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листок непрацездатності й згодом приніс на підприємство його дублікат — чи
має значення для оплати, що надано не
оригінал, а дублікат листка непрацездатності?
Збираємося прийняти на роботу
двох бухгалтерів, які будуть працювати вдома — чи потрібно для цього
оформлювати ще якісь документи,
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

Роботодавець не може звільнити
військовослужбовця-контрактника
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої
судової палати Касаційного цивільного суду
роз’яснив, що прийняття на військову службу за
контрактом в особливий період не є підставою
для звільнення, оскільки на працівника поширюються гарантії щодо збереження місця роботи.
Відповідний висновок міститься в постанові Верховного Суду від 20 червня 2018 р. у справі
№ 323/1252/17. Суд поновив контрактника на роботі, оскільки його не можна було звільняти, доки
він проходить службу у Збройних Cилах.
Роз’яснено, що згідно з ч. 3 ст. 119 КЗпП поширення гарантій збереження місця роботи законодавець не ставить в залежність від виду контракту,
передбачено тільки умову, що такі гарантії на-

даються особі у разі виникнення кризової ситуації,
загрози національній безпеці, а саме: під час мобілізації, на особливий період. Рішень про повну демобілізацію усіх призваних по мобілізації військовослужбовців і переведення усіх інститутів України
на функціонування в умовах мирного часу Президент України не приймав.
До речі, за тиждень до цього, Верховний Суд надав відповідь на лист Начальника Генштабу – Головнокомандувача Збройних Сил України України Муженка В. М. щодо визначення тривалості особливого
періоду в Україні. Відповідь однозначна — особливий період в Україні діє. Пропонуємо вам ознайомитися з відповідним листом Верховного Суду самостійно й наводимо його нижче.

ВЕРХОВНИЙ СУД
ЛИСТ
від 13 липня 2018 р. № 60-1543/0/2-18
Начальникові Генерального штабу –
Головнокомандувачу Збройних Сил України,
Генералу армії України
Муженку В. М.
Шановний Вікторе Миколайовичу!
На Ваш лист (вх. № 1442/0/1-18 від 22.06.2018) щодо визначення тривалості особливого періоду в Україні у правових позиціях Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду повідомляємо.
Верховний Суд однозначно сформулював правову позицію щодо тлумачення поняття «особливий період». Як слушно зазначено у Вашому листі, в постанові Верховного Суду від 25.04.2018 у справі № 205/1993/17-ц (касаційне провадження
№ 61-1664св17) установлено, що особливий період діє в Україні від 17.03.2014, після оприлюднення Указу Президента України від 17.03.2014 № 303/2014 «Про часткову мобілізацію». Також у цій справі наголошується, що Президент України відповідного рішення про переведення державних інституцій на функціонування в умовах мирного часу не приймав.
Окрім наведеної постанови, таку саму правову позицію сформульовано і в інших постановах Верховного Суду від
14.02.2018 у справі № 131/1449/16-ц (касаційне провадження № 61-4157св18); від 14.02.2018 у справі № 727/2187/16-ц (касаційне провадження № 61-3951св18); від 20.02.2018 у справі № 640/4439/16-ц (касаційне провадження № 61-4304св18); від
21.02.2018 у справі № 211/1546/16-ц (касаційне провадження № 61-4255св18) та ін..
Натомість у постанові Верховного Суду від 25.05.2018 у справі № 127/13998/17 (касаційне провадження № 61-11716св18),
про яку згадується у Вашому листі, було вказано, що з 18.03.2014 в Україні настав особливий період, тривалість якого
пов’язується з тривалістю мобілізації, строк якої встановлено пунктом 3 Указу Президента України від 17.03.2014 № 303/2014,
тобто 45 діб. Також у цій постанові зазначено, що Указ про демобілізацію останньої шостої черги мобілізованих було ухвалено 26.09.2016, і згідно з цим Указом у жовтні закінчилося звільнення в запас військовослужбовців за призовом під час мобілізації на особливий період. Проте ухвалою Верховного Суду від 11.06.2018 у справі № 127/13998/17 (касаційне провадження
№ 61-11716св18), постановлено в порядку ст. 269 Цивільного процесуального кодексу України, зі згаданої постанови від
25.05.2018 виключено посилання на те, що особливий період пов’язується з тривалістю мобілізації (45 діб), і на момент укладення та дії кредитного договору особливий період в Україні не діяв. Відповідну описку усунуто, оскільки вказівка на період
стосувалася тривалості мобілізації, а не особливого періоду в України.
Таким чином, Верховний Суд, забезпечуючи єдність правозастосовної практики, дотримується правової позиції, згідно з
якою особливий період в Україні діє.
З повагою
Голова Верховного Суду
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ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 18 червня 2018 р. № 1056/0/101-18

Щодо середнього заробітку, що не враховується до заробітної плати
для забезпечення її мінімального рівня
Щодо середнього заробітку, що не враховується до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня,
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист та повідомляє.
Згідно із ст. 1 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Відповідно до ст. 31 Закону розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму
праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.
Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата працівнику за виконану норму праці (обсяг робіт).
Тобто мінімальна заробітна плата є державною гарантією в оплаті праці за виконану роботу відповідно до умов
укладеного трудового договору.
Статтею 119 Кодексу законів про працю України встановлено, що за працівниками, призваними на строкову
військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у т. ч. шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в
установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно
від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.
Також таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей».
Тобто працівникам, прийнятим на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що
загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного
стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи,
посада і середній заробіток за місцем роботи, де вони працювали на час призову.
Суми середнього заробітку, які зберігаються за вищезазначеними працівниками, не є заробітною платою
працівника, яку роботодавець виплачує йому за виконану роботу, а це виплати, які розраховуються згідно з положеннями Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок). Суми середнього заробітку не враховуються до заробітної
плати для забезпечення її мінімального рівня.
Водночас п. 10 Порядку передбачено, що у випадку підвищення тарифних ставок і посадових окладів відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата,
включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок
часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.
Коефіцієнт коригування визначається шляхом ділення окладу, який встановлено працівникові після підвищення, на оклад, який був у працівника до підвищення.
У випадках, коли підвищення тарифних ставок і окладів відбулось у періоді, протягом якого за працівником
зберігався середній заробіток (у т. ч. за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом),
за цим заробітком здійснюються нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати з дня підвищення тарифних ставок (окладів).
Директор Департаменту
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КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Тато у декретній відпустці:
особливості надання
та оформлення
В умовах інтенсивного використання трудових ресурсів не буде зайвим торкнутися
окремих питань праці й відпочинку працівників, зокрема, порядку надання відпустки
для догляду за дитиною. Сьогодні трудовим законодавством передбачено надання
відпустки для догляду за дитиною у першу чергу матері. Однак таку відпустку може
бути надано й батьку дитини чи іншому родичу. Отже, який порядок надання відпустки для догляду за дитиною та зарахування її до стажу роботи? На практиці можуть також виникнути питання надання додаткових відпусток особам, які мають
дітей, та у зв’язку із всиновленням. Які існують державні гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері? Чи має право батько піти у відпустку для догляду
за дитиною до трьох років, якщо мама дитини має І групу інвалідності та звільнена
з роботи? Що потрібно надати батькові для правильного оформлення означеної
відпустки? Чи можна перервати таку відпустку та які правові наслідки цього? Наведений комплекс питань є достатньо актуальним та потребує пояснення.

Правові підстави
Як відомо, чинним трудовим законодавством
не передбачено такого терміну, як «декретна
відпустка». Водночас статтями 17 та 18 Закону
України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504) встановлені
такі види соціальних відпусток:
— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
— відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Відповідно до ст. 17 Закону № 504 на підставі
медичного висновку жінці надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами
тривалістю 70 календарних днів до пологів і
56 календарних днів після пологів (70 календарних днів у випадку народження двох і більше дітей, а також у випадку пологів з ускладненнями). Як бачимо, виходячи з положень статті,
стає очевидним, що такий вид відпустки надається та оплачується винятково жінкам. Од-
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нак, згідно з нормами п. 3 ст. 18 Закону № 504 і
ч. 7 ст. 179 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП) відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може
бути використана повністю або частково як
матір’ю, так і батьком дитини, бабусею, дідусем чи іншим родичем, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила
чи взяла під опіку дитину, та одним із прийомних батьків.
Варто зазначити, що на чоловіків, які перебувають у декретній відпустці, поширюються
гарантії, передбачені трудовим законодавством:
— надання додаткових відпусток;
— встановлення неповного робочого часу;
— заборона у відмовленні при прийнятті на
роботу;
— заборона зменшення заробітної плати та
звільнення з роботи;
— надання путівок до санаторіїв та матеріальної допомоги.
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На практиці у кадровика може виникнути запитання: а які ж документи слід затребувати для
підтвердження родинного зв’язку з дитиною?
Закон № 504 та КЗпП не наводять переліку документів, що можуть підтвердити родинний
зв’язок працівника, який бажає оформити відпустку для догляду за дитиною, з цією самою
дитиною. Проте за загальним правилом, якщо
законодавством передбачено надання працівнику певної пільги (наприклад, право на звільнення за власним бажанням у зв’язку з вагітністю,
право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами чи на додаткову відпустку у зв’язку з навчанням), він має документально підтвердити
право на цю пільгу. Так, ані Законом № 504, ані
КЗпП не визначено, що для оформлення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку необхідно подати свідоцтво про
народження дитини. Однак при складанні кадровиком належних документів на відпустку
(наприклад, наказу про означену відпустку),
батькові слід підготовити відповідну копію й надати її кадровикові.
Окрім цього, Законом № 504 передбачено,
що відпустка для догляду за дитиною може бути
використана повністю або частинами також
батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною. Однак інші особи, які не є родичами, не мають права на таку відпустку. Водночас, інші рідні особи,
наприклад, дідусь з боку матері дитини, може
підтвердити родинний зв’язок з онукою такими
документами:
— власний паспорт;
— паспорт доньки (матері дитини);
— свідоцтво про народження доньки (матері
дитини);
— свідоцтво про укладення шлюбу доньки
(матері дитини) у разі зміни прізвища;
— свідоцтво про народження дитини (онуки).
На підставі заяви працівника та відповідних
документів працівник кадрової служби оформлює проект наказу про надання відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Не буде зайвим нагадати, що відпустка для
догляду за дитиною до досягнення нею триріч-
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ного віку не надається, якщо дитина перебуває
на державному утриманні. У разі, якщо дитина
потребує домашнього догляду, жінці, чоловіку
або іншій особі в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної
плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною
шестирічного віку.
Отже, піти в декрет батько (або хто-небудь
інший з родичів) може в будь-який момент до
досягнення дитиною трьох років. Навіть якщо
спочатку в офіційному декреті перебувала дружина, вона може перервати його і вийти на роботу, а час, що залишився від відпустки, дістанеться батькові. Найсправедливіше виглядає
схема «півтора на півтора» — коли подружжя
порівну ділить між собою декретну відпустку.

Документальне оформлення
Означеному питанню присвячена ст. 181
КЗпП. Так, відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, як і відпустка
до досягнення дитиною шестирічного віку, якщо
вона потребує домашнього догляду (згідно з медичним висновком), надаються за заявою жінки
або осіб, зазначених у ч. 7 ст. 179 КЗпП, повністю
або частково в межах установленого періоду та
оформлюються наказом (розпорядженням)
власника або уповноваженого ним органу. При
цьому батько або інша зазначена в законі особа
може на власний розсуд у будь-який час перервати частково оплачувану відпустку, а потім
знову взяти таку відпустку. При бажанні одержати відпустку батько подає відповідну заяву на
ім’я власника або уповноваженого ним органу.
Надання відпустки оформляється наказом. За
бажання вийти на роботу до закінчення встановленого наказом строку відпустки жінка, чоловік або інша зазначена особа подає заяву.
На підставі заяви про надання відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку власник має видати
відповідний наказ. Але якщо жінці її можна
оформляти відразу (наприклад, з того моменту,
як у матері закінчиться відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами), то батько, щоб оформити
відпустку по догляду за дитиною (а також дід,
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баба або інший родич, який фактично доглядатиме за дитиною), повинен надати роботодавцю, окрім заяви, такі документи:
— свідоцтво про народження дитини;
— довідку з місця роботи матері дитини про
те, що вона перервала відпустку для догляду за
дитиною (із зазначенням дати) або про те, що
мати дитини таку відпустку не оформлювала;
— документ, що підтверджує родинний
зв’язок працівника, який бажає оформити відпустку, з дитиною.
Слід також вказати, що особи, які усиновили
чи взяли дитину під опіку, прийомні батьки
отримують відпустку для догляду за дитиною на
підставі інших документів, а не довідки з місця
роботи.
Від редакції:
Зверніть увагу, що чинним законодавством не передбачено використання відпустки для догляду за
дітьми віком до трьох років, народженими однією
матір’ю, одночасно двома чи більше застрахованими
особами. Тому якщо мати двох дітей віком до трьох
років перебуває у відпустці для догляду за однією дитиною до досягнення нею трирічного віку, для надання
відпустки для догляду за другою дитиною в цей же період батькові або іншому родичу підстав немає, адже
немає довідки з місця роботи матері про те, що вона
вийшла на роботу.

Зауважимо, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається жінці, чоловіку або особам, які фактично доглядатимуть за дитиною, винятково за
їхньою заявою. У цій заяві зазначається, зокрема, період, на який надається така відпустка. Заява про відпустку для догляду за дитиною (Зразок 1)
є підставою для оформлення відповідного наказу (Зразок 2).

Робота на умовах неповного робочого
часу та переривання відпустки
За бажанням як жінки, так і батька чи іншої
особи, яка фактично доглядає за дитиною, у період перебування у відпустці для догляду за дитиною вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. Законодавством
не визначено, що жінка або особа, яка фактично
доглядає за дитиною, в період відпустки для догляду за дитиною має працювати тільки на підприємстві, з яким вона перебуває у трудових
відносинах і на якому оформила цю відпустку.
Тому вона може працювати на умовах неповного робочого часу як на цьому підприємстві, так і
на іншому.
Робота на умовах неповного робочого часу не
тягне за собою жодних обмежень обсягу трудових прав працівників (ч. 3 ст. 56 КЗпП). Тому
жінка, батько або інша особа, яка фактично
Зразок 1
Директору ТОВ «Електрон»
Самойленку Р. В.
економіста з бухгалтерського
обліку та аналізу господарської
діяльності
Коржа Володимира Вікторовича

Заява
Прошу надати мені відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
з 6 серпня 2018 р..
До заяви додаю: 1. Копію свідоцтва про народження дитини І-БП № 123456 від 31.05.2018 р..
2. Витяг з наказу ТОВ «Маркет» від 02.08.2018 р. № 136-п (про вихід на
роботу матері дитини).
03.08.2018 р.
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОН»
03.08.2018 р.

НАКАЗ
м. Київ

№ 147-п

Про надання відпустки
для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку
Коржу В. В.
НАКАЗУЮ:
КОРЖУ Володимиру Вікторовичу, економісту з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку з 6 серпня 2018 р..
Підстави: 1. Заява Коржа В. В. від 03.08.2018 р..
2. Копія свідоцтва про народження дитини І-БП № 123456 від 31.05.2018 р..
3. Витяг з наказу ТОВ «Маркет» від 02.08.2018 р. № 136-п (про вихід на роботу
матері дитини).
Директор
З наказом ознайомлений:
03.08.2018 р.

Самойленко
Корж

доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку та працює на умовах неповного робочого часу, має право на одержання щорічних
відпусток, додаткової відпустки працівникам,
які мають дітей, навчальної відпустки, відпусток
без збереження заробітної плати. Це випливає із
загальних правил про право працівників на
одержання відпустки.
На час перебування працівника у відпустці
для догляду за дитиною (у. т. ч. до досягнення
дитиною шестирічного віку) роботодавець має
право прийняти іншого працівника за строковим трудовим договором для заміщення тимчасово незайнятої посади до фактичного виходу
на роботу працівника, який перебуває у відпустці.
У зв’язку з цим, правові відносини між працівником, який перебуває у відпустці до досягнення дитиною віку трьох (шести) років, і власником ускладнюються тим, що на період відпустки
власник приймає на роботу для заміщення тимчасово незайнятого робочого місця (посади) ін-
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Р. В. Самойленко
В. В. Корж

шого працівника. Варто пам’ятати, що у зв’язку
з достроковим виходом на роботу батька, матері
або іншої особи, яка має право на таку відпустку, працівник, прийнятий для зайняття тимчасово незайнятого робочого місця (посади),
підлягає звільненню. Ситуації правової невизначеності вдасться уникнути, якщо буде враховуватися таке. День подання заяви з проханням
про надання відпустки і день початку такої відпустки збігатися не можуть: заява має бути подана завчасно, бажано в день, який передує дню
початку відпустки. Аналогічно день подання заяви про переривання відпустки і достроковий
вихід на роботу також не можуть збігатися,
оскільки до виходу на роботу потрібно встигнути видати відповідний наказ. Дотримання викладених рекомендацій дає можливість не порушувати закон при звільненні працівника,
якого прийняли на роботу для заміщення тимчасово незайнятого робочого місця (посади).
Оскільки він прийнятий на період відпустки іншого працівника, то підлягає звільненню в

9

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

останній день відпустки основного працівника,
тобто в день, який передує дню виходу на роботу
працівника, який перебуває у відпустці.
Також зверніть увагу, що якщо жінка, батько
чи інші особи, які здійснюють фактичний догляд за дитиною, працюють на умовах неповного робочого часу під час відпустки, вони
фактично перебувають одразу в двох статусах:
у відпустці та на роботі. За таких обставин вигідніше оформити саме переривання відпустки. Приміром, якщо працівник, не перериваючи відпустки для догляду за дитиною, виявить
бажання вийти на роботу на умовах неповного
робочого часу, а в строковому трудовому договорі з працівником, прийнятим на його місце, строк договору обумовлено як: «на час відпустки для догляду за дитиною такого-то
працівника», то фактично виникає ситуація,
коли підстав для звільнення цього працівника
немає, адже відпустка для догляду за дитиною
основного працівника ще не закінчилася.
Якщо ж в аналогічному випадку працівник перериває відпустку і виходить на роботу (на
умовах повного або неповного робочого часу),
жодних проблем не виникає — строк трудового договору, обмежений тривалістю відпустки,
закінчується, і працівник, прийнятий за строковим трудовим договором, підлягає звільненню за п. 2 ст. 36 КЗпП.
Окрім цього, жінки і зазначені вище особи, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною,
нерідко переривають таку відпустку з метою
одержання оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням. У таких діях працівника і власника немає порушення законодавства. Від жінки в цьому
випадку не повинні вимагати, щоб вона певний
період (хоча б один день) відпрацювала перед
наданням їй відпустки у зв’язку з навчанням. Але
переривання відпустки для догляду за дитиною
має бути належно оформлене заявою працівниці
й наказом власника. Аналогічним чином після
закінчення відпустки у зв’язку з навчанням знову
може бути оформлене надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.
Такі дії протягом відпустки для догляду за дитиною можуть повторюватися багаторазово в міру
виникнення необхідності.
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Від редакції:
Пам’ятайте, що останнім можливим днем відпустки для догляду за дитинoю до виповнення їй трьох
pоків є день народження дитини. Жінка, батько або
інша особа, яка доглядає дитину, повинні стати до
pоботи наступного дня після дня дoсягнення дитиною
трьох років (це підтверджується в листі Мінсоцполітики № 246/13/116-10 вiд 17 серпня 2010 р.).

Оплата щорічної відпустки після
відпустки для догляду за дитиною
Під час перебування працівниці у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку трудові відносини з
нею не припиняються. Водночас, час цієї відпустки не зараховується до стажу, що дає право
на щорічну відпустку. Але жінка, батько чи інші
особи, які фактично здійснювали догляд за дитиною, вийшовши з такої відпустки для догляду
за дитиною, мають право взяти невикористану
щорічну відпустку чи її частину, право на яку
вони заробили до початку такої відпустки. До
того ж, вони мають право скористатися нормою
ч. 9 ст. 10 Закону № 504, згідно з якою щорічні
відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові у будь-який час
відповідного робочого року.
У зв’язку з цим, подекуди виникають труднощі
з оплатою часу відпустки, якщо працівник йде у
щорічну чи додаткову відпустку одразу після виходу на роботу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку (у тому ж самому місяці), хоча це
питання чітко врегульовано нормами Порядку
обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1995 р. (далі — Порядок № 100).
Так, за загальним правилом, встановленим у
п. 2 Порядку № 100, розрахунковий період для
визначення середньої зарплати для оплати часу
відпусток — це 12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки. Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не
працювали і за ними не зберігався заробіток
(або зберігався частково), виключається з розрахункового періоду. Тому якщо мати, батько чи
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інші особи, які перебували у відпустці для догляду за дитиною, не працювали, то розрахункового періоду як такого може і не бути, як і доходу
за розрахунковий період.
У такому випадку слід керуватися абз. 3 п. 4
Порядку № 100, де зазначено, що у випадках,
коли нарахування проводяться виходячи із середньої заробітної плати, працівник не мав
заробітку, не з вини працівника, розрахунки
проводяться виходячи з установлених йому в
трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу. За таких обставин
для визначення середньоденної зарплати тарифну ставку (посадовий оклад) слід помножити на 12, розділити на кількість календарних днів (за винятком святкових і неробочих
днів, встановлених у ст. 73 КЗпП) у 12-місячному розрахунковому періоді й помножити на
кількість календарних днів відпуски.

Відпустка для догляду за дитиною
до шести років

ку без збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шести років. Про
що і йдеться у ч. 6 ст. 179 КЗпП та у п. 3 ст. 25
Закону № 504. Відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до шести
років за загальним правилом не зараховують до
стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, на що вказує ст. 181 КЗпП.
Підстави для надання відпустки для догляду
за дитиною до шести років ідентичні вищевказаній процедурі. Необхідно пред’явити заяву та
медичний висновок. Відпустку надають на
строк, зазначений у медичному висновку — довідці ЛКК, та оформлюють так само наказом
(розпорядженням) керівника підприємства.
Звісно, у заяві можна зазначити й менший, ніж
вказано у медичному висновку, строк, якщо
буде потреба. У разі ж якщо строк, вказаний у
довідці ЛКК, закінчився, а дитина ще потребує
догляду, на підприємство необхідно надати новий медичний висновок і нову заяву, щоб продовжити відпустку. Роботодавець у цьому випадку
має видати новий наказ.
Як бачимо, роботодавцеві та кадровикам слід
зважати на безліч норм трудового права, які регулюють охорону праці як жінок–працівниць,
так й інших її родичів. І як свідчить практика, ця
сфера зазнає сьогодні певних змін у бік перегляду державних гарантій. Утім, при правильному
та послідовному їхньому застосуванні відповідними службами підприємства, можна уникнути
спірних ситуацій.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист

РЕКЛАМА

Також іноді постає питання — які особливості
окрім вищевказаних існують для надання батькові відпустки для догляду за дитиною не до трирічного, а до шестирічного віку та чи потрібно
підтверджувати таку відпустку кожні півроку,
надаючи довідку лікарсько-консультативної комісії (далі — ЛКК)? Випадки, коли, приміром, у
працівника закінчилася відпустка для догляду за
дитиною до трьох років, а дитина потребує домашнього догляду й батько хоче продовжити
відпустку для догляду за дитиною до шести років, не такі вже й рідкісні.
Якщо дитина потребує домашнього догляду,
особі в обов’язковому порядку надають відпуст-

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
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Система пенсійного забезпечення
в Україні: подання та оформлення
документів для призначення пенсії
Аби пенсію було призначено певній особі, вона повинна подати (самостійно або
через своїх представників, у т. ч. й відділ кадрів свого підприємства) відповідний
комплект належним чином оформлених документів до відповідного органу Пенсійного фонду України (далі — ПФУ), який, у свою чергу, має розглянути подані документи та прийняти рішення щодо призначення пенсії. Дізнайтеся, якими нормативно-правовими актами регулюється зазначена процедура, як її правильно
провести, а також ознайомтеся зі зразками документів, що знадобляться для
оформлення пенсії.

Правове регулювання
Основним нормативно-правовим актом,
який регулює порядок подання та оформлення
документів при призначенні пенсій, є Порядок
подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», затверджений постановою правління ПФУ від 25 листопада 2005 р.
№ 22-1 (далі — Порядок № 22-1).
Крім того, при призначенні певних видів пенсій або пенсій окремим категоріям громадян подання та оформлення відповідних документів
може регулюватися й іншими нормативними
документами, зокрема:
— Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій
відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженим постановою правління ПФУ від 30 січня 2007 р. № 3-1;
— Порядком подання документів для призначення і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами
Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління ПФУ від 25 січня 2008 р.
№ 3-1;
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— Порядком подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями
коштів на її виплату відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 937,
затвердженим постановою правління ПФУ від
25 січня 2008 р. № 3-2;
— Переліком та порядком подання документів, необхідних для призначення (перерахунку)
пенсій відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», затвердженим постановою правління ПФУ від 6 квітня
2011 р. № 10-3.
Також під час прийняття документів від осіб,
які звертаються для призначення пенсій до відповідних органів ПФУ, останні повинні дотримуватися вимог Положення про організацію
прийому та обслуговування осіб, які звертаються
до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління ПФУ від 30 липня 2015 р. № 13-1.

Хто і кому подає заяву
для призначення пенсій
Згідно із зазначеними нормативно-правовими актами, а також із Законом України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страху-

№ 15 (171), 1 серпня 2018

ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

вання» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058), для призначення (оформлення)
певного виду пенсії особі, в якої виникло на
це право, перш за все необхідно подати відповідну заяву.
Від редакції.
Зверніть увагу, що 17 липня 2018 р. набули чинності Зміни до деяких постанов правління Пенсійного

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

фонду України, затверджені постановою правління ПФУ
від 23 травня 2018 р. № 11-1, внаслідок чого зазнала
змін й Заява про призначення/перерахунок пенсії. Знайти приклад заповнення оновленої форми цієї заяви ви
можете у Зразку 1 (оскільки Аркуш 1 заповнюються
особами, які звертаються до органів ПФУ для призначення (перерахунку) пенсії, а Аркуш 2 — спеціалістами
ПФУ, то ми надаємо приклад заповнення Аркуша 1, а
Аркуша 2 — лише бланк).
Зразок 1

Приклад заповнення заяви про призначення/перерахунок пенсії
Аркуш 1
Пенсійний фонд України
м. Київ _
(область, місто)

Управління Пенсійного фонду
України в Дарницькому районі
___________________________________
(найменування територіального органу Пенсійного фонду України)

ЗАЯВА
про призначення/перерахунок пенсії
Гр. _Петренко Петро Петрович___________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Дата народження _08.04.1958_______________ Тел. _111-11-11_____________________
Місце проживання
(реєстрації)

м. Київ, вул. Велика, 11, кв. 111

Паспорт:
серія
(за наявності)

номер

МО

111111

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
(за наявності)

ким виданий

дата видачі

Оболонським РУ ГУ
МВС України в м. Києві

11.11.2001

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у
паспорті) _1111111111__________________________________________________________
Прошу пенсію: призначити, перерахувати, поновити, перевести з одного виду на інший
(непотрібне закреслити)
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Зразок 1. Продовження

Вид пенсії
Кількість утриманців
Пенсія на іншій підставі,
державна допомога, виплата
на дитину, страхові виплати
На сьогодні

за віком
—
не призначалась/призначалась
Петренко
(підпис особи)

працюю/не працюю/
зареєстрований як фізична особа –
підприємець/самозайнята особа
Визнаний особою з інвалідністю з _______________________________
______ групи, підгрупи _______ по _______________________________
(зазначається у разі встановлення інвалідності)

Петренко
(підпис особи)

__
(підпис особи)

(непотрібне закреслити)

Пенсію прошу виплачувати:
Поштою

№ рахунку _1111111111111111_________________________________
в Дарницькому відділенні № 1111 ПАТ «Держощадбанк України»

При призначенні пенсії прошу виключити з підрахунку заробітної плати період з _________
до __________ або провести це автоматизованим способом (непотрібне закреслити).
Мені відомо, що відповідно до чинного законодавства громадянин, який має право на
різні види пенсій, може отримувати лише одну за його вибором. Про прийняття на роботу,
звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов’язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.
Я даю згоду на отримання від органів Пенсійного фонду України SMS-повідомлень з інформацією, що стосується мене, на номер мого мобільного телефону:
+

3

8

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Я даю згоду на отримання від органів Пенсійного фонду України інформації, що стосується
мене, на адресу моєї електронної пошти _Petrenko@com______________________________

«01» __серпня__ 2018 року

Підпис заявника __________Петренко____________

Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) і
подані документи звірено.

М. П.

Спеціаліст ___________________________________
Начальник відділу
обслуговування громадян _____________________
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Зразок 1. Закінчення
Аркуш 2
Розписка-повідомлення
Заява та документи
гр. _____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

прийнято «__» _____________________ 20 __ року і зареєстровано за № _______________
Перелік документів, доданих до заяви:
№ з/п
1
2
3
...

Назва документа

Кількість

Номер
документа

Трудова книжка
Довідка про заробітну плату
Документи про стаж

Перелік документів, яких недостатньо для призначення пенсії:
Назва документа

Строк подання
(дата)

Дата подання
документа

заявника

Підписи
спеціаліста

Спеціаліст ______________________
(підпис)

Згідно з розділом І Порядку № 22-1 заява про
призначення пенсії подається:
непрацюючій особі, а також членам сім’ї
у зв’язку з втратою годувальника:
— особисто заявником;
— через представника, який діє на підставі
виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально;
 особі, яка не досягла повноліття або є
недієздатною:
— батьками, усиновителями, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками (далі — законні представники неповнолітніх
чи недієздатних осіб), представниками закладів
(органів опіки і піклування), які виконують
функції опікунів і піклувальників;
 працюючій особі, а також членам сім’ї у
зв’язку з втратою годувальника:
— через уповноважену посадову особу підприємства;
— особисто заявником;
— через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.
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Зазначена заява подається безпосередньо
до управління ПФУ у районі, місті, районі у
місті, об’єднаного управління:
— за місцем проживання (реєстрації) особи, яка набула права на пенсію — якщо заява
подається особисто заявником або через його
представника;
— за місцезнаходження підприємства —
якщо заява подається посадовою особою підприємства для призначення пенсії працюючій
особі, а також членам сім’ї у зв’язку з втратою
годувальника;
— за місцем проживання (реєстрації) законних представників неповнолітніх чи недієздатних осіб або за місцезнаходженням закладів, які виконують функції опікунів і
піклувальників — якщо заява подається ними
для призначення пенсії особі, яка не досягла повноліття або є недієздатною.
Якщо ж йдеться про призначення пенсії громадянам України, які зареєстровані на території
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя
і не отримують пенсії від уповноважених органів
Російської Федерації, то заява про призначення
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пенсії подається заявником особисто або через
представника, який діє на підставі виданої йому
довіреності, посвідченої нотаріально, або законного представника неповнолітньої чи недієздатної особи, або надсилається поштою до органів,
що призначають пенсію, визначених постановою правління ПФУ «Про органи, що здійснюють
виплату пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя»
від 7 липня 2014 р. № 13-4.
Особи ж, які засуджені до позбавлення (обмеження) волі, подають заяви через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, до органу, що
призначає пенсію за місцезнаходженням установи виконання покарань або (за бажанням
заявника) особисто відповідно до статей 601 та
122 Кримінально-виконавчого кодексу України
(шляхом виклику представника до відповідного
виправного закладу й забезпечення зустрічі з
ним засудженого).

Документи,
що додаються до заяви
Згідно з п. 2.1. Порядку № 22-1 до заяви про
призначення пенсії за віком додаються такі
документи:
 документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника
податків (крім осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування;
 документи про стаж — тобто трудову
книжку, а за її відсутності (чи відсутності в ній
певних записів) інші документи, які можуть
підтвердити стаж та які визначені Порядком
підтвердження наявного трудового стажу для
призначення пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
(далі — КМУ) від 12 серпня 1993 р. № 637 (детально ознайомитися з документами, які вико16

ристовуються для підтвердження стажу за різних обставин, ви можете у статті «Система
пенсійного забезпечення в Україні: підтвердження
страхового та спеціального стажу», яка була
опублікована у № 14 (170) газети «Консультант
Кадровика»);
 документи, що підтверджують заробітну плату, а саме:
— індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 1 липня 2000 р. для підтвердження заробітної плати згідно з додатками 1,
3 до Положення про реєстр застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління ПФУ від 18 червня
2014 р. № 10-1 (подаються відділом персоніфікованого обліку ПФУ);
— довідка про заробітну плату (дохід) по 30
червня 2000 р. (за бажанням пенсіонера) згідно
з додатком 1 до Порядку № 22-1 із зазначенням у
ній назв первинних документів, на підставі яких
її видано, їхнього місцезнаходження та адреси,
за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам;
— довідка про заробітну плату (дохід) за
будь-які 60 календарних місяців страхового
стажу підряд по 30 червня 2000 р. (у разі якщо
страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 р.
становить менше 60 місяців);
— довідка з місця роботи про відпустку для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з 1 липня 2000 р. до
1 січня 2005 р. (за бажанням особи для додаткового виключення зазначеного періоду під час
обчислення середньої заробітної плати);
— документи про місце проживання (реєстрації) особи;
— документи, які засвідчують особливий
статус особи, наприклад: посвідчення інваліда
війни, довідка медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК) про групу та причину інвалідності, отриманої внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини
або при виконанні інших обов’язків військової
служби (службових обов’язків); посвідчення
учасника бойових дій, довідка про період (періоди) участі у бойових діях або в антитерорис-

№ 15 (171), 1 серпня 2018

ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

тичній операції в районах її проведення тощо;
посвідчення члена сім’ї померлого (загиблого),
висновок МСЕК щодо причинного зв’язку смерті
особи з пораненням, контузією, каліцтвом,
отриманими при виконанні обов’язків військової служби; довідка МСЕК про визнання особи
інвалідом по зору I групи — сліпим (при призначенні їм пенсії згідно з п. 2 ч. 1 ст. 115 Закону
№ 1058); документи закладу охорони здоров’я
про наявність відповідного захворювання —
гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні
карлики (при призначенні пенсії згідно з п. 1 ч. 1
ст. 115 Закону № 1058); посвідчення учасника
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
документи про народження та виховання
дитини до чотирнадцятирічного віку — жінкам, які працюють у сільськогосподарському
виробництві та виховали п’ятьох і більше дітей
(при призначенні пенсії згідно з п. 7 ч. 2 ст. 114
Закону № 1058); документи про народження
дитини, виховання її до шестирічного віку,
про визнання дитини особою з інвалідністю
з дитинства або дитиною з інвалідністю
(при призначенні пенсії згідно з абз. 1 п. 3 ч. 1
ст. 115 Закону № 1058); заяву матері про згоду щодо призначення пенсії батьку або документи, що підтверджують її відсутність
(свідоцтво органу державної реєстрації актів
цивільного стану (далі — ДРАЦС) про смерть,
рішення суду про визнання її безвісно відсутньою тощо), у разі звернення за пенсією батька, яким здійснювалось виховання п’ятьох або
більше дітей чи дитини-інваліда (при призначенні пенсії згідно з абз. 2 п. 3 ч. 1 ст. 115 Закону № 1058);
документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації на території
Автономної Республіки Крим і м. Севастополя,
та особисту декларацію про відсутність
громадянства держави-окупанта (для призначення пенсій особам, зазначеним у п. 1.3.
розділу 1 Порядку № 22-1).
При призначенні інших видів пенсії теж додаються відповідні доречні документи, що зга-
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дані вище, а також і деякі інші документи, а
саме при призначенні:
— пенсії по інвалідності — документи згідно з п. 2.2. Порядку № 22-1 (виписка з акта огляду МСЕК, для призначення пенсії по інвалідності
військовослужбовцям строкової служби — копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідка
військово-лікарської комісії;
 пенсії у зв’язку із втратою годувальника —
документи згідно з п. 2.3. Порядку № 22-1 (зокрема, довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують
родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником, свідоцтво органу ДРАЦС про смерть
годувальника або рішення суду про визнання
його безвісно відсутнім або оголошення його
померлим, довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків, дід,
баба, брат чи сестра померлого годувальника
незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею
(ними) 8 років);
— пенсії за вислугу років — документи згідно
з п. 2.4. Порядку № 22-1 (документи, що підтверджують стаж роботи, який дає право на
призначення такого виду пенсії).
Крім того, аби особа могла отримувати відповідні надбавки, допомоги, додаткові пенсії,
компенсації та підвищення згідно із законодавством, вона також повинна подати документи, зазначені у п. 2.6. Порядку № 22-1:
— про перебування на утриманні заявника
непрацездатних членів сім’ї;
— документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня
1993 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551), або
особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно зі статтями 12 – 16 Закону № 3551);
— документи про визнання особи такою, яка
має особливі заслуги перед Батьківщиною (для
підвищення пенсії відповідно до ст. 9 Закону
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України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні» від 16 грудня 1993 р. № 3721-XII);
— документи про визнання заявника реабілітованим або членом його сім’ї, якого було примусово переселено (для підвищення пенсії згідно
з п. «г» ст. 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII);
— документи про надання статусу особи, яка
проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського
(для підвищення пенсії згідно зі ст. 6 Закону
України «Про статус гірських населених пунктів
в Україні» від 15 лютого 1995 р. № 56/95-ВР);
— документи про надання статусу учасника
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової пенсії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р.
№ 796-XII, далі — Закон № 796);
— експертний висновок щодо встановлення
причинного зв’язку смерті з дією іонізуючого
випромінювання та інших шкідливих чинників
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (для
призначення компенсаційної виплати відповідно до ст. 52 Закону № 796);
— документи про нагородження нагрудним
знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР» (для встановлення надбавки відповідно до Закону України «Про донорство крові та її
компонентів» від 23 червня 1995 р. № 239/95-ВР);
— висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду (для встановлення надбавки на догляд відповідно до постанови КМУ «Про підвищення
рівня пенсійного забезпечення громадян» від
16 липня 2008 р. № 654);
— документи про визнання особи жертвою
нацистських переслідувань або дружиною (чоловіком) померлої жертви нацистських переслідувань (для підвищення пенсії або щомісячного
довічного грошового утримання згідно зі статтями 61 – 64 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23 березня 2000 р.
№ 1584-III);
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— документ про присвоєння реєстраційного
номера облікової картки платника податків непрацездатним членам сім’ї (для призначення
надбавки на непрацездатних членів сім’ї) (за
наявності);
— акт про нещасний випадок, пов’язаний з
виробництвом (форма Н-1, наведена у додатку 4
до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 30 листопада 2011 р.
№ 1232) (для призначення членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання, доплати до пенсії у зв’язку із втратою годувальника, в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які
втратили працездатність);
— документи, що підтверджують особливі заслуги перед Україною (для встановлення пенсії
за особливі заслуги перед Україною відповідно до
Закону України «Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною» від 1 червня 2000 р. № 1767-III);
— документи про визнання особи постраждалим учасником Революції Гідності.
Конкретні вимоги до деяких із зазначених документів (їхні форми, порядок і підстави видання) також конкретизуються у пунктах 2.10. –
2.24. Порядку № 22-1. Також згідно з п. 2.9.
Порядку № 22-1 особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна
пред’явити паспорт (або інший документ, що
засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Строки звернень
за призначенням пенсій
Звертатися за призначенням пенсії до ПФУ
можна:
— у будь-який час після виникнення у відповідної особи права на пенсію;
— не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.
При цьому згідно з п. 1.7. Порядку № 22-1
днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, відповідної заяви. Якщо до заяви
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про призначення пенсії додані не всі необхідні
документи, орган ПФУ письмово повідомляє
заявника про те, які документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо ці
документи будуть подані не пізніше трьох місяців із дня зазначеного повідомлення — днем
звернення за призначенням пенсії вважатиметься день прийняття заяви про призначення пенсії.
Бувають і випадки, коли подаються не всі
необхідні документи (наприклад, для відповідних підвищень пенсії), але поданих також достатньо для призначення пенсії (наприклад,
«звичайної», не підвищеної). У цьому випадку
пенсія призначається на підставі наявних документів. Але при надходженні додаткових документів у визначений строк розмір пенсії переглядається з дати призначення. Якщо ж додаткові
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документи надійдуть пізніше 3 місяців із дня повідомлення — пенсія перераховується зі строків,
передбачених ч. 4 ст. 45 Закону № 1058.
Від редакції.
Пам’ятайте, що обов’язок з підготовки документів, необхідних для призначення пенсії особі, яка працює, покладається на її роботодавця. Крім того, саме
роботодавець повинен стежити за часом виникнення у
працівника права на пенсію за віком — адже згідно з
п. 3.1. Порядку № 22-1 уповноважена посадова особа
підприємства зобов’язана не пізніше місяця до дня досягнення працівником пенсійного віку письмово повідомити його про виникнення права на пенсію за віком,
у т. ч. на пільгових умовах (див. Зразок 2). Як правило,
підготовкою документів, необхідних для призначення
пенсії, є працівники бухгалтерії та/або відділу кадрів,
посадовими обов’язками яких встановлені повноваження з підготовки таких документів.
Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРХІТЕКТОР»
31 липня 2018 р.

№ 408
Михайленку Ігнату Васильовичу,
інженеру-конструктору
ТОВ «Архітектор»,
м. Київ, вул. Серпнева, 1-А, кв. 11

Повідомлення
ТОВ «Архітектор» повідомляє Вас про виникнення права на пенсію за віком з 2 вересня
2018 р. згідно зі ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-ІV.
Просимо з’явитися до відділу кадрів для оформлення заяви про призначення пенсії та
інших необхідних документів.
Начальник відділу кадрів

Коломієць

Після отримання заяви про призначення пенсії від працівника посадова особа підприємства
повинна у 10-денний строк оформити всі необхідні документи і направити їх до органу ПФУ за
місцезнаходженням підприємства, або передати документи працівнику для їх подачі до органу, що призначає пенсію, за місцем його проживання (реєстрації).
У разі, якщо підготовлено не всі необхідні для
призначення пенсії документи, до органу ПФУ по-
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даються наявні документи, а документи, яких не
вистачає, подаються додатково у відповідні строки.

Обов’язки органів ПФУ
при прийнятті та розгляді
документів про призначення пенсій
Згідно з п. 3.3. Порядку № 22-1 орган ПФУ,
що призначає пенсію, повинен надавати:
— роз’яснення підприємствам та особам з питань призначення й виплати пенсій;
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— у разі необхідності — бланки документів;
— допомогу особам, зазначеним у пунктах
1.1. і 1.2. Порядку № 22-1, щодо одержання відсутніх документів для призначення пенсії;
— у разі необхідності — допомогу щодо визначення права на пенсію до звільнення особи з
посади, яка дає право на її призначення.
Після отримання заяви про призначення пенсії з належними документами відповідна посадова особа органу ПФУ повинна зареєструвати
її в журналі реєстрації рішень органу ПФУ, що
призначає пенсію. Заявнику або посадовій особі
підприємства видається розписка із зазначенням дати прийняття заяви, а також переліку
одержаних і відсутніх документів.
Крім того, згідно з п. 4.2. Порядку № 22-1 при
прийманні документів орган ПФУ:
— перевіряє правильність оформлення заяви,
відповідність викладених у ній відомостей про
особу даним паспорта та документам про стаж;
— перевіряє зміст і належне оформлення наданих документів;
— перевіряє копії відповідних документів,
фіксує й засвідчує виявлені розбіжності (невідповідності). При цьому орган ПФУ має право вимагати від підприємств та фізичних осіб
дооформлення у тримісячний строк з дня подання заяви прийнятих і подання додаткових документів, передбачених законодавством, а також
перевіряти обґрунтованість їх видачі;
— видає пам’ятку пенсіонеру згідно з додатком 4 до Порядку № 22-1, копія якої зберігається
у пенсійній справі.
Згідно з п. 4.3. Порядку № 22-1 орган ПФУ
розглядає подані заяви з відповідними документами і не пізніше 10 днів після надходження
заяви та за наявності документів, необхідних
для призначення пенсії, приймає рішення щодо
її призначення. При цьому після надходження
даних про сплату страхових внесків за останній
місяць роботи, що передує місяцю подання заяви про призначення пенсії, протягом місяця
проводиться перерахунок пенсії з урахуванням
цього періоду з дати призначення пенсії. Якщо ж
при проведенні перерахунку пенсії її розмір
зменшився, виплата пенсії в новому розмірі
проводиться з місяця, наступного за місяцем
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проведення перерахунку. Аналогічно здійснюється і перерахунок пенсії у разі відсутності на
дату призначення пенсії даних про середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено
страхові внески.
Також не пізніше 10 днів після винесення рішення орган ПФУ видає або направляє адміністрації підприємства чи особі повідомлення про
призначення пенсії або відмову в призначенні
пенсії із зазначенням причин відмови та порядку оскарження такого рішення.
У подальшому заява про призначення пенсії з
усіма поданими документами та рішенням про
призначення пенсії зберігаються в окремій пенсійній справі на кожного пенсіонера в органах
ПФУ, що призначають пенсії, за місцем проживання (реєстрації) або за місцем перебування
пенсіонерів.
Також пенсіонеру видається пенсійне посвідчення (яке є документом, що підтверджує призначення пенсії) відповідно до Порядку оформлення, виготовлення та видачі документів, що
підтверджують призначення особі пенсії затвердженого постановою правління ПФУ від 3 листопада 2017 р. № 26-1. Крім того, у разі звернення
пенсіонера видається виписка з розпорядження про призначення пенсії з інформацією про
періоди страхового стажу та заробітної плати
(доходу), яка врахована при розрахунку пенсії.
Якщо пенсіонер бажає отримувати пенсію через банківський рахунок, він подає також відповідну заяву про виплату пенсії згідно з Порядком виплати пенсій та грошової допомоги
через поточні рахунки в банках, затвердженим
постановою КМУ від 30 серпня 1999 р. № 1596.
При прийнятті зазначеної заяви орган ПФУ перевіряє зміст і належне оформлення наданих документів, знімає копії з відповідних документів
та не пізніше 10 днів після надходження всіх
необхідних документів прийняти відповідне рішення, яке оформлюється розпорядженням. У
подальшому подані документи та заява зберігаються у пенсійній справі.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант з питань оплати праці
та кадрового діловодства
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НАКАЗ
від 6 липня 2018 р. № 134

Видавник:
Державна служба
статистики України

Набуття чинності:
1 лютого 2019 року

Остання редакція:
6 липня 2018 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом оновлено форму звіту з праці № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» —
нова форма вводиться в дію,
починаючи зі звіту за І квартал 2019 року, та поширюється
на юридичних осіб та їх відокремлені підрозділи. Нинішня форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», що
затверджена наказом Держстату України від 10 червня
2016 р. № 90, втратить чинність з 1 лютого 2019 року.

Про затвердження форми державного статистичного спостереження
№ 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику» та пункту 4
Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, ураховуючи положення статей 80, 81,
95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень
зі статистики праці й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна)
«Звіт із праці», що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за І квартал 2019 року.
2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи.
3. Департаменту статистики праці (Сеник І. В.):
1) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом;
2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному
веб-сайті Державної служби статистики України.
4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити
оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України
протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.
5. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку
збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.
6. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 лютого 2019 року наказ Держстату від 10 червня
2016 року № 90 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ
(місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» (зі змінами) у частині форми № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці».
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.
Головa
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Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України «Про державну статистику»
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Звіт із праці
за ____________ 20____ р.
(звітний квартал)

Подають:
юридичні особи,
відокремлені підрозділи
юридичних осіб
– територіальному
органу Держстату

Терміни подання
не пізніше 7-го
числа місяця,
наступного за
звітним періодом

№ 1-ПВ
(квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
06.07.2018 № 134

Респондент:
Найменування __________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження (юридична адреса): ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

_______________________________________________________________________________________________________________
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Найменування структурного підрозділу ____________________________________________________________________________
Вид економічної діяльності
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):
_______________________________________________________________________________________________________________
(область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

_______________________________________________________________________________________________________________
Номер структурного підрозділу
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Розділ І. Кількість штатних працівників
(осіб (у цілих числах))
Назва показників

Код
рядка

Усього

У т.ч. жінки

А

Б

1

2

Кількість прийнятих штатних працівників

3020

Кількість звільнених штатних працівників

3040

Кількість звільнених штатних працівників із причини
змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення
кількості або штату працівників)
(із ряд. 3040)

3050

Кількість звільнених штатних працівників із причини
плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін, порушення
трудової дисципліни, ін.) (із ряд. 3040)

3060

Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду

3070

Станом на 31 грудня звітного року (раз на рік у звіті за IV квартал)
Облікова кількість штатних працівників, прийнятих на умовах неповного
робочого дня (тижня)

3080

Облікова кількість штатних працівників, які знаходяться у відпустці у
зв’язку з вагітністю та пологами

3090

Облікова кількість штатних працівників, які знаходяться у відпустці по
догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним
законодавством

3100

Розділ II. Втрати робочого часу штатних працівників
(у цілих числах)
Назва показників

Код
рядка

Люд.
год

Осіб

А

Б

1

2

Кількість невідпрацьованого робочого часу через відпустки без збереження заробітної плати (на
період припинення виконання робіт)

4080

Кількість невідпрацьованого робочого часу через переведення на неповний робочий день
(тиждень) з економічних причин

4090

Кількість невідпрацьованого робочого часу через масові невиходи на роботу (страйки)

4100

Розділ IІІ. Склад фонду оплати праці штатних працівників
(тис. грн (з одним десятковим знаком))
Назва показників

Код рядка

Усього

А

Б

1

Фонд оплати праці штатних працівників, усього
(ряд. 5020 + ряд. 5030 + ряд. 5060)

5010

Фонд основної заробітної плати

5020

Фонд додаткової заробітної плати

5030

Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів (із ряд. 5030)

5040

Премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні)
(із ряд. 5030)

5050
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Виплати, пов›язані з індексацією заробітної плати (із ряд. 5030)

5051

Компенсація втрати частини заробітку у зв›язку з порушенням термінів її виплати (із ряд. 5030)

5052

Заохочувальні та компенсаційні виплати

5060

Матеріальна допомога (із ряд. 5060)

5070

Соціальні пільги, що мають індивідуальний характер (із ряд. 5060)

5080

Оплата за невідпрацьований робочий час (із ряд. 5030, 5060)

5090

Розділ ІV. Розподіл штатних працівників за розмірами заробітної плати
за ___________________ 20__ р.
(останній місяць кварталу)

(у цілих числах)
Назва показників

Код рядка

Осіб

А

Б

1

Кількість штатних працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на
місяць, (сума ряд. 6020 – 6120)

6010

у тому числі у розмірі, грн:
до однієї мінімальної заробітної плати

6020

від однієї мінімальної заробітної плати до 4000,00

6030

від 4000,01 до 5000,00

6040

від 5000,01 до 5500,00

6050

від 5500,01 до 6000,00

6060

від 6000,01 до 7000,00

6070

від 7000,01 до 8000,00

6080

від 8000,01 до 10000,00

6090

від 10000,01 до 15000,00

6100

від 15000,01 до 20000,00

6110

понад 20000,00

6120

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали норму робочого часу, встановлену на
місяць (із рядка 6010)

6130

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму робочого часу, з
нарахованою заробітною платою в межах мінімальної
(із рядка 6130)

6140

Облікова кількість штатних працівників на кінець місяця, яким встановлено тарифну ставку
(оклад, посадовий оклад) нижчу від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для
працездатної особи

6150

Розділ V. Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників

Назва показників

Код
рядка

Середньо-облікова
кількість, осіб
(у цілих числах)

Фонд оплати праці,
тис. грн
(з одним десятковим
знаком)

Кількість
відпрацьованих
людино-годин
(у цілих числах)

А

Б

1

2

3

Із середньооблікової кількості штатних працівників:
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жінки

7010

працівники, оплата праці яких
фінансується коштом державного
та місцевого бюджету (заповнюють
бюджетні установи (розпорядники
бюджетних коштів)

7020
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Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні):
зовнішні сумісники

7030

працюють за цивільно-правовими
договорами

7040

Розділ VІ. Інформація про укладання колективних договорів
станом на 31 грудня 20
р.
(раз на рік у звіті за IV квартал)

Усього по
підприємству,
включно з даними
по структурних
підрозділах

Код
Назва показників
рядка
А

Б

Кількість укладених та зареєстрованих колективних договорів, од

8010

Кількість штатних працівників, які охоплені колективними договорами, осіб
(у цілих числах)

8020

Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений
у колективному договорі, грн (із двома десятковими знаками)

8030

Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений
у галузевій угоді, грн (із двома десятковими знаками)

8040

____________________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації

____________________________________________

1

__________________________________________
(ПІБ)

__________________________________________
(ПІБ)

телефон: _________________ факс: _________________ електронна пошта: ___________________________________________
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ЛИСТ
від 4 липня 2018 р. № 57-0009/36366

Рекомендації для зниження ризику
шахрайських операцій
На сьогодні безготівкові розрахунки набувають поширення в Україні, а їх обсяги та
кількість постійно зростають, так у 2017 році тільки обсяг безготівкових операцій з використанням платіжних карток склав 835,0 млрд грн, що на 46,1 % більше у порівнянні з
2016 роком, а кількість таких операцій становила 2,3 млрд шт., що на 27,7 % більше ніж
в 2016 році.
Водночас на фоні загальних позитивних показників розвитку ринку платежів та розрахунків спостерігається високий рівень кількості випадків шахрайських операцій із використанням платіжних карток та несанкціонованого переказу коштів з рахунків клієнтів, які обслуговуються за допомогою систем дистанційного обслуговування. Відповідно більшої
актуальності набувають питання протидії злочинним діям, пов’язаним з використанням таких технологій.
Така інформація підтверджується як статистичною звітністю, що подається банками до
Національного банку України* (далі — Національний банк) (наприклад, у 2016 році — 94,6 тис.
шахрайських випадків з платіжними картками на суму — 177,2 млн грн, а у 2017 році — 77,6
тис. випадків на суму — 163,7 млн грн відповідно), так і збільшенням кількості звернень/скарг
громадян України стосовно безпідставного списання з рахунків, неповернення (або навмисного неповернення) коштів на рахунки держателів платіжних карток (за 2016 рік — 1007 звернень громадян, а у 2017 році — 1287).

Видавник:
Національний банк України

Остання редакція:
4 липня 2018 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі Нацбанк розповів про основні види шахрайства з платіжними картками та
надав рекомендації для запобігання і протидії злочинним
технологіям у банківській системі. Ознайомтеся з ними та
доведіть до відома працівників вашого підприємства —
адже більшість з наведених
рекомендацій може бути корисними не лише співробітникам банківської системи, а й
звичайним користувачам платіжних карток.

Фахівці банківської системи та правоохоронних органів відокремлюють такі основні види
шахрайства:
1. Шахрайство з використанням банкомату:
— зняття готівки з використанням «білого» пластику;
— використання скіммінгових інструментів (копіювання даних платіжних карток у т. ч. з
магнітної смуги, запис ПІН-коду тощо);
— зняття коштів із використанням банкомату без відображення цієї операції на рахунку
(Transaction Reversal Fraud);
— зняття готівки держателем платіжної картки без її фізичного отримання (Cash Trapping);
— фізичні атаки на банкомати.
2. Інтернет шахрайство:
— використання шкідливих програм (вірусів), підроблених сайтів з метою компрометації
реквізитів електронних платіжних засобів та/або логінів/паролів доступу до систем інтернет/
мобільного банкінгу;
— розповсюдження (продаж, поширення) інформації щодо скомпрометованих даних.
_________________
* Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 01.03.2016 р. № 129.
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3. Шахрайство в термінальній мережі:
— здійснення операцій із використанням підробленої/викраденої/втраченої платіжної
картки;
— отримання готівки через касу банку за підробленими документами та платіжною карткою;
— проведення дублюючих операцій касиром/оператором;
— проведення несанкціонованого/неточного списання (коли сума на чеку та сума, яка
включена до розрахунку, відрізняються);
— компрометація касиром даних платіжної картки під час розрахунків у торговельно-сервісній мережі з метою їх подальшого несанкціонованого використання;
— використання накладок (скімерів) на термінальному обладнанні, яке дозволяє під час
здійснення розрахунку зчитувати та передавати дані платіжної картки (протиправна домовленість з касирами);
— встановлення шкідливих програм які пошкоджують програмне забезпечення терміналів.
4. Шахрайство в системах дистанційного обслуговування (ДБО):
Несанкціоноване втручання та/або встановлення шкідливих програм (вірусів), які пошкоджують програмне забезпечення персональних комп’ютерів та перехоплюють паролі доступу
до рахунків, інформацію з секретних ключів/токенів тощо.
5. Соціальна інженерія:
Виманювання шахраями, які входять в довіру до власників рахунків / держателів карток,
їх персональних даних, реквізитів платіжних карток або спонукання власників рахунків до
здійснення переказу коштів на користь шахраїв.
Окремої уваги потребує питання опрацювання ризиків недотримання/порушення банками
вимог і рекомендацій, що стосуються фінансового моніторингу, оскільки це створює додаткове підґрунтя для впровадження шахраями злочинних схем та сприяє збільшенню можливих збитків від такого шахрайства.
Національний банк України вбачає, що банки України мають посилити роботу, пов’язану з
упередженням відповідних ризиків шахрайства. Враховуючи зазначене Національним банком
України підготовлено рекомендації стосовно запобігання та протидії шахрайству в банківській
системі, що додаються.
Додатки:
1. Рекомендації з питань упередження шахрайства з платіжними картками.
2. Рекомендації з питань інформаційної безпеки в системі ДБО.
3. Рекомендації з питань фінансового моніторингу.

Перший заступник Голови
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Додаток 1
Рекомендації з питань упередження
шахрайства з платіжними картками
Для запобігання та протидії злочинам із платіжними картками банкам потрібно скеровувати зусилля на максимальне інформування клієнтів – держателів платіжних карток.
Особливої уваги потребує застереження держателів платіжних карток не повідомляти
третім особам власні персональні дані та/або реквізити платіжної картки (номер платіжної
картки, ПІН-код, CVV2, термін дії картки, а також код (пароль), який надходить на мобільний
телефон для підтвердження переказу/платежу) та інші персональні дані, які необхідні для
здійснення переказів та платежів.
Під час здійснення операцій із використанням платіжних карток (у тому числі мобільних
платежів) держателям необхідно дотримуватися правил безпеки, які встановлені банком-емітентом, здійснювати постійний контроль за рухом коштів, оновлювати антивірусне програмне
забезпечення на персональному комп’ютері, здійснювати своєчасне інформування банку
щодо втрати платіжної картки або її реквізитів чи несанкціоновані списання за рахунком,
а також дотримуватись рекомендацій, розроблених Національним банком України та розміщених на сторінці офіційного Інтернет-представництва в мережі Інтернет: http://bank.gov.ua/
doccatalog/document?id=70904.
Враховуючи активний розвиток такого напряму, як електронна комерція, банку необхідно
наголошувати клієнтам про доцільність збереження (а у разі втрати — негайного блокування
шляхом подання відповідної заявки до оператора стільникового зв’язку) свого номера «фінансового телефону», який може бути використаний шахраями для викрадення коштів злочинним шляхом.
Підрозділам банків, які відповідають за банківську та інформаційну безпеку, потрібно забезпечити найвищий рівень безпеки платежів та розрахунків, а також здійснювати моніторинг
операцій з використанням електронних платіжних засобів (та/або їх реквізитів) в режимі 24/7.
Моніторинг доцільно здійснювати за допомогою системи моніторингу, яка дозволяє виявляти сумнівні операції та вживати заходів для зменшення потенційних ризиків.
Банкам слід сформувати та постійно супроводжувати базу даних інцидентів з електронними платіжними засобами на підставі даних системи моніторингу.
Моніторинг доцільно здійснювати на підставі інформації з власного процесингового центру (у разі його наявності) та/або з незалежного процесингового центру, з урахуванням внутрішньобанківських правил, розроблених відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, правил платіжних систем та з урахуванням вимог
цих рекомендацій.
У внутрішньобанківських правилах та договорі з клієнтом банкам необхідно враховувати
можливість врегулювання нестандартних ситуацій у процесі здійснення операцій із використанням платіжних карток та розглядати звернення/скарги клієнта відповідно до умов договору.
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Додаток 2
Рекомендації з питань безпеки
використання систем дистанційного банківського обслуговування
Провести аналіз програмного забезпечення, встановленого на веб-серверах систем
«Клієнт-Інтернет-Банк», а також клієнтських частин систем дистанційного банківського обслуговування (далі — ДБО), встановлених у клієнтів. Вжити заходів щодо оновлення застарілих версій програмного забезпечення і встановлення актуальних оновлень безпеки та щодо
усунення вразливостей програмного забезпечення ДБО, операційних систем, іншого програмного забезпечення, яке використовується під час підготовки та обміну платіжними документами.
Застосовувати захищені носії ключової інформації для накладання електронного цифрового підпису та методи багатофакторної автентифікації.
Розробити порядок дій працівників та клієнтів банку у випадках виявлення несанкціонованого доступу (чи підозри в спробі доступу) до рахунку.
Визначити уповноважених осіб банку, які відповідатимуть за взаємодію з правоохоронними органами, та порядок такої взаємодії у разі виявлення несанкціонованих операцій,
здійснених із використанням систем ДБО. Під час здійснення заходів щодо оперативного
обміну інформацією, розслідувань фактів шахрайства, протидії/попередження злочинам із
ЕПЗ (у тому числі за їх реквізитами) та системами ДБО, поданні інформації, заяв за вказаними фактами до правоохоронних органів, банкам слід дотримуватись вимог законодавства з питань захисту даних (клієнтів, банків, торговців тощо) та інших правил безпеки.
Постійно проводити роз’яснювальну роботу серед клієнтів щодо обов’язкового дотримання вимог з питань захисту інформації на робочих місцях, де встановлено систему ДБО, а також щодо належного поводження з носіями ключової інформації системи ДБО (розроблення
та доведення до клієнтів типових рекомендацій/інструкцій для роботи на комп’ютерах, де
встановлюються клієнтські частини ДБО, правил використання та зберігання носіїв ключової
інформації тощо).
Розробити пам’ятку для клієнтів з такими застереженнями:
«— Унеможливлюйте відвідування Інтернету з персонального комп’ютера, на якому здійснюється підготовка та відправка документів до банку. Не відвідуйте сайтів сумнівного змісту
та будь-яких інших інтернет-ресурсів невиробничого характеру (соціальні мережі, конференції та чати, телефонні сервіси і т. п.). Не читайте пошту та не відкривайте поштових вкладень
до електронних листів, які надійшли від невідомих або підозрілих адресатів. Не слід здійснювати установку та оновлення будь-якого програмного забезпечення не з офіційних сайтів
виробників.
— Налаштовуйте окремо мережеве обладнання корпоративних і персональних
комп’ютерів. Доступ до мережі Інтернет обмежуйте «білим списком» сайтів з усіх робочих
місць, на яких здійснюється підготовка, підписання та відправлення платіжних документів. У
«білий список» повинні включатися виключно перевірені сайти самої організації, банків, податкової служби, інших державних органів, доступ до яких необхідний у виробничому процесі, сервери оновлень системного та антивірусного програмного забезпечення.
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— Мінімізуйте кількість користувачів комп’ютерів, на яких здійснюється підготовка та
відправка документів до банку. Доцільно обмежити фізичний доступ до персональних
комп’ютерів, на яких здійснюється підготовка та відправка документів у банк (надавати доступ виключно відповідальним працівникам, які безпосередньо уповноважені та мають право
проводити роботи з програмним забезпеченням системи ДБО).
— Використовуйте сучасне антивірусне забезпечення, оновлюйте та проводьте антивірусну перевірку на комп’ютерах. Наголошуємо, що шкідливе програмне забезпечення здатне
перехоплювати будь-які дані з банків, персональних комп’ютерів клієнтів та/або особистих
даних держателів ЕПЗ та зберігати/поширювати таку інформацію для подальшого несанкціонованого використання сторонніми особами злочинним шляхом.
— Забезпечуйте своєчасне встановлення оновлень безпеки операційної системи, браузерів та програмного забезпечення комп’ютерів. Необхідно встановити надійні паролі доступу
на вхід до персонального комп’ютера, забезпечити періодичну зміну цих паролів.
— Не допускайте несанкціонованого використання ключів електронного цифрового підпису, зберігайте ключові носії у спосіб, що виключає несанкціонований доступ до них. Генерацію секретних ключів слід виконувати тільки самостійно. Нікому (у тому числі працівникам
банку) не повідомляти та не передавати паролі до особистих секретних ключів. Не записувати і не зберігати паролі разом з носієм ключа.»
Додаток 3
Рекомендації з питань фінансового моніторингу
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі — Закон) зобов’язує суб’єктів первинного фінансового моніторингу,
якими в тому числі є банки, здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника
клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених законом, забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та розробляти критерії ризиків,
проводити аналіз відповідності фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, підтверджувати під час проведення верифікації
відповідність ідентифікаційних даних особи клієнта (представника клієнта) відомостям, зазначеним в отриманих від нього офіційних документах, а також відповідність оформлення
офіційних документів вимогам законодавства та перевіряти їх чинність (дійсність) тощо.
Згідно з частиною сьомою статті 9 Закону та частиною четвертою статті 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі — Закон про банки) банк має право витребувати, а клієнт (особа, представник клієнта) зобов’язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення
ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення.
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Відповідно до частини першої статті 10 Закону суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний відмовити клієнту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання
ділових відносин), зокрема, у разі встановлення факту подання ним під час здійснення
ідентифікації та/або верифікації клієнта (поглибленої перевірки клієнта) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману суб’єкта первинного фінансового моніторингу, а також має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових
відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової
операції у разі ненадання клієнтом необхідних для вивчення клієнтів документів чи відомостей або встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи
переоцінки ризику.
Водночас Закон (стаття 6) і Закон про банки (стаття 64) надають банкам право витребувати інформацію, яка стосується ідентифікації клієнта (в тому числі керівників клієнта — юридичної особи, представника клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта,
здійснення поглибленої перевірки клієнта, в органів державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації
з інших джерел.
Згідно з частиною сьомою статті 64 Закону про банки банк зобов’язаний витребувати в
органів державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб інформацію
(офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції
змісту його діяльності та фінансовому стану.
У разі необхідності отримання від третіх осіб конфіденційної інформації про клієнта рекомендуємо отримувати згоду клієнта / передбачати в угодах з клієнтом право банку на отримання відповідної інформації про нього.
Під час виконання обов’язків щодо належної ідентифікації та вивчення клієнтів банки повинні приділяти підвищену увагу детальному вивченню документів, які надаються клієнтом,
зокрема, з метою виявлення серед них підроблених. Так, ознаками підроблення документів,
на думку Національного банку України, можуть бути:
— невідповідність між штампом і печаткою за найменуванням юридичної особи, неспівпадіння найменування юридичної особи та/або ідентифікаційного коду та/або інформації про
керівника в документі з даними, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР);
— підчищення, дописки, домальовування даних, наявність плям на окремих частинах документів тощо;
— відхилення від встановленої форми документа, яка затверджена відповідним нормативно-правовим актом.
Особливу увагу слід приділяти оформленню документів, що посвідчують особу. Так, існують випадки підроблення паспорта громадянина України, зокрема шляхом виготовлення
нового або внесення змін у справжній документ. Щоб виявити підроблений паспорт, насамперед, необхідно встановити, чи існує зазначений державний орган, що видав документ, чи належить йому проставлений відбиток печатки, чи відповідає зміст штампів записам, які в нього
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внесені, чи правильно внесені відмітки про сімейний стан, місце проживання тощо. Внесення неправдивих відомостей про власника у справжній паспорт (наприклад, зміна дати
народження, фотокартки) відбувається, як правило, у втрачені (загублені або викрадені)
паспорти, здобуті шахрайськими діями тощо. Такі підроблені паспорти найчастіше використовуються з метою отримання кредитів, продажу нерухомості, отримання готівки в касах
банків тощо.
З метою виявлення втрачених або викрадених паспортів, які можуть бути використані
шахраями з протиправною метою, банкам необхідно користуватися базою даних з пошуку
паспорта громадянина серед викрадених та втрачених, адміністратором якої є Міністерство
внутрішніх справ України, а також у базі даних недійсних, викрадених або втрачених документів, що посвідчують особу, яка доступна на офіційному веб-сайті Державної міграційної служби України*. Доступ до цих баз даних є безкоштовним.
Крім цього, рекомендуємо банкам використовувати інформацію, викладену в листі Національного банку України від 16.02.2007 р. № 48-012/214-1688 щодо способів підробки
документів, їх ознак та методики виявлення.
У разі виникнення щонайменших підозр, що паспорт громадянина України або інший
документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, який надав клієнт (представник
клієнта) для встановлення ділових відносин з банком (або отримання банківських послуг), є підробленим, рекомендуємо банкам безумовно використовувати повноваження,
передбачені частиною шостою статті 9 Закону та частиною сьомою статті 64 Закону про
банки, згідно з якими банк має право витребувати, а державні органи, державні реєстратори зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідно
до законодавства інформацію, що стосується ідентифікації та/або що необхідна для вивчення клієнта, уточнення інформації про нього або проведення поглибленої перевірки
клієнта.
Також досить поширеною є практика використання для проведення фінансових операцій
угод, які містять недостовірну інформацію щодо сторін, предмета, ціни договору, місцезнаходження певних об’єктів тощо.
Окрім цього, звертаємо увагу на необхідність уважного вивчення документів щодо повноважень представників клієнтів, аналізу відповідності статутних документів юридичної
особи, відомостей з ЄДР документам щодо призначення/делегування повноважень та
вжиття заходів для перевірки всіх сумнівних даних.
У разі виникнення підозр щодо надання клієнтом (представником клієнта) підробленого документа банк має право повідомити про це органи Національної поліції України.

_________________
* Доступна за посиланням: https://nd.dmsu.gov.ua.
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«Заступники» керівників:
хто, скільки та навіщо
Скільки заступників може бути у начальника відділу або у директора підприємства? На це питання у кожного роботодавця своя відповідь, оскільки в Україні
нормативно визначено кількість заступників начальників відділів тільки на рівні
державної служби, в усіх інших видах діяльності кількість «замів» різних рівнів
законом не обмежується. Утім, трапляються ситуації, коли й директор не зовсім
упевнений, що існує необхідність подрібнювати (укрупнювати) напрями діяльності підприємства, які мають очолювати підлеглі йому топ-менеджери. Нерідко
з подібних організаційно-управлінських питань звертаються й до фахової думки
кадровиків. Дізнайтеся завчасно, на які функціональні обов’язки діючих та потенційних заступників керівників слід звертати увагу, аби визначити реальну потребу в них вашого підприємства.

Що впливає на чисельність
управлінського персоналу
Кількість заступників управлінського персоналу структурних підрозділів підприємства,
установи, організації (далі — підприємство) залежить від низки чинників, зокрема:
— складність робіт;
— їх номенклатура й напрями;
— відповідність кваліфікації керівника складності виконуваних робіт;
— використання сучасних засобів обробки
інформації.
Якщо діяльність підприємства пов’язана з
консалтинговими або юридичними послугами,
можна взяти до уваги підходи державної служби
в Україні, де, наприклад, нормативно визначено
кількість заступників начальників відділів. Зокрема, в постанові Уряду «Про упорядкування
структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та
місцевих державних адміністрацій» від 12 березня 2005 р. № 179 передбачено, що:
— начальник відділу (як самостійного, так і у
складі управління чи департаменту) може мати
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не більш як одного заступника й така посада
може вводитись у разі, коли штатна чисельність
у відділі не менш як 5 одиниць;
— начальники відділів у складі органів досудового розслідування Національної поліції,
штатна чисельність яких перевищує 14 одиниць, можуть мати не більше двох заступників.
Утім, підприємства недержавного сектору
економіки самостійно визначають свою організаційну структуру, встановлюють чисельність
працівників і штатний розпис (п. 3 ст. 64 Господарського кодексу України).
Нині існують різні методики та способи розрахунку чисельності управлінців на підприємстві.
Практика засвідчує, що для ефективного
управління відділом (невиробничої сфери) доцільно передбачити одного заступника на
кожні 10 – 15 працівників структурного підрозділу. У посадових інструкціях мають бути
об’єктивно визначені, а також чітко й раціонально розподілені фахові завдання та обов’язки
всіх працівників.
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«Заступники»
у Класифікаторі професій
Нагадаємо, що Національний класифікатор
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП) не містить професійних назв робіт у
вигляді: «Заступник директора», «Заступник головного бухгалтера», «Заступник начальника відділу» тощо. Проте відповідні назви посад не суперечать принципам професійної класифікації.
Більше того, у назві посади можна відобразити
коло питань, якими опікуватиметься заступник.
Зробити це можна за допомогою Додатка В до
КП, який містить перелік похідних слів, котрі
можна додавати до назв робіт із КП: «Заступник», «Перший», «Другий» і т. д.. Зауважимо, що
похідне слово «Заступник» застосовується винятково з назвами професій керівників. «Маркером» керівної професії виступає цифра 1 на початку коду КП.

Приклад
Професійна назва роботи у вигляді «Заступник директора підприємства» відповідатиме КП (оскільки кодом КП для «Директора підприємства» є 1210.1 (тобто
дотримано правила «маркування» з цифри 1
на початку коду КП). Натомість застосування посади «Заступник юрисконсульта» буде
неправомірним, оскільки кодом «Юрисконсульта» є 2429 (як і застосування похідного
слова «Заступник» до будь-кого з «професіоналів», оскільки їхнє кодування у КП починається з цифри 2).

Щоб утворити потрібну вам назву посади «заступника» певного керівника, додайте відповідне похідне слово до базової професійної назви
роботи (це може бути як лише «Заступник», так
і декілька слів у поєднанні, приміром, «Старший
заступник» чи «Перший заступник»). Новоутворена посада завжди наслідує код базової професії (див. Таблицю 1).
У галузевому розрізі додавати похідне слово
«Заступник» можна до назв керівних професій в
усіх сферах діяльності — медицині, освіті, промисловості, сільському господарстві тощо.
Розглянемо надалі пару типових ситуацій із
«заступниками».
Ситуація 1: Заступників декілька, назви посад мають увиразнювати їх обов’язки.
Рішення: Додати до назв посад уточнюючі
слова за умов збереження коду базової назви.
Зробити це дозволяє Примітка 2 Додатка В до
КП, згідно з якою назви професій можуть бути
розширені за потребою користувача термінами
та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не
передбачено у КП чи відповідних законодавчоправових актах. Наприклад, ніщо не заважає
узяти кілька заступників для директора підприємства, окресливши одразу сферу діяльності кожного з них: «Заступник директора підприємства
з розвитку виробництва», «Заступник директора підприємства з юридичних питань», «Заступник директора підприємства з питань безпеки»
тощо.
Таким чином, при застосуванні наявних у КП
посад та завдяки можливостям Додатку В до КП,
Таблиця 1

Похідне слово (слова)
«Заступник»
«Перший», «Заступник»
«Заступник»
«Заступник»
«Заступник», «Старший»
«Заступник»
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Базова професійна назва роботи (код КП)

Правильна назва посади «заступника» (код КП)
«Заступник генерального директора»
«Генеральний директор» (код КП 1210.1)
(код КП 1210.1)
«Перший заступник директора підприємства»
«Директор підприємства» (код КП 1210.1)
(код КП 1210.1)
«Головний бухгалтер» (код КП 1231)
«Заступник головного бухгалтера» (код КП 1231)
«Заступник начальника відділу кадрів»
«Начальник відділу кадрів» (код КП 1232)
(код КП 1232)
«Майстер цеху» (код КП 1222.2)
«Заступник старшого майстра цеху» (код КП 1222.2)
«Начальник зміни (промисловість)»
«Заступник начальника зміни» (код КП 1222.2)
(код КП 1222.2)
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кадровикам можна утворювати доволі широкий
спектр назв посад залежно від конкретних потреб підприємства.

Ієрархія «заступників»
Повноваження заступників на підприємстві
іноді можуть перетинатися й, навіть, дублювати
одне одного. Тоді ймовірно постане запитання:
«Чи можна підпорядкувати один одному заступників директора?». Слід чітко відповісти на це
таким чином: підпорядкування заступників
першого керівника підприємства одне одному не відповідатиме положенням системи
професійної класифікації України.
Ситуація 2: Генеральний директор підприємства має сім заступників — із загальних питань,
з технічного забезпечення, з сервісу тощо. Така
структура керування підприємством є доволі
громіздкою та розгалуженою. Окрім того, форма керування у цьому випадку явно домінує над
його змістом, що призводить до конфліктів серед топ-менеджерів. Як наслідок, страждають
управлінська дисципліна і порядок, підприємство в цілому потерпає від невисокої ефективності управління.
Рішення: При реформуванні неефективної
управлінської ланки слід застосовувати наступні принципи професійної класифікації, які полягають у тому, що:
— завдання та обов’язки заступників керівника підприємства та керівника підприємства є
однаковими;
— завдання та обов’язки керівника підприємства можна розподілити між його заступниками
на основі обов’язкового виключення дублювання трудових функцій;
— заступники підпорядковуються тільки керівнику підприємства, а за його відсутності —
першому заступнику керівника або іншому заступнику, який заміщує керівника.
З урахуванням цього, розв’язати це завдання
можна, наприклад, таким чином:
1. Обрати професійні назви робіт, що відповідають напрямам діяльності заступників керівника і фактично виконуваним ними обов’язкам;
2. Затвердити нову організаційну структуру і,
відповідно, штатний розпис з новими назвами
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посад (приміром, керівник, перший заступник
керівника, якому підпорядковуються директор з
маркетингу, начальник відділу збуту, менеджер
з розроблення нових продуктів тощо);
3. Запропонувати заступникам керівника, переведення на нові посади (потрібна буде їхня
згода).
Загальна порада тим, хто формує структуру
керівної ланки підприємства: замість багатьох
заступників слід добирати інші варіанти керівних посад, які виключать конфлікти повноважень при виконанні різними керівниками своїх посадових обов’язків.
Безумовно, слід чітко відображати завдання
та обов’язки працівника, а також його права та
кваліфікаційні вимоги до посади у його посадовій інструкції. На сьогодні поки що діє порядок,
за яким основою посадової інструкції є кваліфікаційна характеристика професії/посади, яка
міститься у відповідному випуску Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП).
Так, посадову інструкцію заступника складають на основі кваліфікаційної характеристики базової професії. Посада заступника має наслідувати кваліфікаційні вимоги базової
професії щодо рівня освіти та стажу роботи (див.
Примітку 1 Додатку В до КП). Похідні посади,
назви яких утворено за допомогою додаткових
ознак типу «заступник», «змінний» тощо, мають
такі ж кваліфікаційні характеристики, що й базові (п. 13 Загальних положень Розділу 1 випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для
всіх видів економічної діяльності» ДКХП, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р.
№ 336 (далі — Випуск 1 ДКХП).
Відповідно, посадову інструкцію «Заступника
директора підприємства» треба складати на
основі кваліфікаційної характеристики професійної назви роботи «Директор підприємства»,
розміщеної у Випуску 1 ДКХП. Кваліфікаційні
вимоги до заступника залишаться такими ж самими як до директора.
Оскільки значна кількість сучасних професій у КП не забезпечена кваліфікаційними характеристиками, доречно буде розглянути типові
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завдання та обов’язки за посадами керівників
різних сфер економічної діяльності, які описані
у матеріалах Міжнародної організації праці
(далі — МОП). Цей довідковий матеріал кадро-

вики можуть використовувати під час розроблення посадових інструкцій для посад або професій, кваліфікаційних характеристик на які
наразі немає (див. Таблицю 2).
Таблиця 2

Сфера діяльності керівника
Завдання та обов’язки
Приклади посад (код КП)
1
2
Керівники підприємств, установ та організацій вищої ланки
— визначення і формування ефективної політики підприємства;
«Директор (начальник, інший керівник) підприємства»
— планування, спрямування, координація загальної діяльності
(код КП 1210.1)
підприємства;
«Генеральний директор (голова, президент, інший
— затвердження бюджету підприємства;
керівник) об’єднання підприємств (асоціації,
— контроль економічних показників діяльності підприємства;
корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії,
— прийняття певних рішень після нарад із підлеглими й контроль їх телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного
виконання;
агентства і т. ін.)» (код КП 1210.1)
— видання організаційних, фінансових та дисциплінарних наказів;
— аналіз окремих господарських операцій та результатів діяльності
підприємства у звітний період, доповідь органам управління;
— представництво підприємства на зустрічах із представниками
сторонніх організацій, зокрема урядових установ;
— відбір, затвердження керівників функціональних підрозділів та
працівників.
Сфера бізнесу та адміністрування. Керівники фінансових підрозділів
— планування, організація, спрямування і координація
«Директор фінансовий» (код КП 1231)
адміністративної та фінансової діяльності підприємства;
«Головний бухгалтер» (код КП 1231)
— оцінювання фінансового положення, підготовлення і складання «Начальник фінансового відділу» (код КП 1231)
бюджету підприємства;
«Менеджер (управитель) із грошового посередництва»
— контроль витрат і забезпечення ефективного використання
(код КП 1461)
фінансових ресурсів підприємства;
«Менеджер (управитель) з адміністративної
— розроблення і керівництво організаційних та адміністративних
діяльності»
заходів;
(код КП 1475.4)
— планування і керівництво поточною діяльністю підрозділу;
«Директор з економіки» (код КП 1231)
— керівництво підбором, підготовкою і розстановкою кадрів;
— проведення переговорів з органами податкового контролю,
іншими органами контролю, постачальниками, замовниками та
іншими організаціями в межах наданих повноважень;
— виконання споріднених за змістом обов’язків.
Керівники підрозділів по роботі із трудовими ресурсами
— планування, спрямування і координація організаційних,
«Менеджер (управитель) з персоналу» (код КП 1477.1)
структурних, кадрових питань та службових відносин на
«Начальник відділу кадрів» (код КП 1232)
підприємстві;
«Директор з управління персоналом» (код КП 1232)
— планування й організація підбору, підготовки, службового
зростання працівників, визначення тарифної сітки, участь у нарадах
щодо заробітної плати працівників, інша діяльність щодо керування
працівниками;
— керівництво різними програмами, пов’язаними з безпекою праці,
здоров’ям працівників та іншими питаннями щодо умов праці на
підприємстві;
контроль витрат і забезпечення ефективного використання
трудових ресурсів;
— розроблення і керівництво виробничими та адміністративними
заходами;
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Таблиця 2. Продовження
1
2
— планування і керівництво поточною роботою кадрових
підрозділів підприємства;
— керівництво підбором, підготовленням та розстановкою кадрів на
підприємстві;
— представництво свого підрозділу на рівні інших підрозділів
підприємства та за його межами;
— проведення переговорів зі сторонніми організаціями у межах
наданих повноважень.
Керівники підрозділів з визначення політики та планування діяльності підприємства
— розроблення, здійснення та моніторинг реалізації стратегічних
«Начальник планово-економічного відділу» (код
планів, програм, політики, процесів, систем, процедур щодо
КП 1231)
досягнення визначеної мети, завдань та стандартів роботи;
«Менеджер (управитель) із планування» (код КП 1231)
— розвиток, керівництво, участь у відповідних дослідженнях та
«Директор департаменту стратегічного планування»
аналізі щодо отриманих результатів;
(код КП 1231)
— координація результатів практичної реалізації.
Керівники інших функціональних підрозділів щодо забезпечення ведення бізнесу та адміністративної діяльності
— планування, організація, консультування, спрямування і
«Секретар корпоративний» (код КП 1231)
координація питань адміністративної та іншої функціональної
«Начальник юридичного відділу» (код КП 1231)
діяльності підприємства;
«Начальник відділу охорони праці» (код КП 1232)
— юридичне забезпечення та супровід діяльності підприємства;
«Менеджер (управитель) із соціальної та
— забезпечення вирішення питань охорони праці;
корпоративної відповідальності» (код КП 1496)
— підготовка і сприяння у підготовці інформації щодо фінансової
«Менеджер (управитель) із надання кредитів» (код
звітності та виконання бюджетів;
КП 1463)
— організація і проведення нарад, ведення протоколів засідань і
«Головний адміністратор» (код КП 1227)
зборів вищого органу управління підприємства;
— розроблення і керівництво комерційними та адміністративними
заходами;
— проведення переговорів зі сторонніми організаціями у межах
наданих повноважень.
Керівники підрозділів продажів та маркетингу
— планування, спрямування та координація торгівельно-збутової
«Менеджер (управитель) із збуту» (код КП 1475.4)
діяльності підприємства;
«Менеджер (управитель) з логістики» (код КП 1475.4)
— планування й організація спеціальних заходів зі збуту і
«Менеджер (управитель) з маркетингу» (код КП
маркетингових програм, складених на основі даних із продажу та
1475.4)
оцінки ринку;
«Начальник відділу зовнішньої кооперації» (код
— формування каталогу цін, системи знижок і умов постачання;
КП 1235)
— визначення засобів для просування товару, методів продажу та
«Начальник відділу збуту (маркетингу)» (код КП 1233),
рекламних кампаній;
«Директор з маркетингу» (код КП 1233)
— контроль витрат і забезпечення ефективного використання
ресурсів;
— планування і керівництво поточною діяльністю працівників
підрозділу;
— проведення переговорів із постачальниками, замовниками та
іншими організаціями в межах наданих повноважень;
— виконання представницьких функцій на рівні інших підрозділів
підприємства.
Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю
— формування рекламної та інформаційної політики підприємства; «Начальник відділу (з реклами, зв’язків з
— планування, спрямування і координація діяльності з реклами та громадськістю)» (код КП 1234)
зв’язків з громадськістю на підприємстві;
«Прес-секретар» (код КП 1234)
— проведення переговорів про надання рекламних послуг
«Головний художник (реклама)» (код КП 1234)
із представниками засобів масової інформації (ЗМІ), різних
«Начальник прес-центру» (код КП 1229.7)
організацій, рекламних агенцій;
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1

2

— планування і здійснення інформаційних програм з метою
«Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю»
інформування державних установ, ЗМІ та широких кіл громадськості (код КП 1475.4)
про плани, досягнення і поточну діяльність підприємства;
— керування різними фондами для освітніх, гуманітарних та інших
некомерційних організацій;
— контроль витрат і забезпечення ефективного використання ресурсів;
— планування і керівництво поточною діяльністю підрозділів з
реклами, зв’язків із громадськістю, прес-центрів тощо;
— керівництво підбором, підготовкою та розміщенням кадрів у
профільних підрозділах;
— представницькі функції на рівні інших підрозділів підприємства;
— проведення переговорів з постачальниками, замовниками та
іншими сторонніми організаціями.
Керівники підрозділів з досліджень та розробок
— планування, спрямування і координація науково-дослідної
«Завідувач лабораторії (науково-дослідної, підготовки
роботи, яку виконує власний або залучений науковий персонал, для виробництва)» (код КП 1237.2)
удосконалення існуючих та створення нових технологічних процесів, «Керівник бригади (дослідної, проектної організації)»
продуктів і матеріалів, що використовує підприємство;
(код КП 1237.2)
— планування загальної програми досліджень на підприємстві,
«Керівник проектів та програм у сфері матеріального
визначення кінцевого результату і необхідних коштів;
(нематеріального) виробництва» (код КП 1238)
— контроль витрат на проведення досліджень і забезпечення
«Менеджер (управитель) з розроблення нових
ефективного використання ресурсів;
продуктів» (код КП 1231)
— розроблення і керівництво виробничими й адміністративними заходами
з метою виконання затверджених керівництвом програм досліджень;
— планування та керівництво поточною діяльністю підрозділів з
досліджень та розроблення;
— керівництво підбором, підготовкою та розміщенням кадрів у
профільному підрозділі;
— проведення переговорів з постачальниками, замовниками та
іншими організаціями.
Керівники виробничих підрозділів у промисловості
— планування, спрямування і координація діяльності, пов’язаної з
«Директор з виробництва» (код КП 1222.1)
виробництвом продукції, у т. ч. електроенергії, газу, води;
«Головний інженер (промисловість)» (код КП 1222.1)
— складання бюджету підприємства;
«Технічний керівник» (код КП 1222.1)
— забезпечення ефективного використання ресурсів та виконання
виробничих завдань;
— планування і керівництво виконанням планів поточної діяльності
підприємства;
— контроль витрат на виробництво;
— розроблення і керівництво виробничими та адміністративними
заходами;
— забезпечення дотримання працівниками правил техніки безпеки;
— керівництво підбором, підготовкою та розміщенням профільних кадрів;
— проведення переговорів з постачальниками, замовниками та
іншими організаціями;
— планування та контроль використання ресурсів.

З наведених у Таблиці 2 прикладів керівних
посад, у кадровиків досить часто виникають запитання щодо посади «Керівника проектів та
програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва» (код КП 1238). Справді, назва
цієї посади декому може здаватися функціо-
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нально невизначеною. Спробуємо заповнити
цю прогалину у знаннях кадровиків й наведемо
дані для подальшого застосування при складанні посадової інструкції керівника проектів та
програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва (див. Таблицю 3).
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Таблиця 3
Розділ посадової інструкції
Завдання
та обов’язки

Повинен знати

Кваліфікаційні вимоги

Зміст
— керує дослідженнями й розробками у межах проекту (програми), добирає працівників
для тимчасових груп з виконання проекту (програми), визначає завдання, обов’язки та
відповідальність членів груп, планує та контролює їхню роботу;
— бере участь у визначенні типу й структури проектів (програм), консультує керівництво
щодо можливих ризиків;
— організовує роботу з визначення фактичних ресурсів (трудових, фінансових тощо)
та фактичних можливостей підприємства для виконання проекту, за необхідності подає
керівництву пропозиції щодо залучення інвесторів;
— структуризує проекти (програми), розробляє та обґрунтовує плани робіт, узгоджує
послідовність і терміни виконання етапів проекту (програми);
— вирішує питання керування проектом (програмою), контролює терміни та якість
виконання проекту (програми), коригує проект (програму), попередньо погоджує зміни з
керівництвом;
— моніторить витрати за проектом (програмою);
— керує інформаційними зв’язками при виконанні проекту (програми), забезпечує
своєчасне отримання/передавання інформації;
— організовує підготовку узгоджувальних документів на завершальному етапі проекту
(програми), залучає незалежних експертів для оцінювання виконаних робіт, контролює
своєчасне оформлення звітів.
— галузеві нормативно-правові акти, що регулюють виконання проекту (програми);
— сучасні методи планування, організації досліджень, розроблення та оброблення
інформації;
— засади ринкової економіки та ведення бізнесу;
— організацію праці та управління, основи трудового законодавства;
— порядок укладання господарських договорів;
— принципи та правила керування проектами (програмами);
— порядок і правила роботи з проектною та технічною документацією;
— спеціалізацію та структуру підприємства;
— порядок визначення норм витрат ресурсів;
— порядок кредитування, залучення інвестицій та запозичених коштів;
— сучасні методи управління персоналом;
— правила ділового спілкування;
— методи опрацювання інформації за допомогою комп’ютерних систем;
— одну з іноземних мов на рівні В1;
— правила охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.
Вища освіта другого рівня за ступенем магістра за відповідною галуззю знань та
спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Післядипломна освіта
за галуззю знань «Управління та адміністрування». Стаж роботи за фахом — не менше
3 років. Термін перепідготовки — 1 раз на 3 роки. Наявність сертифіката професіонала з
керування проектами та програмами з визначеним терміном.

Отже, метою діяльності такого тимчасового
керівника як «Керівник проектів та програм у
сфері матеріального (нематеріального) виробництва» є забезпечення виконання певного
проекту/програми, прийнятого підприємством, у визначені терміни, з належною якістю
та в межах встановленого бюджету.
Підбиваючи підсумки розгляду кадрової теми
щодо роботи заступників на підприємстві, звертаємо увагу перших керівників та кадровиків на
необхідність уникнення дублювання завдань та
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обов’язків різних заступників у посадових інструкціях й розгляду можливостей скорочення
заступників за рахунок внесення до штатного
розпису підприємства інших керівних посад з
урахуванням можливостей КП та зарубіжного
досвіду кадрової роботи.

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства
39
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Яких працівників варто позбутися:
типи, причини, правила
Питання про те, що робити з працівником, який заважає працювати іншим й внаслідок цього
приносить набагато більше шкоди підприємству, ніж користі, хвилює багатьох роботодавців
та керівників різних рівнів. Звісно, існує трудове законодавство, проте якщо працівник не порушує дисципліну, вчасно приходить на роботу та більш-менш якісно виконує свої обов’язки,
то законної підстави для його звільнення немає. Кожне підприємство, залежно від своїх
масштабів, напрямів діяльності та, найголовніше, від методів організації роботи з персоналом, вирішує такі проблеми по-різному — хтось пропонує звільнитися за угодою сторін з
виплатою непоганої компенсації, хтось приймає рішення про скорочення відповідної посади,
а хтось створює умови, коли «незручний» працівник сам починає виявляти бажання звільнитися. Проте іноді навіть безпосередні керівники, не кажучи вже про директорів підприємств,
просто не розуміють, що якийсь один співробітник вносить деструктив у діяльність всього
структурного підрозділу або й усього підприємства в цілому. Тож з’ясуйте, яких саме працівників варто позбутися якомога скоріше та чому — адже ви можете місяцями роздумувати,
внаслідок чого різко знизилася продуктивність праці, не помічаючи, що причина криється в
одній людині.

Психологічні типи
«шкідливих» працівників
У будь-якому трудовому колективі працюють
різні люди: хтось приносить прибутки підприємству (приміром ті, хто займається збутом
продукції), а хтось виконує лише поточну роботу, спрямовану на забезпечення діяльності підприємства, але без її виконання не обійтися (наприклад, працівники бухгалтерії), хтось
поводить себе скромно, особливо нічим не виділяючись й ніколи не втручаючись «не в свої» питання, а хтось стає неформальним лідером й організовує процес роботи та формує думку з
певних питань усього колективу.
Звісно, неможливо зробити так, аби всі працівники були «ідеальними», і якщо хтось працює
якісно та продуктивно, а хтось не дотягує до їхнього рівня, то це не означає, що останніх потрібно звільняти. Проте є такі типи працівників,
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які порушують загальну структуру та організацію діяльності усіх інших й просто не дають
можливості нормально працювати усьому колективу. Тож, розглянемо найбільш поширені
типи так званих «шкідників», починаючи з тих,
хто може спричинити найбільшу загрозу підприємству.
Симулянти бурхливої діяльності. Це некомпетентні, ексцентричні й ненадійні люди,
які здатні знизити продуктивність усього колективу. Виконати свої завдання самостійно вони
не можуть й постійно шукають, на кого б їх «звалити», відволікаючи інших від роботи й затягуючи терміни виконання певних глобальних
завдань чи здачі проектів. Вчитися і рости в професійному плані вони не хочуть, але вміють переконливо зображати бурхливу діяльність, розповідаючи усім, як їм на все бракує часу (хоча
насправді жодних результатів від їхньої «робо-
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ти» немає). Найгірший і, на жаль, досить поширений варіант, коли працівники такого типу обіймають керівні посади (оскільки директор
підприємства, як правило, не вникає у «дрібні»
питання, але помічає, що такий співробітник
начебто активно працює і виявляє ентузіазм до
роботи). Навіть якщо над якимось важливим
проектом працювало кілька десятків працівників, симулянт бурхливої діяльності завжди «перетягне ковдру на себе» — при першому ж зручному випадку він повідомить керівнику, що це
саме він все зробив і все придумав, навіть якщо
весь його «вклад» був у прийнятті певного факсу
чи відправки кількох повідомлень замовникам
чи партнерам. Пам’ятайте: працівника такого
типу має бути звільнено якомога скоріше, він
найбільша загроза підприємству, і не тому,
що сам майже нічого не робить, а тому, що
внаслідок його перебування на підприємстві
будуть звільнятися інші працівники (найчастіше не рядові співробітники, а професіонали у
своїй сфері). Це пояснюється тим, що вони
мовчки виконують купу обов’язків й особливо
цим не хваляться, а коли керівник-симулянт намагається ними управляти, вони просто не стануть цього терпіти, оскільки для справжнього
фахівця знайти іншу роботу не проблема, а от
працювати у дискомфортній психологічній атмосфері він точно не буде.
Представники «зіркової хвороби». Звісно, такі працівники зрідка бувають «новенькими» — як правило, вони вже тривалий час працюють на підприємстві й, можливо, колись
демонстрували непогані результати роботи. Але
все це вже давно позаду, проте працівник цього
типу починає думати, що він незамінний і підприємство просто не зможе без нього існувати.
«Зіркова хвороба» — це прояв особистісного
дисбалансу між тим, що людина про себе думає
і чого вона насправді варта, вона просто уявляє
собі картинку, де все відбувається ідеально і
саме так, як їй заманеться. Оскільки такі працівники, як було зазначено, вже досить довго працюють на підприємстві, то, зазвичай, вже мають
керівну посаду хоча б середнього рівня. Завдяки
цьому вони намагаються мати (або й надають
«самі собі» без відома вищого керівництва) осо-
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бливі привілеї, умови роботи, підвищення заробітної плати. Вони настільки переповнюються
власною ілюзорною значущістю, що зовсім
втрачають мотивацію до роботи, водночас починаючи заважати працювати іншим. Представники «зіркової хвороби» проводять наради
чи не кожен день (не тому, що у цьому є потреба, а для того, аби зайвий раз продемонструвати
свою «владу»), постійно прискіпуються до своїх
підлеглих й повчають їх, як треба працювати
(навіть не маючи жодного уявлення про процеси їхньої роботи). Водночас, вони ніколи не визнають своїх помилок, неодмінно зваливши всю
провину на іншого, слабшого працівника, який
не зможе протистояти та виправдатися перед
керівництвом. До того ж, погляди представників «зіркової хвороби» не завжди збігаються з
поглядами керівника підприємства, внаслідок
чого починається заперечення розпоряджень
директора, приховування від нього важливої інформації й навіть «повчання» самого ж керівника підприємства, що перетворюється на порушення субординації. Звісно, таких працівників
слід негайно звільняти, незважаючи на їхні
минулі заслуги — причина та ж сама, як і у
попереднього типу, якщо цього не зробити,
то масово почнуть звільнятися інші професіональні працівники.
 Запеклі грубіяни. Такі працівники відрізняються хамською поведінкою та зневажливим ставленням як до своїх колег, так і до клієнтів. Зрозуміло, що люди цього типу просто
компрометують імідж усього підприємства і
якщо їх вчасно не позбутися, то через досить
короткий час підприємство втратить прибутки — і потенційні, і постійні клієнти не
схочуть спілкуватися з грубіяном. Окрім цього, завдяки такому працівникові у колективі
з’являється нездорова атмосфера: він налаштовує всіх на сварки, образи й різні провокаційні
дії.
 Відверті прокрастинатори. Такі люди
хочуть, але через певні причини все ж не виконують навіть найнеобхідніші завдання. Вони постійно відкладають усі справи, незважаючи на їх
терміновість і важливість, займаючись замість
них зовсім незначними речами чи нескінченно
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доводячи до досконалості якусь дрібницю. Їхнє
основне заняття — придумати, яким би ще чином ухилитися від виконання своїх обов’язків.
При цьому на відміну від симуляторів бурхливої
діяльності (які просто не в змозі виконати жодну
результативну роботу), відверті прокрастинатори без значних зусиль можуть виконати роботу
самі, але вважають за краще цього не робити.
Мотивацію такої поведінки зрозуміти досить
важко, проте зверніть увагу, що маючи їх серед
своїх працівників, ви не лише виплачуєте цій
людині зарплату просто за те, що вона
з’являється на роботі, хоч майже нічого і не робить, а й ризикуєте, що таке ставлення до роботи швидко пошириться серед усього колективу, оскільки працівники будуть думати,
що раз цій людині можна на роботі байдикувати, то і їм теж.
Досвідчені скаржники. Вони завжди знають, куди саме та з якого питання можна поскаржитися й добре орієнтуються у різних інстанціях — в них є і досвід написання скарг у
Державну фіскальну службу та у Держпраці, і
подання до суду позовів з будь-яких причин. Досвідчені скаржники дуже прискіпливо підраховують свою понаднормову роботу, вимагають
виплати усіх можливих компенсацій, ніколи не
погодяться вийти на роботу у вихідний день
тощо. Звісно, просто перебувати поряд з такою людиною вже стає проблемою, оскільки
ніколи не відомо, коли та з яких причин і кому
буде адресовано наступну скаргу (адже досить
часто працівники такого типу навіть не намагаються вирішити проблему з реальним чи надуманим порушенням їхніх прав «на місці», а
одразу подають скарги до відповідних органів).
У результаті, поряд з ними побоюються працювати їхні колеги (адже й вони можуть не завжди
дотриматися певних вимог якихось інструкцій).
Звільняти таких людей дуже важко, самі вони не
погоджуються на жодні компромісні умови й
після розірвання трудового договору, як правило, обов’язково скаржаться податківцям чи подають позов до суду про поновлення на роботі й
оплату вимушеного прогулу. Але краще один
раз ідеально підготувати документи для звільнення такої людини, можливо, й за допомогою
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сторонніх юристів, якщо на вашому підприємстві їх немає, аніж тримати поряд «бомбу уповільненої дії».
Невиправні ледарі. Це люди, які абсолютно байдуже ставляться до роботи, своїх колег та
інтересів підприємства й працюють надзвичайно повільно. Проте роботу свою вони все ж таки
виконують, хоч, як правило, і не у встановлені
строки. Такі працівники ніколи не вчаться чомусь новому, не хочуть розбиратися у модернізованих технологіях чи змінювати (розширяти)
асортимент продукції. Звісно, певний час з цим
можна миритися, проте колись настане мить,
коли буде зрозуміло, що ваш співробітник безнадійно відстав, а його рівень розвитку зупинився десь років з десять тому, внаслідок чого
усі його поради вже не актуальні. Особливої загрози підприємству вони, на відміну від усіх
попередніх типів, не несуть, але оскільки наполегливо відстоюють свою позицію з будь-яких
питань, відкидаючи новинки та ігноруючи навчання, перетворюються на, так би мовити,
якір для підприємства.
 Свідомі провокатори. Подекуди на підприємстві з’являється людина, яка починає вести провокаційні розмови, підбурюючи працівників пошукати (і допомогти їм знайти) інше
місце роботи з більш високою зарплатою, комфортними умовами, поблажливим керівництвом тощо. Також вони досить часто намагаються посварити колег чи «зіштовхнути» їх з
керівництвом. Зверніть увагу, що така поведінка може свідчити не про психологічний тип працівника, а про наміри внести хаос у колектив й
знищити вибудувані у ньому нормальні стосунки — тому варто замислитися, чи не є такий
працівник насправді співробітником (нехай і
неофіційним) конкуруючого підприємства. Як
варіант, це може робити й ваш досвідчений працівник, який вже досить довго працює на підприємстві й готовий розпочати свій власний
бізнес за таким самим напрямом діяльності.
 Постійні «бігуни». У трудових книжках
працівників цього типу можна побачити, що
місця їхньої роботи змінюються у середньому
раз на півроку. Протягом цього періоду він старанно працює, легко йде на контакт з колекти-
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вом, з повагою ставиться до керівництва, але
потім починає обурюватися, що він так добре
працює, а його зовсім не цінують. Своїм невдоволенням намагається звернути на себе увагу, а
коли це не вдається — починає виконувати значно менший обсяг робіт, розповідаючи, що певні
справи не входять до його обов’язків. Найулюбленішою фразою цього типу працівника стає —
«Це не моя робота», він відмовляється підлаштовуватися під обставини, що склалися, й
допомогти іншому співробітнику з виконанням
його роботи, якщо того потребує ситуація. Звісно, це роз’єднує згуртований колектив, робить
його не дружною командою, а зібранням окремих людей, кожен з яких потихеньку робить
свою справу. У результаті продуктивність праці усіх працівників знижується, як і моральний настрій колективу, а постійний «бігун»
спокійно йде працювати на іншу роботу, де
його «оцінять», зруйнувавши перед цим команду вашого підприємства.
Ну і, звісно, обов’язково слід, не затягуючи,
звільняти злісних прогульників, саботажників
та алко- чи наркозалежних, проте ці типи ми
детально не розглядатимемо, оскільки для них
існують законні підстави для звільнення (систематичне невиконання трудових обов’язків, прогул, поява на роботі у нетверезому стані) — тож
просто фіксуйте порушення трудової дисципліни, складайте відповідні акти та звільняйте.

Чому впертих «шкідників»
слід звільняти негайно
Звісно, для успішної роботи підприємства потрібні, як правило, співробітники різних типів,
але ви вже зрозуміли, що деякі з них здатні принести більше шкоди, ніж користі. Тому не можна дозволяти, аби саме такі типи займали робочі місця, а тим більше — керівні посади.
Проте рішення про звільнення навіть і «шкідливих» типів працівників мало кому дається легко (особливо, якщо йдеться не про «новачків»,
яких нещодавно було прийнято на роботу). Як
керівники підприємств, так і начальники структурних підрозділів й менеджери з управління
персоналом приймають його довго і важко, сподіваючись, що людина зміниться, виправиться і
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все буде гаразд. Але це марна витрата часу — ви
можете навчити працівників, які не дуже результативно та швидко працюють, після чого вони
почнуть приносити набагато більше користі підприємству, проте ніколи не дочекаєтесь
кардинальних змін у вищеописаних психологічних типах працівників, тому затягувати зі звільненням останніх не варто. Наведемо кілька
найвагоміших причин, чому впертих «шкідників» (незалежно від їхнього конкретного
типу) слід звільняти негайно, щойно ви зрозуміли, що він таким є:
Втрата професіоналів та зниження продуктивності праці рядових працівників. Як
вже було зазначено, професіонали просто будуть звільнятися за власним бажанням, оскільки
не схочуть працювати у дискомфортній психологічній обстановці (а знайти нову роботу для
справжнього фахівця не проблема). Рядові ж
співробітники поступово почнуть працювати
все гірше й повільніше, оскільки «шкідники»
дають усім зрозуміти, що тут немає потреби
працювати добре, бо від цього нічого не зміниться. А якщо колектив підприємства чи окремого структурного підрозділу перевантажений
роботою, ви просто не маєте морального права
допустити, аби люди звільнялися чи починали
виконувати свою роботу «на трієчку» — не можна, щоб якийсь один працівник розповсюджував
негативну енергію серед інших працівників й
створював проблеми, які знижують загальну
продуктивність праці. Придивіться, обговоріть
такі питання наодинці з кількома найбільш цінними для підприємства співробітниками і ви
зрозумієте, що їх надзвичайно дратує працювати зі «шкідниками» — адже вам не потрібно, аби
ті, хто працює швидко та якісно, почали шукати
собі нову роботу.
Створення додаткових проблем. «Шкідники» у колективі стають джерелом додаткових
проблем, які доводиться вирішувати іншим працівникам. Приміром, внаслідок того, що майже
всі вони мають завищену самооцінку, «шкідники» дають порожні обіцянки, які ніколи не виконують, що, звісно, негативно відображається
на роботі всіх. І добре, якщо ці обіцянки були
дані лише підлеглим чи вищому керівництву —
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якщо ж «шкідник» займає керівну посаду, він їх
радісно роздає і клієнтам, і партнерам, що, звісно, призводить до набагато серйозніших проблем (адже усім відомо, наскільки важко знайти
клієнтів і як легко їх втратити). Окрім того, найчастіше «шкідники» думають (ну хіба що окрім
грубіянів та ледарів), що підприємство має успіх
винятково завдяки їм — і коли хтось зазначає,
що це не так (навіть у лояльній формі), то автоматично перетворюється на найлютішого ворога. Після цього «шкідник» тільки й думає, як
помститися такій людині, й вносить розлад у
весь колектив. Також вони вважають, що усі
оточуючі повинні їм догоджати, а якщо цього не
відбувається, починають скаржитися, погрожувати й плести інтриги. Тож скажіть собі чесно —
хіба на вашому підприємстві замало роботи,
аби витрачати час та зусилля на вирішення проблем, яких могло б просто не бути. Якщо своїми
діями «шкідник» постійно лише погіршує ситуацію, цей недолік переважає усі його корисні
якості, тому з ним без жалю потрібно якомога
скоріше припинити трудові відносини.
Витрата грошей на оплату роботи, яка
не виконується. «Шкідник» отримує гроші «ні
за що», оскільки, як правило, лише робить вигляд, що працює, виконуючи менше половини
своїх обов’язків й постійно виправдовуючи свої
помилки тим, що хтось інший щось не зробив.
При цьому якщо ви запропонуєте йому самому
надалі контролювати відповідні процеси, він
відмовиться, оскільки завжди прагне отримувати винагороду за успіхи й ніколи не нести
відповідальність за промахи. До того ж, якщо
вище керівництво «пробачить» невиконання
завдання «шкіднику» один раз, колектив ще
може це зрозуміти, але якщо це повторюватиметься постійно — вище керівництво втратить
повагу співробітників (і, скоріш за все, назавжди). Також «шкідники» досить часто приховують від керівництва важливу інформацію чи
намагаються ввести його в оману (адже не
мають бажання визнавати свої помилки). Подумайте, навіщо вам такий співробітник —
адже працівників наймають і виплачують їм
заробітну плату для того щоб вони працювали,
а не заважали це робити іншим.
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Правила звільнення
й уникнення помилок
Якщо ви вже виявили «шкідника» на своєму
підприємстві й прийняли рішення щодо його
звільнення, то зверніть увагу на деякі моменти,
які важливо враховувати під час цього процесу.
Правило 1: Завчасно обирайте спосіб заміни працівника. Рішення, що певного працівника буде звільнено, вже прийнято і це не обговорюється. Але слід продумати, коли саме його
звільняти. Звісно, це не буде проблемою, якщо
підприємство зможе нормально функціонувати
протягом одного-двох місяців з «відкритою» вакансією, проте якщо підприємству навіть короткий час не обійтися без виконання хоча б мінімального обсягу робіт, які виконував (чи мав би
виконувати) «шкідник», то слід вирішити, хто ж
саме це буде робити. Приміром, якщо ви звільняєте рядового співробітника, то його обов’язки
тимчасово чи постійно можна розподілити між
іншими працівниками структурного підрозділу
(зрозуміло, що їм доведеться таку роботу оплатити, проте, як правило, це буде менша сума,
ніж заробітна плата, що виплачувалася працівникові, якого звільняють). А можливо, він займав керівну посаду — тоді непоганим варіантом
буде перевести на неї його заступника, а вже на
його місце шукати нову людину. Звісно, у різних
випадках обираються й різні способи заміни
працівника, проте як саме ви це робитимете, подумайте заздалегідь (аби не звільнити людину й
наступного ж дня думати, а що ж тепер робити
без виконання тих-то і тих-то завдань).
Правило 2: Попереджайте працівника про
звільнення. Яким би не був «шкідник», слід розуміти, що за винятком деяких випадків (коли є
інше джерело доходу, а робота — це лише місце,
де можна показати свою владу та принизити інших), все ж таки робота, а саме зарплата, яка на
ній виплачується, є засобом для існування людини й забезпечення її потреб. Тому не слід казати
працівникові, що його звільнено, за день до цього — необхідно завчасно поговорити з працівником і залежно від ситуації, у когось запитати,
скільки йому потрібно часу, аби підшукати іншу
роботу, а в когось — скільки грошей йому вистачить в якості «компенсаційного пакета»,
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якщо звільнення провести через кілька днів. Але
ніколи не обговорюйте питання доцільності власне звільнення — це вже прийняте вами рішення.
Правило 3: Не принижуйте працівника.
Пам’ятайте, звільнення будь-якого працівника
передусім свідчить про прорахунок керівництва, а саме того, хто вирішив його прийняти на
роботу чи довго терпів у своєму відділі. Можливо, ще на етапі підбору персоналу було обрано
не того кандидата, або неправильно донесено
до нього очікування та потреби підприємства,
або в процесі роботи щось було не проконтрольовано тощо. У будь-якому разі, морального
права принижувати «шкідника» не має — адже
саме його керівництво дозволило йому таким
бути. Окрім того, не забувайте, що «ображений»
своїм звільненням працівник є досить небезпечним для підприємства — адже потім він може
намагатися усіляко шкодити найрізноманітнішими способами (наприклад, поширюючи про
ваше підприємство негативні відгуки в соціальних мережах, інтернеті, у бізнес-колах тощо, або
ж передаючи певну інформацію конкурентам чи
навіть контролюючим органам). Як мінімум,
він відрадить всіх своїх друзів розглядати ваше
підприємство як потенційного роботодавця
(а серед них може бути той фахівець, якого ви
шукаєте вже не один рік).
Правило 4: Дотримуйтесь усіх формальностей. Звісно, необхідно заздалегідь підготуватися до звільнення не лише з психологічного,
а й з юридичного боку — обрати належну підставу для звільнення (особливо, якщо домовитися про «мирне» звільнення за власним бажанням чи угодою сторін не вийшло і воно
проводиться за ініціативою роботодавця), упевнитися у належному оформленні усіх необхідних документів, потурбуватися про виплату
компенсації за невикористану працівником відпустку та, за потреби, вихідної допомоги.
Правило 5: Захистіть комерційну інформацію. Подбайте про те, аби працівник, якого
звільняють, після того, як він про це дізнається,
вже не зміг скопіювати інформацію, яка є важливою для підприємства, або ж просто її не знищив (про всяк випадок зробіть резервну копію
даних, розміщених на його комп’ютері).
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Також при звільненні досить часто припускаються на перший погляд дрібних, але важливих
помилок, що впливатимуть на робочий процес
підприємства. Розглянемо кілька найпоширеніших з них, аби дізнатися, чого не треба робити
під час звільнення «шкідника»:
 Затягування звільнення. Досить часто
керівники, вже прийнявши рішення про звільнення «шкідника», все ж свідомо чи несвідомо
відтягують його з різних мотивів (приміром,
страшно залишати вакантне робоче місце, все
ще «гризуть» сумніви чи просто неприємно
звільняти людей). Пам’ятайте, якщо рішення
вже прийнято, його слід втілювати в життя —
від затягування страждає і роботодавець, і працівник, який все ж відчуває зміну ставлення до
себе. Усе це поглинає величезну кількість енергії, сил та часу (а ці ресурси можна було б витратити на більш продуктивні справи і завдання).
До того ж, подумайте про весь персонал, який
спостерігає за цим процесом і бачить, що керівництво не в змозі звільнити працівника, який
цього заслуговує. Автоматично виникає зневага
до керівництва й думка, що і всім іншим можна
вести себе так само, як і «шкіднику», адже за це
все одно не звільнять (зрозуміло, що це прямий
шлях до початку хаосу та безладдя).
 Зайвий поспіх. Ця помилка прямо протилежна попередній — працівника викликають до
керівництва, а за кілька хвилин він повертається
й починає збирати свої речі (при цьому жодних
обговорень з ним чи з іншими співробітниками
можливості його звільнення не було). За таких
обставин, по-перше, сам працівник буде вкрай
ображений і може почати мститися, а по-друге,
інші співробітники можуть вкрай негативно до
цього поставитися (навіть якщо звільняють
саме «шкідника» й усі лише полегшено зітхнуть,
якщо його в колективі більше не буде). Пояснюється така реакція персоналу дуже просто —
люди схильні «примірювати» ситуацію на себе й
подумають, що якщо цього працівника звільнили таким чином, то те саме може трапитися й з
ними. Крім того, звільнений працівник все ж
виконував якусь роботу, яку треба передати іншому — автоматично виникає ситуація, коли
всі постраждають від таких різких кадрових
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співробітників відділів) — до якого б саме типу
не належав «шкідник», якщо він зрозуміє, що усі
відчують лише полегшення після його звільнення, він схоче і сам звільнитися. При цьому байдуже, відчуватиме він сором за свою поведінку
чи буде обурений таким ставленням до нього —
головне, що навряд чи хтось бажатиме надалі
працювати у колективі, де майже всі до нього
негативно ставляться, і, скоріш за все, погодиться
написати заяву про звільнення за власним бажанням чи угодою сторін (особливо, якщо йому
запропонувати певну грошову компенсацію).
Звісно, звільнення будь-якого співробітника,
навіть і «шкідника» — неприємна процедура,
але у певних випадках її проводити необхідно.
Це крайня міра «покарання» з усіх можливих,
але без рішучих заходів проти систематичних
дій, які руйнують роботу усього колективу, іноді
не обійтися. Тож у разі виявлення у колективі
«шкідника», не зволікайте з його звільненням —
зробити це доведеться лише один раз, а на його
місце ви знайдете професіонала, який знатиме,
що він робить, для чого і як це зробити найкраще.
Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління
персоналом

реклама

змін, адже справи передані не будуть, а комусь
доведеться цю роботу виконувати, не розуміючи певних деталей чи не маючи належної інформації. Тому навіть якщо рішення про звільнення
працівника є остаточним, проводити його слід
лояльно, попередньо наодинці обговоривши це
питання з працівником, а не як-то кажуть, виставляючи його за двері буквально за п’ять хвилин.
Непотрібні співчуття. Подекуди при повідомленні працівникові про звільнення, керівник все ж таки відчуває певну незручність (хоч і
впевнений, що звільнення є обґрунтованим та
необхідним) й аби якось згладити негативні
емоції співробітника, починає йому розповідати, що це є вимушеним кроком і насправді йому
дуже шкода, що доводиться розривати трудові
відносини. Це є помилкою, тому що, по-перше,
завжди відчувається, що таке співчуття не відверте, а «штучне» та лицемірне, по-друге, за таких обставин працівник взагалі не розуміє,
якщо керівникові так шкода, то чого його все ж
таки звільняють. Навпаки, «шкідникові» необхідно пояснити узагальнені причини звільнення, не вдаючись у деталі (приміром, через зневажливе ставлення до інших, нам простіше
звільнити одну людину, ніж втратити кількох

46

№ 15 (171), 1 серпня 2018

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

Працівник протягом тижня перебував на лікарняному, але загубив листок непрацездатності й згодом приніс на підприємство його дублікат — чи має значення
для оплати, що надано не оригінал, а дублікат листка непрацездатності?
Ні, це не має значення.
Згідно з ч. 1 ст. 31 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІV підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є
виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом —
копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем
роботи.
Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення
контролю за правильністю їх видачі визначені в
Інструкції про порядок видачі документів, що
засвідчують тимчасову непрацездатність гро-

мадян, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р.
№ 455 (далі — Інструкція № 455).
А відповідно до п. 1.14. Інструкції № 455 в
разі втрати листка непрацездатності за рішенням лікарсько-консультаційної комісії
лікувально-профілактичного закладу, в якому його видано, видається новий листок непрацездатності з позначкою «дублікат» на
підставі довідки з місця роботи про те, що за період тимчасової непрацездатності виплата застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності не здійснювалась. Отже,
дублікат листка непрацездатності є такою ж
підставою для оплати, як і сам листок непрацездатності.

Збираємося прийняти на роботу двох бухгалтерів, які будуть працювати
вдома — чи потрібно для цього оформлювати ще якісь документи,
окрім наказу про прийняття на роботу?
Так, потрібно — принаймні акт обстеження їх житлово-побутових умов.
У Конвенції Міжнародної організації праці
«Про надомну працю» від 20 червня 1996 р.
№ 177 визначено термін «надомна праця» як
робота, яку особа (надомник), виконує:
— за місцем її проживання або в інших приміщеннях за її вибором, але не у виробничих
приміщеннях роботодавця;
— за винагороду;
— з метою виробництва товарів або послуг,
згідно з вказівками роботодавця, незалежно від
того, хто надає обладнання, матеріали або інші
використовувані ресурси.
Трудові відносини з надомниками регулюються, зокрема, Положенням про умови праці
надомників, затвердженим постановою Держ-
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компраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 р. № 275/17-99 (далі — Положення
№ 275), яке діє на території України в частині,
що не суперечить законодавству України.
Відповідно до Положення № 275 надомники —
це особи, які уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особистою
працею з використанням знарядь праці та матеріалів, що виділяються підприємством, або таких, що придбані за рахунок цього підприємства. Адміністрація може дозволяти надомникам
виготовлення виробів для підприємства з власних матеріалів та з використанням власних механізмів та інструментів.
Організація трудового процесу вдома допускається тільки за наявності необхідних житловопобутових умов, а в окремих випадках, відпо-
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відно до загальних правил протипожежної
безпеки та санітарії, така робота дозволяється
тільки за згодою місцевих органів пожежної та
санітарної безпеки. Забороняється надавати
надомникам види робіт, які створюють незручності для сусідів (гучна робота приладів або механізмів, шкідливі якості сировини або матеріалів, значні вібрації тощо). Житлово-побутові
умови обстежуються адміністрацією підприєм-

ства за участю представників профспілки, а в деяких випадках — також представників санітарного або пожежного нагляду. Для цього
створюється спеціальна комісія, до якої від адміністрації делегуються начальник структурного
підрозділу, до якого приймається працівник, начальник відділу кадрів, інженер з охорони праці,
інші працівники. За результатами обстеження
складається акт (див. Зразок 1).
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС»
АКТ
01.08.2018 р.

м. Київ

№8

Про обстеження житлово-побутових умов,
необхідних для виконання роботи на дому
Гринченко П. О.
Нами, головним бухгалтером Римченко К. С., начальником відділу кадрів Бондарчуком Г. О.
та інженером з охорони праці Охримчук В.П., у присутності Гринченко Поліни Олексіївни було
обстежено житлово-побутові умови її проживання. У ході обстеження було встановлено, що
житлово-побутові умови Гринченко П. О. відповідають вимогам щодо роботи бухгалтером,
зокрема, однокімнатна квартира, яка належить Гринченко П. О. на праві власності, забезпечена електрикою, водопостачанням, каналізацією, опалюванням, телефонним зв’язком, високошвидкісним Інтернетом. Гринченко П. О. має також особистий комп’ютер, принтер, відеокамеру й потрібне ліцензійне програмне забезпечення. Незручностей для сусідів Гринченко
П. О. виконання нею роботи бухгалтера не створюватимуть.
Головний бухгалтер

Римченко

К. С. Римченко

Начальник відділу кадрів

Бондарчук

Г. О. Бондарчук

Інженер з охорони праці

Охримчук

В. П. Охримчук

Трудовий договір з надомником бажано
укласти у письмовій формі, передбачивши
в ньому такі умови:
— розмір оплати праці;
— тривалість робочого часу;
— встановлені відрядні розцінки та норми виробітку;
— порядок і строки виплати заробітної плати;
— заходи матеріального або іншого заохочення;
— надання надомнику обладнання, інструментів та пристроїв, здійснення їх ремонту, а
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якщо працівник використовує свої інструменти
та пристрої — умови компенсації їх зношування
(амортизації);
— відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням роботи вдома (електроенергія, вода, Інтернет, телефонний зв’язок тощо);
— порядок і строки забезпечення надомників
сировиною, матеріалами, напівфабрикатами,
необхідними для виробництва продукції, а в
разі використання надомником власних матеріалів — порядок і строки відшкодування їх вартості;
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— порядок і строки вивезення готової продукції;
— у разі доставки готової продукції працівником — порядок та умови оплати проїзду та часу,
витраченого працівником на доставку;
— організація індивідуального навчання та
підвищення кваліфікації надомника;

— відповідальність працівника за недотримання встановлених строків виготовлення продукції тощо.
На підставі трудового договору, укладеного в
письмовій формі, або заяви працівника в разі
укладення трудового договору в усній формі видається наказ про прийняття на роботу (Зразок 2).
Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС»
НАКАЗ
03.08.2018 р.

м. Київ

№ 138-п

Про прийняття на роботу
Гринченко П. О.
ПРИЙНЯТИ:
ГРИНЧЕНКО П. О. на роботу бухгалтером з 6 серпня 2018 р. з виконанням роботи вдома
й неповним робочим днем (по 6 годин щодня в робочі дні), з посадовим окладом у 5000 грн.
Підстави: 1. Заява Гринченко П. О. від 01.08.2018 р..
2. Акт про обстеження житлово-побутових умов, необхідних для виконання
роботи на дому від 01.08.2018 р. № 8.
Директор

Харламчук

Л. І. Харламчук

З наказом ознайомлена,
інструктаж з охорони праці пройшла:
06.08.2018 р.

Гринченко

П. О. Гринченко

Трудові книжки надомників ведуться у загальному порядку відповідно до 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. Запис про
прийняття на роботу вноситься роботодавцем
не пізніше тижневого строку з дня прийняття
надомника на роботу, при цьому факт виконання працівником роботи вдома у трудовій книжці
не зазначається.

Чи потрібно звільняти працівника, який понад чотири місяці не виходить на
роботу через тимчасову непрацездатність і коли це слід зробити?

Підстава для звільнення є, але відповідного
обов’язку немає — це повинен вирішувати
роботодавець.
Відповідно до п. 5 ст. 40 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) трудовий договір,
укладений на невизначений строк, а також
строковий трудовий договір до закінчення стро-
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ку його чинності може бути розірваний власником або уповноваженим ним органом у випадку
нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності
і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи
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(посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з
трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до
відновлення працездатності або встановлення
інвалідності.
Роботодавець приймає рішення про звільнення на підставі записів у табелі обліку робочого часу, листків непрацездатності та доповідної (службової) записки начальника
відділу. Звільнити працівника у випадку
нез’явлення на роботу протягом більш як
чотирьох місяців підряд внаслідок тимча-

сової непрацездатності можна вже на наступний день після спливу чотиримісячного строку. Відсутність на робочому місці
протягом чотирьох місяців обов’язково повинна бути підтверджена наявністю листків непрацездатності, інакше (у разі їх відсутності)
підставою для звільнення буде вже п. 4 ст. 40
КЗпП (за прогул).
Проте пам’ятайте, що звільнення працівника
у зв’язку з нез’явленням на роботі протягом
більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності є правом роботодавця, а не його обов’язком.

Водій у вільний від роботи час використав у власних інтересах авто підприємства й потрапив у аварію. Чи можемо ми вимагати від нього відшкодування
завданих внаслідок аварії збитків у повному обсязі, якщо договір про повну
матеріальну відповідальність з ним не укладався?
Так, можете.
Звичайно, найбільш поширеною на практиці
підставою застосування повної матеріальної
відповідальності є заподіяння шкоди працівником, з яким відповідно до положень ст. 1351 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)
було укладено письмовий договір про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення
цілості майна та інших цінностей, переданих
йому для зберігання або для інших цілей. Але у
законодавстві міститься й низка випадків, коли
повна матеріальна відповідальність може бути
покладена на працівників і без укладення відповідного договору. Зокрема, у п. 7 ст. 134 КЗпП
передбачено можливість притягнення працівників до повної матеріальної відповідальності у разі, якщо вони заподіяли роботодавцеві шкоду не при виконанні трудових
обов’язків. Така шкода може бути завдана працівником як у вільний, так і в робочий час, але у
будь-якому разі дії, якими було заподіяно шкоду,
не повинні бути пов’язані з виконанням працівником своїх трудових обов’язків. А оскільки, як
вбачається із запитання, дії Вашого працівника
не були спрямовані на виконання ним трудових
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зобов’язань та суперечили інтересам роботодавця (адже використання у власних інтересах авто
підприємства явно не відповідає інтересам
останнього), то вони є належною підставою для
застосування повної матеріальної відповідальності.
Водночас, при цьому необхідно звернути увагу, що відповідно до п. 18 постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про судову практику
в справах про відшкодування шкоди, заподіяної
підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» від 29 грудня 1992 р. № 14 працівники, які заподіяли шкоду самовільним використанням в особистих цілях технічних
засобів (автомобілів, тракторів, автокранів
тощо), що належать роботодавцеві, з яким
вони перебувають у трудових відносинах, мають нести майнову відповідальність за нормами цивільного законодавства (оскільки
шкоду було заподіяно не під час виконання трудових обов’язків). У цих випадках завдані збитки відшкодовуються працівником у повному
обсязі, включаючи і не одержані роботодавцем прибутки від використання зазначених
технічних засобів.
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— ви раптом полюбили гуляти після 23-ої години;
— вам здається, що при +28 вже слід вдягнути теплу кофтинку;
— слова законного чоловіка «йди сюди, я тебе обійму» — стають вагомим приводом для скандалу;
— мікрохвильова піч вже покрилася товстим шаром пилу зсередини;
— на ваш погляд морозиво — це ідеальна вечеря;
— радієте вранці, що вам треба йти на роботу, тому
що в офісі є кондиціонер;
— плануєте відпочити в Єгипті, бо там прохолодніше.

Усміхнись!

Маленький син дивиться, як батько фарбує вікно.
Мама його повчає:
— Дивися, Сергійко, і вчися, підростеш — татові
допомагатимеш.
— А що, він до того часу сам не дофарбує?
***
Розмова двох подруг після відпустки:
— Ти так схудла! Це нова дієта?
— Так, морква, буряк, картопля.
— А що робила, варила чи запікала?
— Копала!
***
Маленький син запитує у батька-інженера:
— Тату, а що таке «вічність» і що таке «мить»?
— Вічність, синку, — це час від початку робочого
дня до його закінчення. А мить — це 24 дні відпустки.
***
У ресторані відвідувач скаржиться офіціанту, що в
крабовому салаті немає крабів. Той, трохи подумавши:
— Так, але хіба у грецькому салаті є греки?
***
Літо видалося спекотним, якщо:
— обираючи кафе чи ресторан, ви дивитеся не на
меню, а на наявність кондиціонера;
— вам давно начхати на відключення гарячої води;
— співробітники у шортах не викликають у вас подив;
— душ двічі на день — для вас це дуже мало;

Добрі поради

Щоб дізнатися, хто є лідером у незнайомому колективі, слід звернути увагу, на чиєму робочому столі лежить пульт від кондиціонера.
Хочете піти у відпустку на пару днів раніше? Залиште на дверях свого кабінету записку «Буду через
5 хвилин».
Не витрачайте марно свій час на планування відпуски — все одно коли йти у відпустку вирішить ваш
керівник, а де її провести — ваша дружина.
Йдучи у відпустку, обов’язково зробіть так, щоб під
час неї несподівано з’явилася парочка невирішених
вами проблем — інакше керівництво може замислитися
про доцільність вашої посади.

Відпустка родини

Чоловік поїхав у відпустку зі своєю родиною — дружиною, сином та дочкою. Кожен з них вранці прокидається у різний час
(о 7-й, 8-й, 9-й та 10-й годині), має своє хобі (малювання, бадмінтон, детективи та музика), в кожного є своя улюблена страва
та свій улюблений колір. Дізнайтеся, хто з родини захоплюється музикою, якщо відомо:
— улюблений колір того, хто обожнює грати у бадмінтон, — синій, і він не прокидається першим;
— той, хто просинається раніше за всіх, дуже любить суші;
— хто більше за все полюбляє смажене м’ясо, віддає перевагу червоному кольору;
— той, хто зачитується детективами, просинається на дві години пізніше, ніж той, хобі якого — малювання;
— найпізніше за всіх у родині просинається син;
— дочка й дружина вранці встають з різницею у годину;
— той, хто встає другим, полюбляє солодощі;
— той, кому подобається зелений колір, просинається на годину пізніше за того, хто віддає перевагу білому;
— батько родини прокидається раніше своїх дітей;
— дружина не захоплюється малюванням, але любить морозиво.
чоловік

дружина

син

дочка

час пробудження
хобі
страва
колір
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Важливі дати серпня

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

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

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

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
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

Засновник і видавець
ТОВ «Професійні видання»
Свідоцтво про внесення суб’єкта
видавничої справи до Державного
реєстру видавців, вaиготівників
і розповсюджувачів видавничої
продукції: серія ДК, № 3918
від 11.11.2010 р.
Головний редактор
Анжеліка Домбругова
Редактор
Ольга Андрусенко
Комп’ютерна верстка
Валентина Мартиненко

6 — Міжнародний день «Лікарі миру за мир» (відзначається за
пропозицією організації «Лікарі світу за запобігання ядерній загрозі»
в річницю дня бомбардування в 1945 році японського м. Хіросіми).
7 — останній день подання до органу державної статистики звіту
з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за липень 2018 року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).
8 — День військ зв’язку (встановлено Указом Президента України від 1 лютого 2000 р. № 154/2000).
9 — Міжнародний день корінних народів світу (встановлено Генеральною Асамблеєю ООН у 1994 році).
12 — Міжнародний день молоді (встановлено Генеральною
Асамблеєю ООН у 1999 році);
— День будівельника (щорічно відзначається у другу неділю
серпня згідно з Указом Президента України від 22 липня 1993 р.
№ 273/93);
— День працівників ветеринарної медицини (щорічно відзначається у другу неділю серпня згідно з Указом Президента України
від 1 листопада 2001 р. № 1035/2001);
13 — Всесвітній день лівші (відзначається щорічно з 1992 року
за ініціативою британського Клубу ліворуких). До речі, наразі приблизно 10 – 11% всіх людей на планеті — лівші.

Серпень-2018
6
13
20
27

5 — День Повітряних Сил Збройних Сил України (щорічно відзначається у першу неділю серпня згідно з Указом Президента України
від 27 червня 2007 р. № 579/2007).
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15 — День археолога (встановлено Указом Президента України
від 6 серпня 2008 р. № 694/2008).
19 — День пасічника (встановлено Указом Президента України
від 15 серпня 1997 р. № 815/97).
23 — передсвятковий день (тривалість роботи працівників зменшується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному
робочому тижні (крім працівників, яким встановлено скорочену тривалість робочого часу));
— День Державного Прапора України (встановлено Указом
Президента України від 23 серпня 2004 р. № 987/2004).
24 — День незалежності України (святковий день).
25 — День авіації України (щорічно відзначається в останню суботу серпня згідно з Указом Президента України від 16 серпня 1993 р.
№ 305/93).
26 — День шахтаря (щорічно відзначається в останню неділю
серпня згідно з Указом Президента України від 16 серпня 1993 р.
№ 304/93).
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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
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