП, як і посада «Директор підприємства» (тобто 1210.1).
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Також можна скористатися і Приміткою 2 Додатку В до КП, де передбачено, що назви посад
можна розширювати термінами та словами, які
уточнюють місце роботи, виконувані роботи,
сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у
КП чи відповідних законодавчо-правових актах.
Оскільки уточнення «з питань логістики» вказує
на сферу діяльності й виконувані роботи «Заступника директора підприємства», а дублювання з наявними у КП посадами немає, то цілком можна використовувати і посаду «Заступник
директора підприємства з питань логістики»
(знову ж таки зі збереженням коду КП 1210.1.).
Ніщо не забороняє одночасно використовувати
і похідні слова (у Вашому випадку «заступник»),
і розширювальні («з питань логістики»), тому введення посади «Заступник директора підприємства з питань логістики» не суперечитиме чинному законодавству.
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Щодо відсутності на підприємстві посади «Директор з питань логістики» Вам не варто перейматися, оскільки утворена вищеописаним чином посада «Заступник директора підприємства з питань

логістики» вказує на те, що людина, яка її обійматиме, буде заступником «одного основного» «Директора підприємства», але займатиметься лише
вирішенням завдань саме у сфері логістики.

За останні півроку стрімко «розрісся» штат підприємства і тепер збираємося
створити відділ кадрів (наразі є лише «Інспектор з кадрів» і «Старший інспектор
з кадрів»). Будемо брати ще одного «звичайного» інспектора, а «старший» стане
начальником відділу. Чи потрібно його попереджати за два місяці про зміну
істотних умов праці?
Для «Старшого інспектора з кадрів» це не
зміна істотних умов праці, а переведення на
іншу посаду.
За таких обставин потрібно буде внести зміни
до штатного розпису підприємства, зокрема, вивівши з нього посаду «Старший інспектор з кадрів» і ввівши посаду «Начальник відділу кадрів».
Відповідно до ч. 3 ст. 32 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) у зв’язку із змінами
в організації виробництва і праці допускається
зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. У Вашому ж випадку змінюється посада
працівника й значно зростає обсяг його роботи
та відповідальність, тому це і є переведенням.
Значні зміни в трудових функціях легко побачити, навіть просто порівнявши коди відповідних
посад за Класифікатором професій (далі — КП):

якщо посада «Інспектор з кадрів» та утворена від
неї за допомогою похідного слова посада «Старший інспектор з кадрів» мали код КП 3423 й належали до розділу 3 «Фахівці», то посада «Начальник відділу кадрів» має код КП 1232 й міститься у
розділі 1 «Законодавці, вищі державні службовці,
керівники, менеджери (управителі)».
Пам’ятайте, що згідно з ч. 1 ст. 32 КЗпП постійне переведення допускається тільки за
згодою працівника. Найпростіший варіант,
якщо працівник сам напише заяву про переведення, проте навіть якщо оформлювати переведення за ініціативою роботодавця, отримати
згоду не важко — працівник, ознайомившись з
наказом про переведення, просто повинен на
ньому зазначити: «З наказом ознайомлений(на),
з переведенням згоден (-на)», поставити свій підпис і дату ознайомлення.

Директор підприємства перебуває у відпустці й на час його відсутності обов’язки
директора виконує головний інженер — чи потрібно зазначати посаду та прізвище головного інженера на наказах, проекти яких були погоджені ще директором,
але які підписує у цей період від імені директора головний інженер?
Так, потрібно.
Згідно з п. 53 Типової інструкції з діловодства в
міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р.
№ 55 (далі — Типова інструкція № 55), у разі відсутності посадової особи, найменування посади,
прізвище, ініціал імені якої зазначено на проекті
документа, його підписує особа, яка виконує
її обов’язки, або її заступник. У такому разі
обов’язково зазначаються фактична посада,
ініціал імені та прізвище особи, яка підписала
документ, при цьому виправлення вносить руко50

писним способом особа, яка підписує документ.
Не допускається під час підписання документа ставити прийменник «За» чи правобічну похилу риску перед найменуванням посади. У разі заміщення
керівника за наказом (розпорядженням) до найменування посади додаються символи «В. о.».
Звісно, Типова інструкція № 55 є обов’язковою
для застосування тільки для центральних та місцевих органів виконавчої влади, проте оскільки
іншого документа, який регулював би це питання для інших підприємств (установ, організацій), немає, доцільно в цьому питанні керуватися
саме нормами Типової інструкції № 55.
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!

— Я звісно, зараз спробую, але боюся, що він не
віддасть…

Добрі поради

Професійний гонщик жаліється приятелю:
— Уявляєш, в мене зламано два ребра, розбита колінна чашечка й розтягнуті зв’язки.
— А я ж тобі давно казав, що професія гонщика
дуже небезпечна!
— Та до чого тут моя професія?! Я зараз у відпустці, от дружина і потягла по магазинах, а там — великий
розпродаж зі знижкою 70%.
***
Подружжя збирається у відпустку. Дружина радісно
повідомляє чоловікові:
— Уявляєш, я вже з усіма домовилася: дітей відправимо до моєї мами, собаку і хом’яка погодилася на два
тижні узяти твоя мама, а кішку забере наша сусідка!
— Люба, а чи варто нам тоді кудись їхати? Адже
якщо усе так, то можна ж і вдома відмінно відпочити...
***
Чоловік після невеличкої сварки прийшов до дружини миритися:
— Сонечко, я вирішив, що більше ніколи не буду з
тобою лаятися!
— Ні, ви подивіться на нього, він вирішив! А в мене
ти запитав?!
***
У ресторані офіціант підходить до клієнта:
— Пане, Ви вже вирішили, що будете замовляти?
— Так, я б хотів те, що їсть он той чоловік біля вікна.
Офіціант (замислено):

Якщо ви частенько йдете з роботи раніше, то змастіть двері, щоб інші цього не чули.
Деякі з ваших підлеглих переконані, що зарплата не
відповідає їхнім професійним якостям? Поясніть, що
закон не дозволяє платити їм менше.
Якщо ви шукаєте головного бухгалтера, завжди запитуйте кандидатів, чи готові вони в разі позапланової
перевірки з’їсти усю документацію.
Хочете, аби було багато грошей? Працюйте на двох
роботах — не тому, що платитимуть багато, а тому, що
витрачати буде ніколи.

І таке бува ...

З пояснювальних:
«Я не запізнився, а скоригував свій сьогоднішній робочий день адекватно неадекватному вчорашньому…».
«Наприкінці робочого дня розпивав на робочому
місці пляшку пива, оскільки вранці посварився з дружиною й роздумував, як тепер йти після роботи додому. Прошу увійти в моє становище і зрозуміти, не накладаючи дисциплінарне стягнення».
«Мій вчорашній прогул прошу вважати вчиненим з
поважної причини, оскільки це сталося не через пияцтво чи зневажливе ставлення до роботи, а внаслідок
вживання неякісних продуктів (ну Ви розумієте, що
саме було і чому я не могла вийти з квартири)».

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНЕЦЬ»
16.07.2018 р.

м. Київ

№ 146-п

НАКАЗУЮ:
1. Заборонити секретарю Хом’як Галині Петрівні використовувати при відповідях на вхідні
дзвінки стандартне формулювання у вигляді назви підприємства та свого прізвища, оскільки
відповідь «Охоронець, Хом’як, слухаю…» призводить до втрати клієнтів та некоректних запитань з боку партнерів.
2. У разі неможливості з’єднання з директором (відпустка, тимчасова непрацездатність,
відсутність на робочому місці, нарада тощо) також заборонити Хом’як Г. П. вказувати прізвище директора, а обмежуватися лише посадою чи іменем та по батькові, оскільки відповідь
«Заєць у відпустці» і т. п. призводить до наслідків, зазначених у п. 1 цього наказу.
3. Інспектору з кадрів Романенко Інні Олексіївні проконтролювати виконання даного наказу
шляхом неоднократних особистих дзвінків до приймальні ТОВ «Охоронець» з різних номерів.
Директор
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Заєць

В. І. Заєць
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Липень-2018

Важливі дати липня

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

Серпень-2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

5

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1
(24 — День незалежності України)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 9
Кількість робочих днів — 22
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (23)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 175 годин
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1 — День архітектури України (встановлено Указом Президента
України від 17 червня 1995 р. № 456/95);
— День Військово-Морських Сил Збройних Сил України (щорічно
відзначається у першу неділю липня згідно з Указом Президента України від 12 червня 2015 р. № 331/2015);
— День працівників морського та річкового флоту (щорічно відзначається у першу неділю липня згідно з Указом Президента України
від 12 червня 2015 р. № 332/2015).
2 — Міжнародний день спортивного журналіста (неофіційне професійне свято, яке традиційно відзначається ще з 1924 року, коли у
Парижі була утворена Міжнародна асоціація спортивної преси, яка
сьогодні об’єднує майже півтори сотні національних спілок).
4 — День судового експерта (встановлено Указом Президента
України від 10 червня 2009 р. № 424/2009);
— День Національної поліції України (встановлено Указом Президента України від 9 грудня 2015 р. № 693/2015).
6 — останній день подання до органу державної статистики:
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за червень 2018 року (за
формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90);
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (квартальна) за II квартал
2018 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).
7 — День працівника природно-заповідної справи (встановлено
Указом Президента України від 18 серпня 2009 р. № 629/2009).
8 — День родини (встановлено Указом Президента України від
30 грудня 2011 р. № 1209/2011) — не забудьте привітати своїх рідних
та скористайтеся нагодою організувати сімейне свято;
— День рибалки (щорічно відзначається у другу неділю липня
згідно з Указом Президента України від 22 червня 1995 р. № 464/95).
11 — Всесвітній день народонаселення (запроваджено Організацією
Об’єднаних Націй, коли у 1987 році за розрахунками її демографів чисельність населення Землі перевищила 5 мільярдів осіб). До речі, на сьогодні
чисельність населення Землі становить вже понад 7,5 мільярдів осіб.
15 — День українських миротворців (встановлено постановою
Верховної Ради України від 21 травня 2013 р. № 292-VII);
— День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості (щорічно відзначається у третю неділю липня згідно з Указом
Президента України від 3 червня 1993 р. № 187/93).
16 — День бухгалтера та аудитора (встановлено Указом Президента
України від 18 червня 2004 р. № 662/2004). Зверніть увагу, що цього року
вперше до свята долучилися й аудитори (внаслідок змін і доповнень,
внесених Указом Президента України від 20 квітня 2018 р. № 103/2018).
20 — День шахів (встановлено постановою Верховної Ради України від 1 листопада 2011 р. № 3985-VI).
27 — День системного адміністратора (наразі це свято офіційно ще
не встановлено у жодній країні світу, але безліч компаній його традиційно відзначають в останню п’ятницю липня вже понад 15 років).
28 — День хрещення Київської Русі – України (встановлено Указом
Президента України від 25 липня 2008 р. № 668/2008).
29 — День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (встановлено Указом Президента України від 26 липня 2016 р. № 311/2016);
— День працівників торгівлі (щорічно відзначається в останню
неділю липня згідно з Указом Президента України від 5 червня 1995 р.
№ 427/95).
30 — Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми (проголошено
Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 році).

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

Підписано до друку
11 липня 2018 р.
Замовлення
№ 329 від 9 липня 2018 р.

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

