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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Чи включається до стажу для надання щорічних відпусток період
щорічних основних і додаткових відпусток за попередній робочий рік?
Працівниця перебуває у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і хоче звільнитися за власним бажанням — чи потрібно їй для цього виходити на роботу
(хоча б на один день)?
Чи має значення факт сплати батьком аліментів на дитину для підтвердження статусу «одинокої матері» розлученої жінки?
За яких обставин працівника не можна притягнути до матеріальної відповідальності за заподіяну підприємству
шкоду?
Працівника було тимчасово переведено
на вищу посаду на час відпустки для догляду за дитиною іншої працівниці, яка вирішила звільнитися за власним бажанням.
Тому будемо на цю посаду вже постійно
переводити працівника, який наразі обіймає її тимчасово. Виникає запитання: яку
дату слід буде вказати при внесенні запису до трудової книжки (дату тимчасового
чи вже постійного переведення)?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Нове Положення про комісію (уповноваженого)
із соцстрахування на підприємстві
Фонд соціального страхування України постановою від 19 липня 2018 р. № 13 затвердив нове Положення про комісію (уповноваженого) із страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Згадана постанова набула чинності 27 липня 2018 р.
(з дня її офіційного опублікування).
З кардинальних змін вбачається, насамперед, вилучення з функцій комісії (уповноважених) із соціального страхування можливості виділення путівок до
санаторіїв та (або) санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам і членам їх сімей; виділення путівок
до дитячих оздоровчих закладів; надання соціальних

послуг із позашкільного обслуговування з дітьми застрахованих осіб; виділення новорічних подарунків,
оскільки Законом України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р.
№ 1105-XIV це не передбачено.
Також затверджено нову редакцію Протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого).
З повним текстом зазначених документів ви зможете ознайомитися у вкладці з нормативно-правовими актами поточного номера газети «Консультант Кадровика».

Оновлена форма звітності з ЄСВ
Наказом Міністерства фінансів України від 15
травня 2018 р. № 511 у новій редакції викладено
Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (первісна редакція цього документа була
затверджена наказом від 14 квітня 2015 р.
№ 435).
Найсуттєвіших змін зазнала структура таблиці 5
додатка 4 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби», яку, зокрема,
доповнено такими реквізитами:
• 12 — «Професійна назва роботи»;
• 13 — «Код ЗКППТР» (код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів);

• 14 — «Код класифікатора професій»;
• 15 — «Посада»;
• 16 — «Документ-підстава про початок роботи та
відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду»;
• 19 — «Військове звання».
Також для цілей заповнення таблиці 6 додатка 4
запроваджено новий код типу нарахування «14», а у
таблиці 1 додатка 4 додано три нових рядки.
Зазначений наказ набув чинності 1 серпня 2018 року,
тому, відповідно до норм Податкового кодексу України, вперше за новою формою слід буде звітувати у
вересні поточного року (тобто оновлений звіт з ЄСВ
необхідно подати за серпень не пізніше ніж 20 вересня
2018 року).

Інструктаж з пожежної безпеки:
за місцем роботи щорічно
Працівники при прийнятті на роботу і за місцем роботи повинні щорічно проходити інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій в надзвичайних ситуаціях.
Відповідні зміни до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня
2013 р. № 444, внесені постановою Уряду від 26 липня
2018 р. № 592 та діють з 31 липня поточного року.
Так, особи, яких приймають на роботу, пов’язану
з підвищеною пожежною небезпекою, мають заздалегідь пройти спеціальне навчання (пожежнотехнічний мінімум), а потім один раз на рік — перевірку знань нормативних актів з пожежної безпеки.
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Навчання і перевірка знань з питань пожежної
безпеки для посадових осіб проводитиметься до
початку виконання ними своїх обов’язків та періодично (один раз на три роки).
Програми проведення інструктажів (вступний,
первинний, повторний, позаплановий та цільовий),
програми навчання посадових осіб з питань пожежної
безпеки та програми спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум) затверджуються керівниками
підприємств, установ та організацій.
Порядок затвердження таких програм, організації і
контролю їх виконання визначається Міністерством
внутрішніх справ України (нагадаємо, що раніше цю
функцію виконувало Міністерство оборони України).
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Звільнення посадових осіб
у випадку припинення
їхніх повноважень
Серед різних категорій працівників, трудові відносини з якими можна розірвати з
ініціативи роботодавця на підставі відповідного пункту ст. 41 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) є і так звані «посадові особи», яких можна звільнити
у випадку припинення їхніх повноважень. Ознайомтеся з правовими підставами для
такого звільнення, можливими випадками, коли це може статися, а також з процедурою звільнення у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб.

1. З’ясовуємо вимоги
законодавства
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП трудовий договір
з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу (далі — роботодавець) може бути розірвано у випадку припинення повноважень посадових осіб.
Як видно із наведеного, для того щоб звільнення за п. 5 ст. 41 КЗпП було правомірним, відповідний працівник має належати до категорії «посадових осіб» підприємства, установи, організації
(далі — підприємство) і його повноваження
мають бути припинені. При цьому слід звернути
увагу на те, що у п. 5 ст. 41 КЗпП не йдеться про
жодну причину припинення повноважень посадової особи, тобто у відповідному випадку
роботодавцю достатньо оформити прийняте
рішення про припинення повноважень цієї
особи без зазначення будь-яких інших причин
звільнення або обґрунтування такого рішення.
Також слід зазначити, що ч. 1 ст. 41 КЗпП була
доповнена п. 5 відносно недавно, а саме на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту
прав інвесторів» від 13 травня 2014 р. № 1255-VII
(далі — Закон № 1255). У зв’язку з цим щодо
такої підстави звільнення існує набагато менше
відповідних судових рішень (роз’яснень, правових позицій тощо), а також відповідних коментарів науковців і практикуючих юристів у
порівняні з іншими, більш «традиційними» під№ 16 (172), 15 серпня 2018

ставами для звільнення, що іноді на практиці
утруднює прийняття роботодавцем рішення
щодо звільнення за п. 5 ст. 41 КЗпП.

2. З’ясовуємо приналежність
працівника до категорії
«посадові особи»
Зауважимо, що у самому КЗпП відсутнє визначення поняття «посадова особа». На думку Міністерства юстиції України, яка була викладена в
листі від 22 лютого 2013 р. № 1332-0-26-13/11,
для вирішення питання щодо визначення поняття «посадова особа» необхідно виходити з
правозастосовної практики, яка зазначає, що
головним критерієм віднесення особи до
кола посадових осіб є наявність в неї:
— організаційно-розпорядчих функцій;
— адміністративно-господарських функцій.
При цьому відповідно до судової практики,
яка склалася і знайшла своє відображення у відповідному узагальненні Верховного Суду України (постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26 квітня 2002 р. № 5):
 організаційно-розпорядчі обов’язки — це
обов’язки по здійсненню керівництва галуззю
промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих
працівників на підприємствах незалежно від
форм власності. Такі функції виконують, зокрема:
5
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— керівники міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники;
— керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники;
— особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо);
 адміністративно-господарські обов’язки —
це обов’язки з управління або розпорядження
державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за
цими операціями тощо). Такі повноваження у
тому чи іншому обсязі є, наприклад, у:
— начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями,
ательє, їхніх заступників;
— керівників відділів підприємств;
— відомчих ревізорів та контролерів.
Аналогічні висновки зробила й Державна інспекція України з питань праці (далі — Держпраці) у роз’ясненні «Категорія «посадові особи» у
трудовому законодавстві» від 24 липня 2014 р..
Крім того, у зв’язку з тим, що у багатьох нормативно-правових актах, зокрема у тих з них, які
регулюють питання діяльності різних органів
державної влади (державну службу), застосовується поняття не «посадова особа», а «службова особа», на думку Держпраці терміни «посадова особа» та «службова особа» є синонімічними. До останніх, відповідно до абз. 1 п. 1 примітки
до ст. 364 Кримінального кодексу Украї ни
(далі — КК), зокрема, належать особи, які:
— постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування;
— обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах посади, пов’язані з виконанням
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують
такі функції за спеціальним повноваженням,
яким особа наділяється повноважним органом
6

державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним
органом чи повноважною особою підприємства, судом або законом.
Також слід зазначити, що хоча до «посадових
осіб» можуть належати різні працівники, у т. ч.,
як зазначалося вище, у деяких випадках і майстри, виконроби, майстри тощо, у той же час,
якщо проаналізувати «історію» Закону № 1255,
то можна зробити висновок, що навряд чи п. 5
ст. 41 КЗпП стосується подібних категорій працівників. Це пов’язано з тим, що Кабінет Міністрів України, як суб’єкт законодавчої ініціативи, коли вносив до Верховної Ради відповідний
законопроект, висловлював думку, що в Україні
останнім часом можна спостерігати спад ділової
активності інвесторів, основною причиною
чого є незахищеність та неефективність використання інвестицій, що, у свою чергу, тісно
пов’язано з можливістю контролювати керівництво або менеджмент підприємств. Тому було
доцільно дати змогу інвесторам оперативніше
впливати на менеджмент підприємства, де вони
є акціонерами (учасниками, засновниками), у
т. ч. дати інвесторам можливість припиняти і
повноваження відповідних посадових осіб серед
керівництва підприємства.
Тому на практиці п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП найчастіше застосовується по відношенню до посадових осіб, які належать до керівництва підприємствами, і, зокрема, до посадових осіб органів
управління господарських товариств, діяльність яких регулюється Господарським кодексом
України (далі — ГК), Законом України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р.
№ 1576-XII (далі — Закон № 1576) і деякими іншими нормативно-правовими актами. При цьому, відповідно до ст. 23 Закону № 1576, посадовими особами органів управління господарських
товариств є відповідні фізичні особи, а саме:
— голова та члени виконавчого органу товариства;
— голова та члени ревізійної комісії товариства, ревізор товариства;
— голова та члени іншого органу товариства,
наділені повноваженнями з управління товари№ 16 (172), 15 серпня 2018
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ством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства.
У зв’язку з цим також слід зазначити, що Законом № 1255 були внесені відповідні зміни й
доповнення не лише до ст. 41 КЗпП, але і до
низки інших нормативно-правових актів, наприклад, до ст. 99 Цивільного кодексу України
(далі — ЦК), згідно з новою редакцією якої повноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припинені або він
може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. Саме у зазначених
або інших подібних випадках відповідного працівника і можна звільнити за п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП.

3. З’ясовуємо, кого не можна
звільняти за п. 5 ст. 41 КЗпП
Зауважимо, що деякі категорії працівників,
які можуть належати до категорії посадових
осіб, все ж таки не можна звільнити за п. 5
ст. 41 КЗпП, адже відповідні працівники при
цьому можуть одночасно належати і до інших
«пільгових» категорій працівників. Наприклад,
відповідно до ст. 184 КЗпП звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до
трьох років (до шести років — ч. 6 ст. 179
КЗпП), одиноких матерів за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини
з інвалідністю з ініціативи роботодавця не
допускається, крім випадків повної ліквідації
підприємства, коли допускається звільнення з
обов’язковим працевлаштуванням.
Крім того, згідно зі ст. 1861 КЗпП гарантії
ст. 184 того ж КЗпП поширюються і на батьків,
які виховують дітей без матері (в тому числі у разі
тривалого перебування матері в лікувальному
закладі), а також опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьківвихователів.
Також згідно зі ст. 252 КЗпП звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, не допускається протягом року
після закінчення строку, на який обирався
цей склад (крім випадків повної ліквідації підприємства, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у
№ 16 (172), 15 серпня 2018
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зв’язку зі станом здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість
звільнення з роботи чи служби). Така гарантія не
надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв’язку з
неналежним виконанням своїх обов’язків або за
власним бажанням, за винятком випадків, якщо
це пов’язано зі станом здоров’я.

4. Враховуємо факт припинення
повноважень посадової особи
Як зазначалося вище, для того щоб відповідну
посадову особу можна було звільнити за п. 5
ст. 41 КЗпП, її повноваження мають бути припинені. Своєю чергою зрозуміло, що припинення повноважень посадової особи має відбуватися відповідно до законодавства, а також для того, аби
припинити відповідні повноваження певної посадової особи, вони попередньо їй мають бути надані.
Наприклад, якщо йдеться про господарські
товариства, то згідно з мотивувальною частиною рішення Конституційного Суду України
від 12 січня 2010 р. № 1-рп/2010 у справі про
офіційне тлумачення ч. 3 ст. 99 ЦК підставою
набуття виконавчим органом товариства повноважень є факт його обрання (призначення)
загальними зборами учасників (акціонерів) як
вищого органу управління товариством. Таким чином, відповідно до висновку Конституційного Суду України, підставою виникнення
та припинення повноважень посадових осіб товариства є рішення вищого органу управління.
Зазначене рішення має бути належним чином оформлено, наприклад, протоколом загальних зборів учасників (акціонерів) відповідного
товариства з питання припинення повноважень
директора товариства і обрання нового керівника товариства (Зразок 1).

5. Оформлюємо
звільнення працівника
Зауважимо, що протокол загальних зборів
сам по собі ще не є відповідним кадровим документом про звільнення, у зв’язку з чим на підставі зазначеного протоколу слід ще видати і
наказ про звільнення (Зразок 2).
7
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Зразок 1
ТОВ «Верстатник»
ПРОТОКОЛ
загальних зборів учасників товариства
25.07.2018 р. № 12
м. Київ
Голова — Пилипенко О. І..
Секретар — Сердюк Н. Р..
На загальні збори прибули і зареєструвались четверо учасників товариства, яким належить
100% статутного фонду ТОВ «Верстатник»:
Пилипенко Олександр Ігоревич;
Трофименко Володимир Васильович;
Гриценко Наталія Іванівна;
Дубов Олександр Павлович.
На зборах присутні (без права голосу): директор ТОВ «Верстатник» Поправко Валентин Костянтинович; Коган Тимур Іванович.
Порядок денний:
1. Припинення повноважень та звільнення директора ТОВ «Верстатник».
2. Обрання директора ТОВ «Верстатник».
1. СЛУХАЛИ:
Пилипенко О. І. виступив з пропозицією на підставі ч. 3 ст. 99 Цивільного кодексу України та
п. 5 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України припинити повноваження та звільнити директора ТОВ «Верстатник» Поправку Валентина Костянтиновича у зв’язку з незадовільними результатами господарської діяльності ТОВ «Верстатник» у першому півріччі 2018 року (значне зниження обсягів реалізації продукції та прибутку підприємства), із дотриманням гарантій,
передбачених ст. 44 Кодексу законів про працю України.
Заперечень стосовно припинення повноважень та звільнення директора ТОВ «Верстатник»
Поправки В. К. не надійшло.
Голосували:
«за» — 4 особи;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
УХВАЛИЛИ:
Припинити повноваження та звільнити директора ТОВ «Верстатник» Поправко В. К. на підставі п. 5 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України 31.07.2018 р..
2. СЛУХАЛИ:
Пилипенко О. І. виступив з пропозицією обрати на посаду директора ТОВ «Верстатник» Когана
Тимура Івановича та уповноважити його на видання наказу про звільнення Поправки В. К..
Заперечень щодо обрання на посаду директора ТОВ «Верстатник» Когана Т. І. та уповноваження його на видання наказу про звільнення Поправки В. К. не надійшло.
Голосували:
«за» — 4 особи;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
УХВАЛИЛИ:
Обрати на посаду директора ТОВ «Верстатник» Когана Т. І. та уповноважити його на видання
наказу про звільнення Поправки В. К..
Пропозицій та зауважень щодо процедури ведення загальних зборів не надходило.

Голова
Секретар
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Пилипенко
Сердюк

О. І. Пилипенко
Н. Р. Сердюк
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На практиці існують два варіанти видання та підписання зазначеного наказу
про звільнення:
— колишнім директором товариства, який
таким чином підписує такий наказ «сам на
себе», тобто про своє власне звільнення;
— особою, яка спеціально уповноважена на
це вищим органом управління товариством. Наприклад, часто такою особою може бути обра-
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ний «новий» директор товариства, але при цьому у реквізиті «посада» відповідного наказу для
нового директора зазначається не його посада
«директор», а «уповноважений загальними зборами учасників товариства)», адже на підприємстві не може одночасно бути два директори («старий», якого звільняють наказом, і
«новий», який підписує наказ).
Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРСТАТНИК»
НАКАЗ
25.07.2018 р.

м. Київ

№ 137-п

Про звільнення
Поправки В. К.
Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Верстатник» від 25.07.2018 р. № 12,
НАКАЗУЮ:
1. Звільнити Поправку Валентина Костянтиновича, директора товариства, 31 липня 2018 р. у
зв’язку з припиненням повноважень, п. 5 ст. 41 КЗпП України.
2. Бухгалтерії виплатити Поправку В. К. вихідну допомогу в розмірі шестимісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП України) та компенсацію за 20 днів щорічної основної відпустки за
відповідний період роботи по 31.07.2018 р. включно.
Підстава: протокол загальних зборів учасників ТОВ «Верстатник» від 25.07.2018 р. № 12.
Уповноважений
загальними зборами
учасників ТОВ «Верстатник»
З наказом ознайомлений:
25.07.2018 р.

Зауважимо, що звільнення за п. 5 ст. 41 КЗпП
не належить до тих випадків, коли згідно з КЗпП
потрібна попередня згода виборного органу
первинної профспілкової організації (профспілкового представника). Разом з тим, згідно з ч. 3
ст. 252 КЗпП звільнення членів виборного
профспілкового органу підприємства (у т. ч.
структурних підрозділів), його керівників,
профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган професійної спілки),
крім випадків додержання загального порядку,
допускається за наявності попередньої згоди
виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу цієї професійної спілки (об’єднання професійних спілок).
Крім того, при оформленні звільнення посадової особи слід враховувати і вимоги ч. 3 ст. 40
№ 16 (172), 15 серпня 2018

Коган
Поправка

Т. І. Коган
В. К. Поправка

КЗпП, згідно з якою не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності (крім
звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП), а також у період
перебування працівника у відпустці.
Також слід мати на увазі, що відповідно до
ст. 232 КЗпП посадова особа має право і оскаржити своє звільнення безпосередньо в районному, районному в місті, міському чи міськрайонному суді.

6. Здійснюємо з працівником
остаточний розрахунок
Зауважимо, що згідно зі ст. 44 КЗпП при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п. 5 ч. 1 ст. 41 КзпП, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше
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ніж шестимісячний середній заробіток. При
цьому зазначений розмір вихідної допомоги є мінімальним, і у разі укладання трудового договору
з відповідною особою у формі контракту, що, як
правило, практикується при прийнятті на роботу
керівника підприємства, у контракті може бути
вказаний і більший розмір вихідної допомоги.
Зазначене відповідає нормам ч. 3 ст. 21 КЗпП
згідно з якою контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права,
обов’язки і відповідальність сторін (у т. ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення і
організації праці працівника, умови розірвання
договору, в т. ч. дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Між тим слід зазначити, що у випадках розірвання трудового договору у формі контракту з
посадовою особою з інших підстав, передбачених у контракті (тобто за п. 8 ст. 36 КЗпП, а не за
п. 5 ст. 41 КЗпП), вихідна допомога може і не
виплачуватися.
Відповідно до наказу про звільнення здійснюється оформлення й інших документів на
підприємстві про звільнення: вноситься запис
про звільнення до трудової книжки працівника
(Зразок 3), підготовлюється копія наказу для
працівника, оформлюються відповідні документи бухгалтерією щодо остаточного розрахунку з
працівником, зокрема підраховуються відповідні суми і готується письмове попереднє повідомлення працівнику про ці суми.
Зразок 3

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Верстатник»
07

12

01

2018

Наказ від 11.01.2018

Прийнято директором підприємства

№ 8-п
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31

07 2018

Звільнено у зв’язку з припиненням повноважень

Наказ від 25.07.2018

посадової особи, п. 5 ст. 41 КЗпП

№ 137-п

Начальник відділу кадрів

У день звільнення, відповідно до ст. 47 КЗпП,
роботодавець:
— видає працівникові належно оформлену
трудову книжку;
— проводить з ним розрахунок у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП (у день звільнення);
— видає йому копію наказу про звільнення з
роботи (у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця, в інших випадках — на вимогу
працівника).
Якщо ж працівник у день звільнення не працював, усі такі суми мають бути виплачені не
пізніше наступного дня після пред’явлення
10

Муха

І. Л. Муха

звільненим працівником вимоги про розрахунок. Крім того, у разі відсутності працівника на
роботі у день звільнення роботодавцю слід надіслати на його адресу проживання поштове повідомлення (бажано рекомендованим листом із
повідомленням про вручення) з інформацією
про необхідність отримання трудової книжки
(із зазначенням місця та часу отримання).

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
№ 16 (172), 15 серпня 2018
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Гарантії донорам:
дні відпочинку при роботі
змінами та за час відпустки
Відомо, що донорам надається додатковий день відпочинку за день давання крові
зі збереженням середнього заробітку. Якщо працівник працює за поденним обліком
робочого часу — з понеділка по п’ятницю (суботу) — труднощів з оплатою та наданням такого дня не виникає. А якщо працює за підсумованим обліком робочого
часу, то що тоді є днем відпочинку? Як його оплачувати? Як бути, якщо кров давалася під час відпустки? Закон про донорство ці питання регулює не в повній мірі,
тож спробуємо розглянути їх через призму роз’яснень Міністерства соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики).

«Стандартні» гарантії
На тему оплати та надання днів відпочинку за
дні давання крові є ціла низка листів Мінсоцполітики. Тож взявши за основу лист Мінсоцполітики
від 6 квітня 2011 р. № 76/13/133-11 (далі — Лист
№ 76/13/133-11), як один з найбільш повними
роз’ясненнями на цю тему, розглянемо питання,
які нас цікавлять.
За змістом зазначений Лист умовно можна
розділити на дві частини: у першій йдеться про
пільги, гарантовані ст. 9 Закону України «Про
донорство крові та її компонентів» від 23 червня
1995 р. № 239/95-ВР (далі — Закон № 239), а в
другій — Міністерство роз’яснює особливості
надання днів відпочинку за роботи змінами та
під час відпустки.
У Листі № 76/13/133-11 повідомляється, що
відповідно до ст. 9 Закону № 239 в день давання
крові та (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від
роботи на підприємстві, в установі, організації
(далі — підприємство) незалежно від форм
власності зі збереженням за ним середнього заробітку.
Отже, працівник може не виходити на роботу
і за ним зберігається середня заробітна плата
№ 16 (172), 15 серпня 2018

два дні — окремо в день обстеження, окремо в
день давання крові. Обидва дні оплачуються за
середнім заробітком.
Після кожного дня давання крові та (або) її
компонентів, у т. ч. в разі давання їх у вихідні,
святкові та неробочі дні, йдеться далі, донору
надається додатковий день відпочинку зі збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути приєднано
до щорічної відпустки або використано в інший
час протягом року після дня давання крові чи її
компонентів.
Як бачимо, у працівника з’являється ще один
день, коли можна не виходити на роботу — додатковий день відпочинку після давання крові,
що також підлягає оплаті за середнім заробітком. Цей день може бути приєднаним до відпустки, але від цього він не стає днем відпустки
і на нього не поширюються гарантії, передбачені законодавством для відпусток (виплата компенсації в разі звільнення тощо). Тому якщо,
наприклад, працівник-донор заробив додатковий день відпочинку і звільняється, то йому виплачується компенсація за невикористані дні
відпустки, але не за додатковий день відпочинку як донору. Він його має використати, бо
інакше втратить середню зарплату за цей день,
11
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оскільки цей день не можна додати до днів невикористаної відпустки і оплатити в розмірі середньої зарплати сукупно.
Якщо за погодженням з керівництвом підприємства в день давання крові донор був залучений до роботи, йому за бажанням надається
інший день відпочинку зі збереженням за ним
середнього заробітку. У цьому випадку працівнику надається роботодавцем два дні відпочинку зі збереженням за ним середнього заробітку,
ці дні він може також приєднати до щорічної
відпустки.
Зрозуміло, що якщо працівник мав право не
виходити на роботу в день давання корові, але
вийшов, то він не скористався своїм правом на
відпочинок в день давання крові. І цей день не
пропадає, він «переноситься» на інший час, але,
на думку Мінсоцполітики, тільки якщо з роботодавцем було погоджено вихід на роботу. У разі,
коли такого погодження з роботодавцем не було
і працівник не писав заяву про звільнення в день
давання крові від роботи, йому надається один
додатковий день відпочинку зі збереженням за
ним середнього заробітку. Чому так?
Якщо працівник не вийшов на роботу, бо в
цей день здавав кров, то на підтвердження поважності своєї відсутності він принесе довідку
про давання крові. Відтак у нього буде два неробочі дні з оплатою за середнім заробітком:
день давання крові та додатковий вихідний. Але
працівник виходить на роботу, тобто добровільно відмовляється від свого права на відпочинок.
За цей час йому буде нарахована, як звичайно,
заробітна плата.
Після розгляду «стандартних» питань, Мінсоцполітики підходить до розгляду складніших.

Гарантії при роботі змінами
На початку статті зазначалося, що коли працівник-донор працює за поденним обліком робочого часу за графіком п’яти- чи шестиденного
робочого тижня, то надання вищеназваних гарантій особливих труднощів не викликає. А
якщо робота проводиться змінами за підсумованого обліку робочого часу, то все вже не так просто. У Листі № 76/13/133-11 розглянуто такі випадки.
12

У разі коли працівник, наприклад, здає кров о
10:00, а його зміна розпочинається о 8:00 цього
дня, він має бути звільнений від роботи в цю
зміну. Також цей працівник має право на додатковий день відпочинку (робочу зміну) із
збереженням середнього заробітку за зміну.
Тобто під «додатковим днем відпочинку»,
роз’яснюється у зазначеному листі, мається на
увазі робочий день (зміна) незалежно від його
тривалості, у наведеному випадку зміна тривалістю 12 годин.
Якщо ж працівник здав кров о 10:00, а його
зміна починається о 20:00 цього дня, то «на наш
погляд» (Мінсоцполітики — прим. авт.), його
має бути звільнено від роботи в цю зміну зі збереженням середнього заробітку. Також цей працівник має право на додатковий день відпочинку (робочу зміну) із збереженням за ним середнього заробітку за зміну.
Як бачимо, коли мова заходить про роботу
змінами, Мінсоцполітики впевнено роз’яснює
порядок дій, коли зміна починається о 8:00, а
працівник дає кров о 10:00. У такому разі, як у
«стандартній» ситуації, у працівника два «вихідних» дні: день давання крові, бо він робочий, і
додатковий день відпочинку, яким має бути інший робочий день; обидва оплачуються. І тут
варто звернути увагу, що під робочим днем Мінсоцполітики має на увазі зміну 12 годин. І знову
все ідеально, бо початок зміни о 8:00.
Якщо зміна починається о 20:00, а працівник
дає кров о 10:00, то Мінсоцполітики визнає, що
це питання звільнення від роботи та надання
дня відпочинку не врегульовано, тому що вжито
«на наш погляд». Та все ж на «погляд» Мінсоцполітики, що таки день відпочинку (зміну) слід надавати і у працівника буде два «вихідних» дні
(зміни): день давання крові та день відпочинку;
обидва оплачуються. І тут під днем відпочинку
Мінсоцполітики має на увазі зміну, яка починається о 20:00 і триває до 8:00.
У Листі не розглянуто такий випадок: зміна
закінчилася о 8:00, а кров працівник давав о
10:00 — по закінченні зміни. Які гарантії у працівника в такому випадку? Відповіді у Листі ми
не бачимо, але «насторожує» наступний абзац
цього Листа, в якому сказано, що у разі давання
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крові працівником у свій вихідний день — цей
день йому не оплачується, а надається один день
відпочинку (у наведеному випадку зміна тривалістю 12 годин) зі збереженням за ним середнього заробітку, або за його бажанням цей день
може бути приєднано до щорічної відпустки чи
використано в інший час протягом року після
дня давання крові.
Можна припустити, що йдеться саме про давання крові, коли зміна закінчується о 8:00, а
працівник дає кров по її закінченні. Відтак напрошується висновок, що працівник у такому
випадку дає кров у свій вихідний, а ця ситуація
вже підпадає під «стандартну»: цей вихідний
день не оплачується, але надається додатковий
вихідний день і цим днем Мінсоцполітики знову

вважає зміну, тобто день відпочинку, який має
бути робочим. І тільки цей один день оплачується.
Час роботи з 24:00 до 8:00 у такому випадку підлягає оплаті як звичайно.
Підсумовуючи наведене, можемо зробити
такі висновки. Додатковий день відпочинку —
це день відпочинку у робочий день. І на це у Листі звертається увага — під «додатковим днем
відпочинку» мається на увазі робочий день (зміна) незалежно від його тривалості, у наведеному в запиті випадку — зміна тривалістю 12 годин. Якщо працівник працює позмінно при
підсумованому обліку, то він заробляє додаткові
вихідні зміни по 12 годин, а не календарні дні.
Припустимо, графік роботи працівника такий як у Таблиці:
Таблиця

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

Пн

Вт

Ср

Чт

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

Звичайний
ВХ

Звичайний
ВХ

Робота
11,5 год

Робота
4 год

Робота
7,5 год

Робота
11,5 год

Робота
4 год

Робота
7,5 год

Якщо у працівника-донора є два додаткові дні
відпочинку, то за такого графіка роботи він
може не виходити на роботу (звичайно, за погодженням з роботодавцем) у свою зміну, наприклад, у четвер 30-го та у п’ятницю з 1-го на
суботу 2-го числа. Якщо таких днів було б три,
то він міг би не виходити на роботу у свою зміну
ще й, наприклад, з середи 6-го на четвер 7-го
числа.
Як бачимо, роботодавцю «невигідні» працівники-донори, які працюють позмінно, але
надання днів (змін) відпочинку з оплатою за
середнім заробітком — це мінімальні державні гарантії, тож їх треба дотримуватися обов’язково.

Гарантії під час відпустки
У ст. 9 Закону № 239 зазначено, що у разі давання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується на
відповідну кількість днів з урахуванням надання
працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові. Тобто якщо працівник
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Звичайний Звичайний
ВХ
ВХ

здав кров у період щорічної відпустки, її тривалість продовжується на два дні. А чи оплачуються ці два дні: день здавання крові і день відпочинку? Відповіді в Законі № 239 нема. Розглянемо приклад.
Припустимо, відпустка триває у такі дні: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 червня. Останній день відпустки —
7 червня, четвер.
Припустимо, працівник здав кров у понеділок — 4 червня. Щоб продовжити відпустку на
два дні, він мусить про це попередити. У такому
разі його відпустка триватиме вже так: … 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 червня. Останній день відпустки — 9 червня, субота. Дні 4 і 5 червня — день
здавання крові й день відпочинку, — нібито випадають з відпустки.
У цій ситуації 5-те число днем відпочинку взято умовно, адже днем відпочинку можна вважати і 6-те, і 7-ме. Тут важливо те, що 8-ме і 9-те —
є днями відпустки, які вже оплачені. Тобто маємо щось на зразок хвороби під час відпустки: або
переносимо, або продовжуємо. Якщо продовжили, то «додаткові» дні вважаються оплаченими,
13
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ня крові чи її компонентів». Тобто додатковий
день відпочинку можна використати і в інший
робочий день. І виникає протиріччя між двома
нормами Закону — одна каже, що додатковий
день можна використовувати в інший час, а друга каже — треба продовжувати.
Тому автор виходить з такого, що якщо відпустка продовжується на два дні, то слід розуміти, що у нас два додаткові дні відпочинку посеред
відпустки. За день давання крові та за додатковий день відпочинку за працівником-донором
має зберігатися середній заробіток, виходячи із
«загальних» норм Закону № 239. Відтак й у разі,
коли ці дні припадають на час відпустки (і на які
вона продовжується), вони також мають бути
оплачені за середнім заробітком. При цьому середня зарплата має бути обчислена за два останні місяці, що передують місяцю давання крові.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу «Заробітна плата»

реклама

дні хвороби оплачуються окремо. Якщо працівник переносить відпустку на дні хвороби, то тоді
відпускні оплачуються по-новому.
Автор вважає, що якщо працівник здає кров у
якийсь з днів, який йому оплачується (у день
роботи), то за ним зберігається середній заробіток. Отже, за 4 і 5 число (нагадаю, це лише умовно 5-те) треба виплатити середню зарплату. Додатково це випливає з такого.
Законом № 239 встановлено, що «…відпустка
продовжується на відповідну кількість днів…».
Це можна вважати як імперативну норму —
продовжується і все, нічого оплачувати не потрібно. Але кількома абзацами вище в Законі
№ 239 сказано «…після кожного дня давання
крові та (або) її компонентів, у тому числі в разі
давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні,
донору надається додатковий день відпочинку
зі збереженням за ним середнього заробітку.
За бажанням працівника цей день може бути
приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня даван-
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Система пенсійного забезпечення
в Україні: оскарження рішень
про призначення пенсії
На практиці переважна частина осіб, які звертаються за призначенням пенсій до
відповідних органів Пенсійного фонду України (далі — ПФУ) отримують у встановленому порядку повідомлення про призначення їм пенсій. Разом з тим, деякі особи
можуть отримати повідомлення про відмову у призначення їм пенсії або деякі з них
можуть вважати, що органи ПФУ не правильно обчислили їм розмір пенсій або не
правомірно не врахували при призначенні їм пенсій окремі періоди їхньої діяльності
тощо. Якщо зазначені або відповідні інші «претензії» до органів ПФУ, на думку особи, є слушними та обґрунтованими, вона може оскаржити відповідні рішення органів ПФУ в усталеному порядку, про який ви і дізнаєтеся більш детально з цієї статті.

Правові підстави
для оскарження рішень ПФУ
Право на оскарження рішень ПФУ щодо призначення пенсії, а також відповідних інших передбачено, насамперед, безпосередньо у Законі
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р.
№ 1058-IV (далі — Закон № 1058), у п. 8 ч. 1 ст. 16
якого серед прав застрахованої особи (а заявники за призначенням пенсії, як правило, і є «застрахованими особами» у термінах Закону
№ 1058), передбачено і таке право, як оскаржувати в установленому законодавством порядку
дії страхувальника, виконавчих органів ПФУ, їхніх посадових осіб та інших суб’єктів системи
загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування.
Далі у Законі № 1058 питанням оскарження
дій виконавчих органів ПФУ, а також «страхувальників» (тобто роботодавців та інших осіб,
які відповідно до закону сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та/або є платниками відповідно до
Закону № 1058) присвячено окремий розділ
№ 16 (172), 15 серпня 2018

ХІІІ, у ст. 105 якого зазначено, що застраховані
особи та члени їхніх сімей мають право на
оскарження дій (бездіяльності) страхувальників, виконавчих органів ПФУ та їхніх посадових
осіб (далі — органи ПФУ) відповідно до законодавства про звернення громадян, а також у судовому порядку.
Оскарження дій страхувальників чи органів
ПФУ здійснюється у разі, якщо ними:
 порушено права і законні інтереси застрахованих осіб;
 створено перешкоди для здійснення прав і
законних інтересів таких осіб внаслідок:
— дій чи бездіяльності страхувальника, органів ПФУ;
— прийнятого органами ПФУ рішення;
— покладення на застраховану особу чи пенсіонера обов’язків, які не передбачені Законом
№ 1058.
Більш детально різні питання оскарження рішень органів ПФУ, зокрема питання практичної
реалізації права на оскарження рішень органів
ПФУ, врегульовано у відомчих нормативно-правових актах ПФУ, основними з яких є:
15
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— 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);
— Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів
Пенсійного фонду України, затверджене постановою правління ПФУ від 30 липня 2015 р. № 13-1
(далі — Положення № 13-1);
— Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у центральному апараті
Пенсійного фонду України, затверджене постановою правління ПФУ від 17 червня 2011 р.
№ 17-1 (далі — Порядок № 17-1);
— Порядок розгляду скарг на рішення органів
Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення, затверджений постановою правління ПФУ від 12 жовтня 2007 р. № 18-6 (далі — Порядок № 18-6).
Наприклад, у п. 4.7 Порядку № 22-1 зазначається, що у разі прийняття рішення про відмову у призначенні пенсії, відповідний орган
ПФУ направляє адміністрації підприємства
або заявнику повідомлення про відмову у
призначенні із зазначенням причин відмови
та порядку його оскарження.

Оскарження рішень ПФУ
у судовому порядку
Можливість оскарження рішення органу ПФУ
у судовому порядку передбачено як згаданою
вище ст. 105 Закону № 1058, так і ст. 55 Конституції України, у якій зазначається, що кожному
гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб.
Також при вирішенні різних питань щодо
оскарження рішень ПФУ у судовому порядку
громадянину слід враховувати норми і положення Кодексу адміністративного судочинства
України (далі — КАСУ), у ст. 2 якого зазначається,
що завданням адміністративного судочинства є
справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових
16

відносин з метою ефективного захисту прав,
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів
владних повноважень.
Зауважимо, що згідно з п. 1 Положення про
Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ)
від 23 липня 2014 р. № 280 (далі — Положення
№ 280), ПФУ є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується КМУ через Міністра соціальної
політики, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку
осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.
Згідно ж з п. 7 ст. 4 КАСУ суб’єкт владних
повноважень — це орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи
службова особа, інший суб’єкт при здійсненні
ними публічно-владних управлінських функцій
на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні
адміністративних послуг.
У зв’язку із зазначеним, можна зробити висновок, що органи ПФУ, а також їхні посадові
(службові) особи є суб’єктами владних повноважень, і тому при вирішенні спорів з ними,
у т. ч. під час оскарження їх рішень у судовому
порядку, слід керуватися нормами і положеннями КАСУ. Зокрема, особа, яка не погоджується з
прийнятим рішенням органу ПФУ, має право
його оскаржити, звернувшись до відповідного
адміністративного суду із позовною заявою (самостійно або через особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших
осіб). Згідно зі ст.160 КАСУ у позовній заяві зазначаються:
— найменування суду першої інстанції, до
якого подається заява;
— повне найменування (для юридичних осіб)
або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові — для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи,
їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або
місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний
код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для
№ 16 (172), 15 серпня 2018
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юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової
картки платника податків (для фізичних осіб) за
його наявності або номер і серія паспорта для
фізичних осіб — громадян України (якщо такі
відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або
адреса електронної пошти;
— ціна позову, обґрунтований розрахунок
суми, що стягується, якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
— зміст позовних вимог і виклад обставин,
якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі
подання позову до декількох відповідачів — зміст
позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
— виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
— відомості про вжиття заходів досудового
врегулювання спору — у випадку, якщо законом
встановлений обов’язковий досудовий порядок
урегулювання спору;
— відомості про вжиття заходів забезпечення
доказів або позову до подання позовної заяви,
якщо такі здійснювалися;
— перелік документів та інших доказів, що
додаються до заяви; зазначення доказів, які не
можуть бути подані разом із позовною заявою
(за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових
або електронних доказів, копії яких додано до
заяви;
— у справах щодо оскарження рішень, дій та
бездіяльності суб’єкта владних повноважень —
обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод,
інтересів позивача;
— у справах щодо оскарження нормативноправових актів — відомості про застосування
оскаржуваного нормативно-правового акта до
позивача або належність позивача до суб’єктів
правовідносин, у яких застосовується або буде
застосовано цей акт;
— власне письмове підтвердження позивача
про те, що ним не подано іншого позову (позо№ 16 (172), 15 серпня 2018
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вів) до цього самого відповідача (відповідачів) з
тим самим предметом та з тих самих підстав.

Оскарження рішень ПФУ
у вищестоящі органи
Зауважимо, що порядок оскарження рішень
органів ПФУ через суд достатньо складний для
«звичайного» громадянина, і тому перед тим як
звертатися безпосередньо до суду, громадянину
краще попередньо спробувати оскаржити рішення певного органу ПФУ шляхом відповідного звернення до його вищестоящих органів (що
не позбавляє його права і одночасного звернення до суду). Зокрема, у п. 2 Порядку № 18-6 зазначається, що у разі, якщо громадянин вважає,
що орган, котрий призначає пенсію, прийняв
рішення, що суперечить законодавству про пенсійне забезпечення або виходить за межі його
компетенції, встановленої законом, громадянин має право оскаржити таке рішення у органі ПФУ вищого рівня.
Такими вищестоящими органами згідно з п. 4
Порядку № 18-6 можуть бути стосовно відповідних інших органів ПФУ:
— головні управління Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні органи
ПФУ) — для управлінь ПФУ у районах, містах,
районах у містах, а також об’єднаних управлінь;
— ПФУ — для регіональних органів ПФУ.
Крім того, згідно зі ст. 103 Закону № 1058
державний нагляд за дотриманням законодавства щодо призначення пенсій здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових
відносин, соціального захисту населення, і
його структурні підрозділи з питань соціального
захисту населення районних, районних у містах
Києві та Севастополі державних адміністрацій,
виконавчих органів міських, районних у містах
(у разі їх створення) рад, а згідно з п. 1 Положення № 280, як зазначалося вище, діяльність самого ПФУ спрямовується і координується КМУ через Міністра соціальної політики. Відповідно
зазначені державні органи також можна вважати вищестоящими органами стосовно самого
ПФУ.
17
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Порядок подання скарги
до вищестоящих органів
Згідно з п. 3 Порядку № 18-6 скарга на рішення органу, що призначає пенсії, подається громадянином особисто або законним представником
відповідно до законодавства або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально (далі — заявник).
Зазначена скарга згідно з п. 4 Порядку № 18-6
може бути подана до органу ПФУ вищого рівня
протягом одного року з моменту прийняття
рішення, але не пізніше одного місяця з часу
ознайомлення заявника з прийнятим рішенням.
Разом з тим, пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом ПФУ,
що розглядає скаргу.
Скарга подається у письмовій формі (якщо
виникає необхідність з додатком відповідних документів, які мають бути повернені заявнику
після розгляду скарги) особисто або надсилається
поштою та має бути підписана заявником із
зазначенням дати. У самій скарзі слід зазначити:
— прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника;
— найменування органу ПФУ, яким прийнято
рішення;
— суть порушеної вимоги;
— інформація про оскарження рішення органу ПФУ в суді (у разі оскарження рішення).
Якщо скаргу буде оформлено без дотримання
зазначених вимог, що не дає можливості розглянути скаргу по суті, вона повертається заявнику з відповідними обґрунтуваннями не пізніше ніж через десять днів від дня отримання
такої скарги.
Разом з тим, слід зазначити, що оскільки згідно зі ст. 105 Закону № 1058 йдеться про право
на оскарження дій (бездіяльності) органів
ПФУ відповідно до законодавства про звернення громадян, при поданні скарг до ПФУ слід
брати до уваги і відповідні норми і положення
Закону України «Про звернення громадян» від 2
жовтня 1996 р. № 393/96-ВР (далі — Закон
№ 393). Про це також фактично йдеться і у п. 5
Положення № 13-1, у якому, серед іншого, зазна18

чається, що під час здійснення прийому та обслуговування у ПФУ особи користуються правами, передбаченими Законами України «Про
звернення громадян», «Про захист персональних
даних», «Про доступ до публічної інформації»,
законодавством про пенсійне забезпечення, законодавчими та іншими нормативно-правовими
актами, що регулюють відповідні відносини.
У зв’язку з цим слід зазначити, що законодавчі
акти, зокрема і Закон № 393/96, мають вищу
юридичну силу стосовно відомчих нормативних
актів ПФУ, і тому у випадку розбіжностей (колізій) у вимогах до скарг громадян (наприклад,
щодо відомостей у них, способів і строків подання тощо) у законодавчих та відомчих нормативних актах перевагу будуть мати законодавчі
акти. Наприклад, у Порядку № 18-6 не йдеться
про можливість подання скарги засобами телекомунікаційного зв’язку або в усній формі, але
це може бути передбачено відповідними законодавчими актами. Зокрема, у відповідних статтях
Закону № 393 зазначається:
 ст. 3: скарга — це звернення з вимогою про
поновлення прав і захист законних інтересів
громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб;
 ст. 5: звернення може бути усним чи письмовим:
— усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії»
та записується (реєструється) посадовою особою;
— письмове звернення надсилається поштою
або передається громадянином до відповідного
органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені
відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного
зв’язку (електронне звернення).
Також подібне зазначено і в інших відомчих
актах ПФУ, наприклад, у п. 1 розділу ІV Положення № 13-1, у якому йдеться про надання
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органами ПФУ послуг в електронній формі, що
передбачає і:
— заповнення бланків заяви, скарги, пропозиції, запиту в електронній формі;
— ознайомлення зі станом розгляду заяв,
скарг, пропозицій, запитів, поданих в електронній формі тощо.
Крім того, згідно з:
• п. 4 розділу 1 Положення № 13-1: обслуговування осіб органами ПФУ може здійснюється:
— стаціонарно — в приміщеннях органів ПФУ;
— на виїзному прийомі, на віддалених робочих місцях, розташованих в приміщеннях територіальних громад, центрах надання адміністративних, соціальних послуг, інших приміщеннях
(далі — віддалені робочі місця);
— дистанційно;
— шляхом надання електронних послуг, у
тому числі через агентські пункти;
• п. 5 розділу 1 Положення № 13-1: особи, які
звертаються до органів ПФУ, мають право
одержати відповідь про результати розгляду
звернення в обраний ними спосіб (усно, в письмовій та/або електронній формі, шляхом смсповідомлення).
Також слід зазначити, що згідно з п. 13 Порядку № 18-6 заявник може і відкликати свою скаргу, подавши для цього письмову заяву до відповідного органу ПФУ.

Порядок розгляду скарг у ПФУ
Після отримання скарги відповідний орган
ПФУ повинен її розглянути, при цьому згідно з
п. 14 Порядку № 18-6 інформація, яка стала
відома посадовим особам органів ПФУ під
час розгляду скарг, є службовою і не підлягає
розголошенню.

Якщо у ході розгляду скарги буде з’ясовано, що
питання, які порушено у скарзі, не належать до повноважень ПФУ, то така скарга в термін не більше
п’яти робочих днів пересилається за належністю
відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявнику (п. 6 Порядку № 18-6).
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При цьому не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом ПФУ від одного і
того ж заявника з одного і того ж питання, якщо
перше вирішено по суті, про що виноситься рішення про припинення розгляду такого звернення та повідомляється заявнику. Але у зазначеному випадку або у разі рішення органу ПФУ про
повне або часткове незадоволення його скарги,
заявник має право звернутися з повторною
скаргою до вищестоящого органу ПФУ протягом
строку, зазначеного у п. 4 Порядку № 18-6.
Також у п 8. Порядку № 18-6 передбачено
можливість розгляду скарги за бажанням заявника Комісією з питань розгляду скарг громадян
на рішення органів ПФУ щодо пенсійного забезпечення (далі — Комісія), утвореною при ПФУ
або при його регіональних органах. Разом з цим
рішення зазначеної комісії носить рекомендаційний характер.
При розгляді скарги орган ПФУ повинен перевірити законність і обґрунтованість рішення,
що оскаржується, і прийняти одне з таких рішень:
— залишити скаргу без задоволення;
— повністю або в певній частині задовольнити скаргу (у цьому випадку органу ПФУ, що призначає пенсії, даються розпорядження про вчинення відповідних дій).
Зазначене рішення приймає керівник відповідного органу ПФУ (або його заступник відповідно до розподілу функціональних повноважень). При цьому скарги Героїв Радянського
Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної
Праці, осіб з інвалідністю внаслідок Великої Вітчизняної війни розглядаються відповідно Головою правління ПФУ, начальниками регіональних органів ПФУ особисто.
Також згідно з п. 12 Порядку № 18-6 рішення
має бути оформлено відповідно до законодавства про мови на бланку органу ПФУ, який розглядав скаргу, і в ньому має бути зазначено:
— повне прізвище та ініціали заявника;
— відомості про предмет оскарження, якого
стосується скарга;
— дата прийняття скарги до розгляду;
— перелік документів, які були взято до уваги
при розгляді скарги;
19
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Строки розгляду скарг

Згідно з п. 9 Порядку № 18-6 орган ПФУ
зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його на адресу заявника поштою або надати йому під підпис у термін не
більше одного місяця від дня надходження
скарги. Якщо ж у місячний термін вирішити порушені у скарзі питання неможливо, орган ПФУ
може прийняти рішення про продовження
строків розгляду скарги заявника, про що письмово повідомити заявника до закінчення тридцятиденного строку. При цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати
сорока п’яти днів.
Разом з тим, на обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду скарги може
бути скорочено від зазначених термінів. Також,
якщо останній день строків розгляду скарги
припадає на вихідний або святковий день,
останнім днем таких строків вважається перший наступний робочий день.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант
з питань оплати праці
та кадрового діловодства

реклама

— дата і номер оскаржуваного рішення;
— стисле викладення вимог і клопотання
заявника;
— результати дослідження матеріалів скарги
та докази, на яких ґрунтуються висновки посадової особи органу ПФУ, яка розглядала скаргу;
— посилання на конкретні статті та пункти
законів України та інших нормативно-правових
актів, якими обґрунтовано відповідь на скаргу
та висновок про задоволення чи часткове задоволення скарги або про відмову в задоволенні
вимог чи клопотання заявника, викладених у
скарзі;
— порядок оскарження цього рішення та відповідні строки у разі незгоди заявника з цим рішенням.
Крім того, у разі повного або часткового задоволення скарги до рішення даються розпорядження органу ПФУ, рішення якого скасовано
повністю або в певній частині, про вчинення
відповідних дій.
Рішення вважається надісланим (врученим)
заявнику, якщо його вручено під підпис чи надіслано листом на його адресу за місцем проживання.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ПОСТАНОВА

від 19 липня 2018 р. № 13

Видавник:
Фонд соціального
страхування України

Набуття чинності:
27 липня 2018 року

Остання редакція:
19 липня 2018 року

Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого)
із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
На виконання статті 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», правління Фонду соціального страхування України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 р. № 25 «Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи,
організації», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14 липня 2008 року за № 636/15327.
3. Ця постанова набуває чинності з моменту її оприлюднення.
Голова правління

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено нове Положення про комісію (уповноваженого) із
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, а також (як додаток до
нього) нову редакцію Протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого).

В. Саєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування України
19 липня 2018 р. № 13

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію (уповноваженого) із страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
I. Загальні положення
1.1. Комісія (уповноважений) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (далі — комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства), створюється (обирається) та діє на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство),
що використовує найману працю, незалежно від форм власності і господарювання.
1.2. Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства діє відповідно до
частини третьої статті 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» і в своїй діяльності керується вказаним Законом, Статутом Фонду соціального
страхування України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами, що
регулюють питання матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
Положення про комісію визначає основні завдання, сферу дії, перелік повноважень, організаційні засади членів комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства.
1.3. Організація роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства здійснюється на паритетних засадах її членами, делегованими до неї роботодавцем та
представником застрахованих осіб (представницькими сторонами).
Представником застрахованих осіб є профспілкова організація підприємства, а за її відсутності — інший уповноважений орган, який представляє інтереси застрахованих осіб
(представник).
Якщо на підприємстві діє кілька профспілкових організацій, делегування членів комісії
від застрахованих осіб провадиться об’єднаним представницьким органом, який створено
цими профспілковими організаціями за ініціативою будь-якої профспілки. Профспілка, що
відмовилася від участі в представницькому органі, не представляє інтереси застрахованих
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осіб при вирішенні питань матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Члени комісії делегуються кожною представницькою стороною самостійно у рівній кількості залежно
від чисельності застрахованих осіб на підприємстві.
Члени комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах.
Строк повноважень членів комісії та їх кількість від кожної сторони встановлюються спільним рішенням представницьких сторін.
Рішення про делегування членів до комісії із соціального страхування підприємства оформлюються:
роботодавцем — його наказом або іншим розпорядчим документом, представником застрахованих
осіб — постановою виборного органу профспілкової організації (об’єднаного представницького органу
профспілкових організацій) або відповідним рішенням іншого уповноваженого органу, який представляє інтереси застрахованих осіб.
1.4. Комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб
понад 15 працюючих за наймом. При чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства. Уповноважений здійснює свої повноваження відповідно до цього Положення.
1.4.1. На підприємстві, де нарахування і виплата заробітної плати, а також виплата матеріального забезпечення по соціальному страхуванню, здійснюються у його структурних підрозділах, комісії із соціального страхування створюються у цих підрозділах підприємства.
На підприємствах, в установах, організаціях, де нарахування і виплата заробітної плати, а також виплата матеріального забезпечення по соціальному страхуванню, здійснюються централізовано, створюється центральна комісія із соціального страхування підприємства, установи, організації (далі — центральна комісія підприємства).
1.5. За рішенням комісії із соціального страхування підприємства з числа її членів можуть створюватися робочі групи (призначатися представник, представники) для виконання практичної роботи по призначенню матеріального забезпечення, здійсненню заходів щодо зниження рівня захворюваності на підприємстві, проведенню оздоровчих заходів та інших напрямах страхової діяльності.
1.6. Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства підзвітна роботодавцю та представнику застрахованих осіб, а її робота в установленому порядку підлягає перевірці робочими органами
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (далі — Фонд) або його відділеннями.
1.7. Роботодавець та представник застрахованих осіб сприяють роботі комісії (уповноваженому) із
соціального страхування підприємства, створюючи для цього необхідні умови шляхом надання приміщення з відповідним обладнанням для проведення її засідань та узгодження питань про їх проведення у
зручний для членів комісії час з додержанням умов оплати праці за їх місцем роботи.
1.8. На роботодавця та представника застрахованих осіб покладається забезпечення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства інформаційними та довідковими матеріалами, організація та проведення спільно з робочими органами виконавчої дирекції Фонду або його відділеннями
навчання їх членів з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
1.9. На новоствореному підприємстві комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства створюється (обирається) у місячний строк після державної реєстрації підприємства в порядку, визначеному пунктами 1.3. та 1.4. цього Положення.
II. Права і обов’язки комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства
2.1. Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства має право:
— отримувати від роботодавця відомості щодо суми фінансування Фондом для надання матеріального забезпечення найманим працівникам;
— отримувати від робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення безкоштовні консультації з питань застосування законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
— звертатися за необхідності до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень щодо
перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства;
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— перевіряти дотримання застрахованими особами режиму, визначеного лікарем на період тимчасової
непрацездатності;
— звертатися до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень у разі спору між комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства та роботодавцем з питань надання матеріального забезпечення застрахованим особам підприємства, а також у випадку невиконання роботодавцем рішень комісії (уповноваженого);
— вносити до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень пропозиції по організації
та удосконаленню роботи по соціальному страхуванню на підприємствах.
2.2. Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства зобов’язана:
— приймати рішення про призначення матеріального забезпечення;
— приймати рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про припинення його
виплати (повністю або частково), розглядати підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення;
— здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам роботодавцем за рахунок коштів Фонду як за власною ініціативою, так і у
зв’язку із зверненням застрахованих осіб;
— вживати заходів по своєчасному наданню на підприємстві застрахованим особам матеріального
забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності;
— брати участь у перевірках, що здійснюються на підприємстві робочими органами виконавчої дирекції Фонду з питань правильності використання страхових коштів, надавати контролюючим органам необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок;
— здійснювати заходи по усуненню виявлених комісією (уповноваженим) із соціального страхування
підприємства та контролюючими органами порушень з питань надання матеріального забезпечення, використання страхових коштів.
III. Повноваження комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства
3.1. Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства:
3.1.1. Приймає рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення
(допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та пологах, на поховання) і передає його роботодавцю для проведення виплат, здійснення розрахунків тощо.
Приймає рішення про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково). Перевіряє правильність видачі та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення.
3.1.2. Здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам.
3.1.3. Бере участь у перевірках організації медичного обслуговування застрахованих осіб лікувальнопрофілактичним закладом, що розташований на підприємстві, дотримання хворими призначеного режиму лікування.
Веде облік осіб, які часто та довго хворіють (особи, які за останні 12 місяців були непрацездатними з
приводу одного захворювання не менше трьох випадків із загальною кількістю днів непрацездатності
30 – 40 днів або з приводу різних захворювань не менше чотирьох випадків за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності 40 – 50 днів), а також осіб, які отримали листки непрацездатності
у зв’язку із невиробничими травмами, аналізує, інформує та вносить пропозиції з питань зниження рівня
захворюваності роботодавцю та представнику застрахованих осіб.
3.1.4. Здійснює контроль за своєчасним направленням до відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення.
Проводить щоквартально аналіз використання коштів Фонду на підприємстві.
3.1.5. Вносить пропозиції роботодавцю щодо відшкодування Фонду витрат по коштах Фонду, проведених з порушенням чинного законодавства або використаних не за призначенням, ініціює перед робочим
органом виконавчої дирекції Фонду або його відділенням питання про відшкодування Фонду витрат на
виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку із травматизмом невиробничого характеру у
випадках, якщо це сталося з вини інших юридичних або фізичних осіб.
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3.1.6. Розглядає скарги працівників підприємства на рішення комісії із соціального страхування підприємства по наданню матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду, здійснює заходи по
розв’язанню викладених у них питань.
3.1.7. Проводить на підприємстві роз’яснювальну роботу та надає консультації з питань надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду.
3.1.8. Забезпечує гласність роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства
з питань надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду.
3.2. Уповноважений із соціального страхування підприємства здійснює функції, передбачені цим розділом.
3.3. Робочі групи (представники) комісії із соціального страхування підприємства, створені (призначені) відповідно до пункту 1.5. цього Положення, за функціональним розподілом обов’язків виконують
практичну роботу з окремих повноважень комісії, визначених у розділі III цього Положення. Зокрема:
призначають встановлені законодавством види матеріального забезпечення за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; за необхідності
звертаються до робочого органу виконавчої дирекції Фонду та його відділення щодо перевірки правильності видачі документів, які є підставою для надання допомоги; розробляють пропозиції щодо заходів по
зменшенню витрат по тимчасовій непрацездатності, зниженню рівня захворюваності на підприємстві;
ведуть діловодство комісії тощо.
3.4. Центральна комісія підприємства створюється відповідно до абзацу другого підпункту 1.4.1. пункту 1.4. розділу I цього Положення. Права і обов’язки, повноваження та організація роботи центральної
комісії підприємства визначені розділами II – IV цього Положення.
IV. Організація роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства
4.1. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею
плану, але не рідше двох разів на місяць. Члени комісії беруть участь у її засіданнях особисто без права
передання своїх повноважень іншим посадовим особам.
Комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні більше половини її членів за наявності
представника кожної сторони. Засідання комісії протоколюється. Рішення комісії вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу
голосів голос голови є вирішальним.
На першому засіданні комісії відкритим голосуванням обирається її голова та заступник голови комісії,
які мають представляти різні представницькі сторони. Голова комісії та його заступник є відповідальними
за невиконання своїх повноважень перед комісією. Вони можуть бути позбавлені своїх повноважень за
особистим проханням, за ініціативою членів комісії (більшості від загальної їх кількості), за поданням
робочого органу виконавчої дирекції Фонду.
Якщо член комісії з будь-яких причин позбавляється своїх повноважень, сторона, яку він представляє,
має делегувати іншого представника на строк повноважень комісії.
4.2. Уповноважений із соціального страхування підприємства розглядає питання надання матеріального забезпечення застрахованим особам у міру надходження відповідних звернень, подання необхідних
для їх вирішення документів і приймає відповідні рішення.
4.3. Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства оформлюються протоколом в день їх прийняття згідно з додатком до цього Положення.
V. Вирішення спорів
Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення або відмову у призначенні матеріального забезпечення може бути оскарженим застрахованою особою до відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду, де перебуває на обліку підприємство, протягом 5 днів
з моменту отримання повідомлення про таке призначення або відмову, що не позбавляє права застрахованої особи звернутися з цих питань до суду.
Директор департаменту
страхових виплат та
матеріального забезпечення
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Додаток
до Положення

ПРОТОКОЛ № ___
засідання комісії із соціального страхування /рішення уповноваженого/
__________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації)

від «___» ____________ 20__ року
Присутні на засіданні:
П.І.Б
Голова комісії
Заступник голови
Члени комісії:
Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення застрахованим особам, комісія (уповноважений) із соціального страхування вирішила:
І. Призначити допомогу:

П.І.Б.

Номер
страхового
свідоцтва

Серія та
номер
листка
непрацездатності

Причина
непрацездатності:
захворювання загальне – 1;
наслідок аварії на ЧАЕС – 3;
невиробничі травми – 5;
контакт з хворими
та бактеріоносійство – 6;
санаторно-курортне
лікування – 7;
вагітність та пологи – 8;
ортопедичне
протезування – 9;
догляд – 10

Період
непрацездатності
Первинний – 1;
Продовження – 2

№ з/п

1. По тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах

з

по

Кількість днів,
що підлягають
оплаті

у т.ч. за
рахунок
разом
коштів
Фонду

Розмір
допомоги
(%)

Разом
2. На поховання
№ з/п

П.І.Б.
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ІІ. Відмовити в призначенні (припинити виплату) допомоги:

Вид допомоги

П.І.Б.

Номер
страхового
свідоцтва

Серія, номер
листка
непрацездатності

Період
непрацездатності
з – по

Кількість
днів, що не
підлягають
оплаті

Дата , з
якої припиняється
виплата
допомоги

х

х

х

х

Причини відмови
в призначенні
допомоги
(припинення
виплати)

1. По тимчасовій
непрацездатності
2. По вагітності
та пологах
3. На поховання

П.І.Б

Підпис

Голова комісії (уповноважений)
Заступник голови
Члени комісії:
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НАКАЗ

від 19 червня 2018 р. № 149

Видавник:
Національне агентство
України з питань державної
служби

Набув чинності:
31 липня 2018 року

Остання редакція:
19 червня 2018 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
Порядок розгляду Національним агентством України
з питань державної служби
або його територіальними
органами скарг державних
службовців категорій «Б» і
«В» щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до
Закону України «Про державну службу» або учасника
конкурсу, який не пройшов
конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і
«В».

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2018 р. за № 811/32263
Про затвердження Порядку розгляду Національним агентством України з питань державної
служби або його територіальними органами скарг державних службовців категорій «Б»
і «В» щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону
України «Про державну службу» або учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний
відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В»
Відповідно до статті 11, частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу»,
підпунктів 4, 24, 27 пункту 4 та пунктів 7, 9 Положення про Національне агентство України з
питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01
жовтня 2014 року № 500 (із змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розгляду Національним агентством України з питань державної
служби або його територіальними органами скарг державних службовців категорій «Б» і «В»
щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу» або учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на
зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В», що додається.
2. Департаменту контролю та взаємодії з органами влади Національного агентства України з питань державної служби (Іголкін С.М.) в установленому порядку забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова

К. О. Ващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
державної служби
19 червня 2018 р. № 149
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2018 р. за № 811/32263

ПОРЯДОК
розгляду Національним агентством України з питань державної служби або його
територіальними органами скарг державних службовців категорій «Б» і «В» щодо
прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України
«Про державну службу» або учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір
на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В»
1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду НАДС або його територіальними органами
скарг державних службовців категорій «Б» і «В» щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу» або учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної
служби категорій «Б» і «В».
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2. Дія цього Порядку поширюється на:
1) державних службовців категорій «Б» і «В» щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу» (далі — Закон), зокрема:
у разі неотримання в установлений частиною третьою статті 11 Закону строк обґрунтованої відповіді на скаргу щодо порушення прав державного службовця, перешкод у їх реалізації або незгоди
з відповіддю керівника державної служби на скаргу — відповідно до частини четвертої статті 11
Закону;
у разі незгоди державного службовця із зміною істотних умов державної служби — відповідно
до частини п’ятої статті 43 Закону;
у разі оскарження державним службовцем висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності, — відповідно до частини сьомої статті 44 Закону;
у разі оскарження державним службовцем рішення про накладення дисциплінарного стягнення —
відповідно до статті 78 Закону;
2) учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної
служби категорій «Б» і «В» (далі — кандидат), — відповідно до частини шостої статті 28 Закону.
3. Дія цього Порядку не поширюється на скарги державних службовців, які подаються відповідно
до частини шостої статті 11 Закону.
4. Скарга подається до НАДС або його територіального органу за місцезнаходженням державного органу, якого стосується оскарження.
НАДС розглядає скарги на дії (бездіяльність) державного органу, юрисдикція якого поширюється
на всю територію України, та його посадових осіб, рішення конкурсної комісії, а територіальні органи
НАДС — державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, міст
обласного значення на відповідній території.
НАДС як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері державної служби, за рішенням Голови НАДС може розглядати відповідно до вимог
цього Порядку будь-яку скаргу, що належить до компетенції його територіальних органів.
Скарга, подана з порушенням правил юрисдикції, передається за належністю до НАДС або до
відповідного територіального органу в термін не більше п’яти днів з дня її одержання. Перебіг строку розгляду скарги починається з дня її реєстрації НАДС або територіальним органом, який розглядатиме скаргу відповідно до юрисдикції.
Голова НАДС або особа, яка виконує його обов’язки, може доручити розгляд скарги будь-якому
територіальному органу НАДС.
5. НАДС або його територіальний орган приймає до розгляду скарги державних службовців або
скарги кандидатів у строки, установлені Законом.
6. Скарга надсилається поштою або передається до НАДС чи його територіального органу особисто заявником або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до
законодавства (далі — заявник).
До розгляду приймаються скарги, викладені письмово.
Скарги осіб, не зазначених у пункті 1 цього Порядку, та скарги осіб, у яких не зазначено факт порушення їхніх прав, визначених Законом, або перешкод у їх реалізації, розглядаються у порядку,
встановленому Законом України «Про звернення громадян», про що таким особам повідомляється
в установленому порядку.
7. Скарга має відповідати вимогам до звернення, установленим Законом України «Про звернення
громадян», а також обов’язково містити:
1) назву посади, яку обіймає державний службовець або на яку претендував кандидат;
2) найменування державного органу чи прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, дії (бездіяльність) якого (якої) оскаржуються заявником;
3) виклад фактів порушення прав державних службовців, якими заявник обґрунтовує свої вимоги, із зазначенням фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації, що підтверджують
вказані обставини;
4) рішення або копії рішень, які приймалися за зверненнями заявника раніше, а також копії інших
документів, що можуть свідчити про порушення прав заявника (за наявності);
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5) підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї
компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет
і з тих самих підстав та немає рішення цих органів з такого спору (у разі оскарження відповідно до
статей 28 та 78 Закону);
6) інформацію (копію попередження, повідомлення) про зміну істотних умов державної служби
(якщо скарга подається у разі незгоди державного службовця із зміною істотних умов державної
служби);
7) копію повідомлення до відповідної конкурсної комісії про оскарження її рішення (якщо скарга
подається кандидатом);
8) копію наказу (розпорядження) про накладення дисциплінарного стягнення (якщо скарга подається державним службовцем, який оскаржує рішення про накладення дисциплінарного стягнення).
Додатково заявник може зазначати про пов’язані зі скаргою рішення державних органів або судів
України.
8. НАДС або його територіальний орган відмовляє в розгляді скарги по суті, про що повідомляє
листом заявника, у разі наявності однієї з таких підстав:
1) скаргу подано з порушенням строків, установлених Законом;
2) заявником не дотримано процедуру оскарження порушених прав державного службовця або
перешкод в їх реалізації, установлену статтею 11 Закону;
3) скаргу подано з порушенням вимог пункту 7 цього Порядку;
4) скаргу від імені заявника подано особою, яка не має повноважень на представництво інтересів
заявника;
5) питання, порушені у скарзі, не належать до повноважень НАДС;
6) наявна інформація про відкрите провадження в адміністративній справі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав або є судове рішення, що набрало законної
сили, про той самий предмет і з тих самих підстав (у разі оскарження відповідно до статей 28 та 78
Закону);
7) порушене у скарзі питання вже вирішено по суті раніше.
9. У разі наявності у скарзі відомостей, що можуть свідчити про порушення законодавства про
державну службу, НАДС або його територіальний орган може направити до державних органів та їх
посадових осіб запит про одержання інформації, документів, довідок, розрахунків, інших матеріалів,
необхідних для розгляду скарги, або видати наказ про проведення перевірки відповідно до Порядку
проведення Національним агентством України з питань державної служби та його територіальними
органами перевірок стану дотримання державними органами вимог Закону України «Про державну
службу» та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби, затвердженого наказом
Національного агентства України з питань державної служби від 26 вересня 2016 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2016 року за № 1369/29499, про що повідомляється заявнику протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.
Директор Департаменту
контролю та взаємодії
з органами влади
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ЛИСТ

від 15 травня 2018 р. № 2.4-15-1677

Щодо повернення допомоги по вагітності та пологах
у разі звільнення та форм довідок для підтвердження страхового стажу
Розглянувши листи <...> виконавча дирекція Фонду соціального страхування України в
межах своєї компетенції повідомляє таке.
Щодо виплати допомоги по вагітності та пологах у разі звільнення працівниці у відпустці
у зв’язку з вагітністю та пологами
Відповідно до статті 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105) страхуванню у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового
договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності на інших підставах.
Згідно з частиною 1 статті 25 Закону № 1105 допомога по вагітності та пологах надається
застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної
плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до
пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1 – 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180
календарних днів зазначеної відпустки (90 — до пологів та 90 — після пологів). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.
Відповідно до пункту першого статті 19 Закону № 1105 право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду виникає в разі настання страхового випадку в період роботи
(включаючи час випробування та день звільнення).
Згідно із пунктом першим статті 31 Закону № 1105 підставою для призначення допомоги
по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку
листок непрацездатності.
Строковий трудовий договір — це один з видів трудових договорів, який, на відміну від
безстрокового, укладається на певний визначений строк.
Враховуючи викладене, допомога по вагітності та пологах застрахованій особі, страховий
випадок у якої настав під час роботи на підставі строкового трудового договору, надається
за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України у разі, коли заява працівника
про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (в тому числі переїзд на нове місце проживання), власник або уповноважений ним орган
повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
У разі виявлення бажання жінки розірвати трудовий договір під час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, сума допомоги по вагітності та пологах за частину
відпустки, що припадає на період після звільнення, перерахунку та поверненню не підлягає.
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Найсуттєвіше:
У цьому Листі надано роз’яснення щодо виплати допомоги по вагітності та пологах
у разі звільнення працівниці
у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також
щодо документа для підтвердження страхового стажу
для застосування норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в редакції від 28.12.2014 p. № 77-VIII.
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Щодо документа для підтвердження страхового стажу для застосування норм
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в редакції
від 28.12.2014 p. № 77-VIII*
Відповідно до частини 4 статті 19 Закону № 1105 застраховані особи, які протягом
дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку заданими Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий
стаж менше шести місяців, мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності
не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.
Вищезазначена норма Закону № 1105 застосовується у вигляді обмеження визначеної на загальних підставах розрахованої допомоги, якщо на момент настання страхового випадку застрахована особа не набула сумарно у дванадцятимісячному періоді, що передує страховому випадку, шестимісячний страховий стаж.
Відповідно до статті 21 Закону № 1105 страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в
сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.
Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх
видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового
внеску.
Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей
про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. Такий розрахунок повинен робити страхувальник на підставі даних Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, наданих застрахованою особою у вигляді довідки Пенсійного фонду України. Страховий стаж обчислюється в місяцях.
Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою: ТП = Св : В, де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу
та визначається у місяцях; Св — сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць; В — мінімальний розмір
страхового внеску за відповідний місяць.
До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час
роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню за
цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Порядок формування та ведення Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, а також надання з нього інформації для обчислення страхового стажу передбачено розділом V Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня
2010 р. № 2464 (далі — Закон № 2464). Інформація про заробітну плату, розмір сплаченого єдиного внеску та інші дані, що використовуються для обчислення страхового
_________________

* Запит див. у листі Мінсоцполітики від 27.04.2018 р. № 613/0/51-18/218.
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стажу для визначення розміру допомоги по тимчасової непрацездатності, накопичуються
та зберігаються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру. Відповідно до статей 121
і 20 Закону № 2464 функції з формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру та здійснення заходів щодо надання з нього інформації для обчислення
страхового стажу покладено на Пенсійний фонд України.
Відповідно до частини 5 статті 17 Закону № 2464 дані з Державного реєстру надаються
на запит платників єдиного внеску та/або застрахованих осіб у порядку та за формою,
встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом України за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Відповідно до пункту 2 розділу III Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого
постановою правління Пенсійного фонду України від 18 червня 2014 р. № 10-1 (далі — Положення № 10-1), індивідуальні відомості про працівника з реєстру застрахованих осіб
надаються роботодавцям (тільки за період роботи застрахованої особи в такого страхувальника) та/або працівникам (за весь період страхового стажу) на паперових носіях за
формою ОК-5 або ОК-7. Безпосередньо Положенням № 10-1 не визначено, довідка якої
форми (ОК-5 чи ОК-7) видається для розрахунку на підприємстві розміру допомоги по
тимчасовій непрацездатності (по вагітності та пологах), тому несуттєво, яку із зазначених
довідок надасть працівник. Але довідка за формою ОК-7 містить відомості про суми заробітної плати, з якою сплачується єдиний соціальний внесок (у межах максимальної величини), тому для визначення періоду страхового стажу застраховані особи й одержують
відомості за формою ОК-7 *.
Отже, страхувальнику для визначення страхового стажу застрахованої особи необхідно
використовувати дані Пенсійного фонду України, надані у вигляді довідки на паперовому
носії за формою ОК-7 чи ОК-5.
Що стосується довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи, яка
надається відповідно до пункту 30 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26.09.2001 р. № 1266, то така довідка не є підставою для визначення страхового стажу
застрахованої особи за місцем роботи за сумісництвом.
Директор

Є. Баженков

_________________

* Постановою правління ПФУ від 27.03.2018 р. № 8-1 у новій редакції викладено Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загально обов’язкового державного соціального страхування. ОК-5 та ОК-7 наведено у додатках 4 та 5.
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Класифікатори професій:
для чого вони потрібні
і якими бувають
До редакції нашого видання досить часто надходять листи читачів, з яких можна
дізнатися, що окремі керівники підприємств, установ та організацій (далі — підприємства), переважно приватної форми власності, не зовсім правильно розуміють роль та значення Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) у кадровій роботі, нехтують його застосуванням
при вирішенні різних питань управління персоналом і, зокрема, відмовляються з
різних причин враховувати його норми й положення під час розроблення штатних розписів новоутворених підприємств або змінювати «традиційні» назви посад на вже існуючих підприємствах у випадку їхньої невідповідності КП. При
цьому кадровикам таких підприємств, попри добре знання трудового законодавства, все ж іноді не вистачає аргументів, щоб довести необхідність та корисність
застосування КП. А інколи і самі кадровики не знають, як правильно використовувати КП і для чого взагалі він потрібен. Тому, аби допомогти працівникам відділу кадрів у вирішенні всіх можливих питань щодо застосування КП у кадровій
роботі, ми розпочинаємо з поточного номера цикл статей на цю тему.

Класифікатори професій у світі
Зауважимо, що деякі керівники підприємств та
кадровики вважають, що КП є якоюсь не дуже
розумною «вигадкою» посадовців Міністерства
соціальної політики України та інших відповідних
відомств, від якої немає жодної користі. Також
інколи можна зустріти думку, що КП не відповідає
реаліям сучасної ринкової економіки України, є
«атавізмом» колишньої радянської командноадміністративної системи та немає аналогів у високорозвинених «цивілізаційних» країнах.
Такі твердження не зовсім слушні, оскільки
різні класифікатори або класифікації професій
вже давно існують у багатьох зарубіжних країнах, а також застосовуються деякими авторитетними міжнародними організаціями, у т. ч.
Міжнародною організацією праці (далі — МОП),
яка є спеціалізованим органом Організації
Об’єднаних Націй (ООН).
№ 16 (172), 15 серпня 2018

Про необхідність створення міжнародної
стандартної класифікації професій МОП вперше
заявила ще у 1921 році, і цю ідею далі було детально обговорено у 1923 році на Першій міжнародній конференції із статистики праці. Далі
у 1949 , 1952 , 1958, 1968 , 1988 роках з’являлися
різні редакції Міжнародної стандартної класифікації професій (International Standard Classification of Occupations — ISCO) і з 2008 року є чинною її остання редакція — ISCO-08.
Серед іншого, ISCO-08 є і основою системи
професійної класифікації в Європейському Союзі
(далі — ЄС), країни якого відповідно до Рекомендацій Єврокомісії від 29 жовтня 2009 р.
2009/824/EC (32009H0824: Commission Recommendation of 29 October 2009 on the use of the
International Standard Classification of Occupations
(ISCO-08)) ще з 2011 року перейшли на нову версію — ІSCO 2008 року, тобто на ІSCO-08.
33
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У США першу класифікацію професій також
було розроблено ще у 1850 році (для переписів
населення), а чинну на цей час Стандартну класифікацію професій (Standard Occupational Classification — SOC) — у 1977 році (на цей час діє її
редакція 2010 року, яка поступово адаптується
під версію 2018 року). Окрім SOC, у США застосовуються на різних рівнях і деякі інші класифікації професій: деталізована електронна класифікація на основі SOC під назвою «Професійна
інформаційна мережа» (Occupational Network —
ONET),«Словник назв професій» (Dictionary of
Occupational Titles — DOT), «Військова професійна класифікація» (Military Occupational Classification — MOC) тощо.
В інших країнах також існують свої національні класифікації професій, більшість яких
ґрунтується на ІSCO-08 (або в них розроблені
відповідні перехідні таблиці для можливості перекодування професій у національних системах
професійної класифікації у систему кодування
згідно з ІSCO-08).
Не є винятком і країни, які також як і Україна
раніше входили до складу СРСР. У деяких з них
(Росія, Білорусь тощо) розроблено національні
класифікатори на основі колишнього «Общесоюзного классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (мовою
оригіналу, далі — ОКПДТР), в інших — на основі ISCO-08 (Латвія).
В одних країнах офіційні назви професій і посад, що наводяться у класифікаторі, є обов’язковими і для застосування на практиці кадровими службами всіх підприємств. Наприклад, у
Латвії, яка вже давно є членом ЄС та національне
законодавство якої повністю адаптовано до загальноєвропейського, трудовим законодавством
визначена необхідність вказувати у трудовому
договорі назви професій, посад або ремесел
відповідно до класифікатора професій.
В інших країнах (США, Велика Британія) офіційні назви посад на основі різних класифікацій,
а також спеціальних професійно-класифікаційних стандартів є обов’язковими, переважно, для
підприємств та організацій державного сектора
економіки, а для приватних комерційних підприємств допускається використання різних ін34

ших назв (альтернативних або синонімічних).
Тому, наприклад, у «Професійній інформаційній
мережі» ONET США передбачено спеціальний
перелік альтернативних (до офіційних) назв робіт (професій, посад), що застосовуються на
практиці, кількість яких (близько 60 тисяч) набагато більше, ніж в українському КП. Але там у
багатьох випадках йдеться не про різні, а про
фактично однакові роботи, для яких на окремих
підприємствах або в окремих секторах економіки традиційно застосовуються свої специфічні
назви.
Але навіть якщо на приватних підприємствах і використовуються свої «специфічні назви», все одно у різних формах статистичної та
іншої обов’язкової звітності щодо роботи з персоналом, застосовуються офіційні назви з класифікаторів з відповідними кодами. Крім цього, офіційні назви посад використовуються у
різноманітних професійних стандартах, які містять багатоаспектні описи професій та які є дуже
корисними засобами і для комерційних підприємств — приміром, для організації високоефективної роботи з персоналом, зокрема, для
пошуку та добору працівників, аналізу і оцінювання їхньої роботи, розробки систем винагороди за працю, написання різних описів посад. Але
щоб оперативно знайти необхідний професійний стандарт слід добре розумітися на класифікаторах професій та знати, якій саме офіційній
назві посади (за характером виконуваної роботи
та вимогам до відповідного працівника) відповідає специфічна «неофіційна» назва посади, що
застосовується на практиці.
Існує і багато інших напрямків застосування
класифікаторів професій, у зв’язку з чим під час
їхньої розробки використовуються спеціальні
методики, правила та підходи, які буде далі розглянуто більш детально.

Для чого і як розроблюються
класифікатори професій
Класифікатори професій можуть розроблятися для різних цілей (яскравим прикладом є
США), але узагальнено можна дати таке визначення для всіх класифікаторів професій — це
засіб для представлення інформації щодо ви№ 16 (172), 15 серпня 2018
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дів робіт, які виконуються на робочих місцях
підприємств, в окремих галузях економіки
або у країні в цілому, а також для систематизації такої інформації. Зазвичай, класифікатори професій складаються з двох частин, що доповнюють одна одну:
— описова частина, яка може складатися
тільки з багатьох найменувань професій або їх
угруповань, але досить часто вона також включає і описи (характеристики) завдань та
обов’язків (в Україні на цей час у вигляді Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників, далі — ДКХП), а також інші аспекти трудової діяльності для окремих груп професійних занять. Такий описовий компонент іноді
називають словником професійних занять;
— класифікаційна система, яка забезпечує
класифікацію, тобто розподіл робіт між окремими найбільш деталізованими професійними угрупованнями, їх агрегатування (тобто поєднання) у
більш загальні професійні угруповання та призначення окремих кодів за визначеним принципом
для кожного професійного угруповання на різних
рівнях агрегації (ієрархічних рівнях).
Для кращого розуміння системи побудови
класифікаторів професій їх можна порівняти з
набором карт різного масштабу якоїсь окремої
країни, які надають інформацію про різні географічні об’єкти з різним ступенем їх деталізації, які потрібні різним користувачам:

— найвищий рівень узагальнення об’єктів
класифікації відповідає дрібномасштабній карті, на якій можна побачити тільки головні річки, міста та дороги країни;
— наступний рівень відповідає картам з
більш крупним мірилом, які розробляються
для окремих регіонів країни, на яких вже можна
побачити менші міста та шляхи між ними;
— на найбільш деталізованому рівні знаходяться технічні карти (плани), які використовуються для планування доріг у межах міста,
вуличного освітлення, розташування окремих
міських об’єктів, будинків тощо.
Об’єкти на дрібномасштабних картах подібні професійним угрупованням на найвищих
рівнях в ієрархічній системі класифікаторів
професій. Технічним же картам (планам) відповідають найбільш деталізовані професійні
угруповання на найнижчих рівнях ієрархічної
системи класифікаторів професій, а також
професійні назви робіт та їхні описи. Саме
такі деталізовані професійні угруповання, назви робіт та професій з їхніми описами здебільшого використовують підприємства для
організації своєї діяльності, оперативного
управління і планування у сфері персоналу,
розробок схем заробітної плати (тарифних сіток), оцінювання робочих місць тощо. Це
можна проілюструвати наступним чином
(див. Таблицю).
Таблиця
Приклади ієрархічного групування професій у різних професійно-класифікаційних
системах по аналогії з картами з різним масштабом
Групування професій
і робіт у класифікаторах
професій
2
1:1000000, Професійні
угруповання на вищих
1:100000 рівнях ієрархічної
класифікаційної системи

Приклади видів карт залежно
від масштабу
1
Дрібномасштабні
(можна побачити
тільки міста у
вигляді умовних
знаків)

Середньомасштабні (можна
побачити окремі
райони міста та
контури його
жилих кварталів)

1:50000,
1:25000

Професійні
угруповання на середніх
рівнях ієрархічної
класифікаційної системи
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Класифікації професій
у США (SOC/ONET)

Професійно-класифікаційна
система України (КП та ДКХП)

3
4
Головна група SOC 11-0000 Розділ КП 1
«Професії у сфері
«Законодавці, вищі державні
менеджменту (управління)» службовці, керівники, менеджери
(управителі)»
Мала група SOC 11-3000
Підрозділ КП 12
«Менеджери
«Керівники підприємств, установ
спеціалізованих операцій» та організацій»
«Широка» (укрупнена)
Клас КП 123
професія SOC 11-3110
«Керівники функціональних
«Менеджери з компенсацій підрозділів»
і бенефітів (винагороди за
працю та додаткових благ)»
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Таблиця . Закінчення
1
Крупномасштабні
технічні (плани)
(можна побачити
всі маленькі
вулиці, окремі
будинки тощо у
різних районах
міста)
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1:10000,
1:1000

2
Професійні угруповання
на нижчих рівнях
ієрархічної системи
Деталізовані професії,
роботи, посади,
спеціальності, що
належать до зазначених
вище професійних
угруповань

3
«Деталізована» професія
SOC 11-3111
«Менеджери з компенсацій
і бенефітів (винагороди за
працю та додаткових благ)»
Спеціалізація за професією
у системі ONET 11-3111.00
«Менеджери з компенсацій
і бенефітів (винагороди за
працю та додаткових благ)»
Коротке визначення:
Планують, спрямовують
або координують діяльність
підприємства, що пов’язана
з компенсаціями та
бенефісами працівників.
Приклади назв посад
(спеціальностей), що
зустрічаються на практиці:
«Менеджер з бенефітів»,
«Координатор з бенефітів»,
«Директор з компенсацій»,
«Віце-президент з
компенсацій», «Менеджер
з виплати заробітної плати»
тощо.
Завдання:
— здійснюють
проектування, оцінювання
та удосконалення політики
підприємств у галузі систем
винагород за працю, щоб
забезпечити їх сучасність та
конкурентоспроможність,
а також відповідність
законодавству;
— аналізують політику у
сфері заробітної плати,
законодавчі вимоги та
рівні заробітних плат
для розробки системи
заробітної плати на
підприємстві;
— здійснюють
адміністрування та перегляд
програм додаткової
винагороди за працю,
включаючи їх модифікацію
під час реорганізації
підприємств, тощо.

4
Підклас КП 1232
«Керівники підрозділів кадрів і
соціально-трудових відносин»
Професійна назва роботи, код
КП 1232
«Начальник бюро організації
праці та заробітної плати цеху»
(Інші професійні назви робіт
з цим кодом — «Директор з
кадрових питань та побуту»,
«Начальник відділу охорони
праці», «Завідувач кабінету з
техніки безпеки» тощо).
Завдання та обов’язки:
«Начальника бюро організації
праці та заробітної плати цеху»
згідно з його кваліфікаційною
характеристикою (Розділ 1,
Випуск 1 ДКХП):
— очолює роботу з організації
праці та заробітної плати в цеху;
— здійснює планування трудових
показників дільницям та
бригадам;
— керує розробленням
та впровадженням
технічно обґрунтованих
норм часу (виробітку) і
норм обслуговування, які
визначаються на основі
міжгалузевих, галузевих та
інших прогресивних нормативів,
своєчасним переглядом норм за
встановленим порядком, сприяє
розвитку ініціативи передових
працівників та новаторів
виробництва у перегляді чинних
норм трудових витрат;
— організовує проведення робіт
з вивчення трудових процесів,
використання робочого часу,
умов праці, його організації,
обслуговування робочих місць,
аналізу виконання норм трудових
витрат окремими працівниками,
бригадами, дільницями
і розроблення заходів,
спрямованих на скорочення
важких, трудомістких і ручних
робіт, продуктивне використання
робочого часу, впровадження
передових прийомів і методів
роботи.
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Міжнародні і національні
класифікації професій
Класифікатори професій можуть бути національними та міжнародними. Національні класифікатори розробляються для цілого ряду цілей, як у масштабах всієї країни, її окремих
галузей економіки, так і окремих підприємств.
Хоча інтереси і потреби користувачів класифікатора на різних рівнях можуть бути також різними, але класифікатор професій забезпечує
гармонізацію цих потреб шляхом поєднання
в єдине ціле як детальних описів професій,
так і узагальнених або укрупнених професійних угруповань у межах єдиної класифікаційної структури. Детальні групи професій та їхні
описи використовуються переважно користувачами, які орієнтовані на клієнта, тобто користувачами, які відповідають за розподіл робіт (завдань та обов’язків), професійне навчання й
професійну орієнтацію, управління міграцією
тощо. Іншими словами, детальні групи та описи
використовуються у тих видах діяльності, в яких
вимоги до інформації аналогічні вимогам до неї
у служб управління персоналом на підприємстві.
Укрупнені професійні угруповання на вищих
рівнях ієрархічної класифікаційної системи використовуються здебільшого на загальнонаціональному рівні, наприклад, для полегшення статистичних описів та аналізів ринку праці,
соціальної та економічної структури країни, а також для того, щоб бути базисом для громадського
обговорення відповідних питань, формування політики національного та регіонального розвитку.
Застосування класифікаторів професій різними користувачами можна проілюструвати
такими прикладами:
 Керівники законодавчих та виконавчих
органів влади використовують статистику праці за окремими професіями (професійними групами) для визначення урядової політики і нагляду за ходом та результатами її проведення, а
також для планування трудових ресурсів, загальноосвітнього та професійного навчання;
 Керівники підприємств, а також представники трудових колективів потребують
різної інформації щодо професій для визначення
умов праці й політики щодо управління персона№ 16 (172), 15 серпня 2018
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лом, розробки систем винагороди за працю як на
рівні підприємства, так і галузі у цілому;
 Психологи вивчають співвідношення між
професійними обов’язками, особовими характеристиками та інтересами працівників;
 Медики використовують класифікатори професій при вивченні захворювань і смертельних
випадків, що пов’язані з різною роботою, та для
розробки відповідних вимог щодо стану здоров’я і
його перевірки для різних професійних груп;
 Соціологи розглядають професію як найважливішу змінну у вивченні соціальних розбіжностей у стилі життя, поведінки та мобільності;
 Економісти використовують класифікатори професій під час аналізу розбіжностей у розподілі заробітної плати та інших доходів між різними професійними групами та у часі, а також
при аналізі зайнятості й безробіття;
 Фахівці з персоналу застосовують класифікацію професій для підготовки проектів штатних розписів, розподілу завдань та обов’язків між працівниками на різних посадах, розробки посадових і
робочих інструкцій, підбору персоналу, атестації,
навчання, розробок різних систем мотивації й стимулювання до праці, управління кар’єрою тощо.
Міжнародні класифікації професій розробляються для полегшення міжнародного обміну
загальною та конкретною інформацією про професійні заняття з врахуванням інтересів різних
користувачів. Вони також повинні бути основою
для розвитку (чи перегляду) національних класифікаторів професій, або використовуватися безпосередньо у їх якості, якщо національні класифікатори з деяких причин не розроблялися. Таким
чином, міжнародна класифікація повинна передбачати можливість її застосування на національному рівні для різних цілей з врахуванням її специфіки, що обумовлена міжнародним характером.
Прикладом національного класифікатора, побудованого на основі міжнародного (ISCO-88), з
врахуванням специфічних особливостей національної економіки, є і Класифікатор професій
ДК 003:2010, який буде детально розглянуто у
наступній статті цього циклу.
Любов ГУЩІНА,
консультант
з кадрового діловодства
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Демотивація персоналу: причини,
шкідливі звички, методи усунення
Питанням мотивації працівників зараз приділяють все більше уваги як керівники підприємств,
так і кадровики та фахівці з управління персоналом, оскільки від того, якими мотивуваннями
керується людина у трудовій діяльності, залежить і її ставлення до роботи. Водночас, подекуди прикладаючи максимум зусиль для мотивації персоналу, досить часто роботодавці не
помічають чинників, які дають зворотний ефект, негативно впливаючи на трудову діяльність
співробітників. Дізнайтеся, які ж саме фактори призводять до виникнення демотивації персоналу, що виявляється у зниженні мотивації працівників, як їх розпізнати на початковій
стадії та, головне, що робити, якщо ви помітили ознаки демотивації у своїх працівників.

Причини демотивації
Насамперед, необхідно зауважити, що зазвичай процес демотивації якогось конкретного
співробітника чи групи працівників досить часто залишається непоміченим до тих пір, поки не
відбудеться серйозного зриву в роботі (одного
працівника чи усього структурного підрозділу),
або поки, раптово для керівництва, співробітник не виявить бажання звільнитися. У кожної
людини реакція на демотивацію індивідуальна,
але незважаючи на це, можна виділити загальні
ознаки та, головне, причини, які призводять до
демотивації. Ними можуть бути як внутрішньоорганізаційні проблеми підприємства, так і особисті проблеми співробітника. Звісно, останні
ми наразі детально не розглядатимемо, а приділимо увагу тим факторам, які можуть призвести
до масової демотивації персоналу.
Відсутність чіткої організаційної структури підприємства.
Структура підприємства — це не лише його
розподіл на певні структурні підрозділи, а й чітке
визначення відповідальності окремих співробітників і підрозділів за виконання конкретних завдань. Якщо працівник не знає, до кого з колег
слід звернутися з певним робочим питанням,
йому доводиться вирішувати проблему самостійно, відволікаючись від власних завдань, що негативно позначається на результаті. Звісно, дрібна
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деталізація обов’язків співробітників так само не
вихід з будь-якої ситуації, оскільки це обмежує
певну «гнучкість» в роботі й подекуди навіть призводить до формального підходу співробітників до
їхніх посадових обов’язків (що написано у посадовій інструкції — те виконую, а що не написано —
не виконую). Отже, слід дотримуватися певного
балансу — коло обов’язків має бути визначено,
але не дрібно деталізовано (абсолютно всі завдання прописати в інструкції все одно не вдасться).
 Неузгодженість у роботі структурних
підрозділів.
Це ще одна з найчастіших причин демотивації.
Про те, що завдання всіх підрозділів повинні бути
узгоджені й спрямовані на досягнення спільної
мети, знає кожен керівник. Однак домогтися цього непросто, оскільки конфлікт іноді закладений
в самому призначенні підрозділів. Приміром,
одне з найважливіших завдань відділу персоналу — навчання і розвиток працівників, і для
цього усім співробітникам потрібно виділяти частину свого робочого часу. Водночас, основне завдання відділу збуту — здобути за день якомога
більше клієнтів, і працівники цього відділу, як
правило, не хочуть витрачати час на навчання.
Ігнорування ідей та ініціатив працівників.
Майже на кожному підприємстві є кілька
співробітників, які буквально «фонтанують»
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новими ідеями — від вдосконалення методів роботи до кардинальних змін у технології збуту
продукції, її реклами та навіть перестановки меблів в офісі, аби створити найсприятливіше враження на клієнта. І найчастіше керівництво від
цих ідей відмовляється з банальної причини —
відсутність бажання (лінь чи страх) щось змінювати (майже ніхто не хоче розлучитися зі звичною робочою рутиною, навіть якщо вона
неефективна). Як наслідок — після кількох невдалих спроб запровадити щось нове, співробітники перестають виявляти ініціативу, що призводить або до роботи по мінімуму, або до
повної апатії та втрати поваги до керівництва.
 Стиль управління безпосереднього керівника.
Ще одним важливим демотивуючим фактором може бути стиль управління безпосереднього керівника. У багатьох випадках втрата
інтересу до роботи пов’язана з некоректною мотивацією конкретної людини, з ігноруванням її
внутрішніх мотивів. На жаль, досить часто керівники середньої ланки постійно критикують і
зупиняють своїх підлеглих, розмовляють з ними
роздратованим тоном, при цьому ніколи не хвалять навіть за дуже добре виконану роботу. До
речі, цей тип поведінки управлінців має і відповідну назву — демотивуючий стиль керівництва.
Керівники досить часто бувають щиро впевнені у тому, що якщо підлеглі отримують пристойну заробітну плату, в них апріорі не може
бути жодних претензій керівництва і вони повинні працювати з максимальною віддачею.
Але у підлеглих інший погляд на ситуацію, й навіть якщо вони не завжди про це говорять —
вони обов’язково реагують, і, як правило, це
проявляється у звільненні з роботи у найбільш
невдалий період, що є болісним і для підприємства, і для їхнього безпосереднього керівника.
Порушення обіцянок.
Коли керівник виконує узяті на себе зобов’язання, то він миттєво набуває авторитет в
очах підлеглих, підтверджуючи, що він є чесною
людиною, якій можна сміливо довіряти (а дані
якості є найважливішими для керівника як
структурного підрозділу, так і підприємства в
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цілому). Але якщо керівник з будь-яких причин
не виконує своїх обіцянок, то його сприймають
як нечесну й байдужу людину, яка не поважає
працю інших. Крім того, керівник своєю поведінкою подає приклад всьому персоналу.
Ігнорування досягнення працівників.
Багато керівників недооцінюють своїх співробітників, скупі на похвалу і сприймають роботу
як належне. Коли керівник зазначає персональні успіхи своїх підлеглих, він демонструє свою
повагу до їхньої праці. Тому надзвичайно важливо знаходити контакт зі своїми співробітниками, аби орієнтуватися, які фактори сприятливо впливають на їхню мотивацію (наприклад,
можливість кар’єрного зростання та повага з
боку колег), і своєчасно відзначити їхню якісно
виконану роботу.
Відсутність змін у статусі співробітника.
Структурні обмеження є найбільш поширеною причиною уповільнення і зупинки кар’єрного зростання — тобто, зміни статусу співробітника, надання йому більших повноважень та
можливості вирішувати нові завдання. Така ситуація, зазвичай, є типовою для великих підприємств з ієрархічної структурою. Наприклад,
коли на місце начальника структурного підрозділу претендує до 10 осіб, то навіть успішний
співробітник може «просидіти» на своїй посаді
не один рік. Багато підприємств, особливо тих,
що спеціалізуються на виробництві товарів народного споживання, пропонують дуже гідний
компенсаційний пакет і безліч додаткових соціальних послуг при відсутності можливостей підвищення статусу працівників, але, це не може
гарантувати високий рівень мотивації і лояльності співробітників. У результаті працівники
звільняються, знайшовши собі вакансію на іншому підприємстві (звісно, з вищим статусом).
І це цілком зрозуміло — уявіть себе на місці працівника, який «засидівся» на своїй посаді і явно
з неї «виріс», коли звільнилася вища посада, але
на неї призначають іншу людину.
 Відсутність можливості навчання та
реалізації.
Якщо у людей одноманітна, рутинна робота,
немає можливості навчитися чомусь новому,
відсутня перспектива розвитку, то підприємство
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має щось робити, аби з цим впоратися. Насамперед, необхідно дати співробітникам зрозуміти, що і їхню буденну роботу можна поліпшити.
Звісно, цьому працівників потрібно навчати і
надихати — тоді сформуються умови для того,
аби люди думали, що ще можна зробити для
удосконалення. Створити таку систему не просто, але це шлях у правильному напрямку. Потрібно створювати навчання на робочому місці,
систему управління ініціативами, систему особистого розвитку співробітників.
Ризиковані експерименти.
Наприклад, керівник відділу збуту регулярно
відвідує тренінги з управління персоналом, вивчає спеціалізовану літературу та прагне застосувати отримані знання на практиці. Він розраховує на те, що рекомендації бізнес-тренерів
допоможуть підвищити рівень ефективності роботи його підлеглих і проводить ряд екстремальних експериментів: кардинально змінює склад
команди, доручає комусь за тиждень відпрацювати «мертву» клієнтську базу тощо. При цьому
він просто віддає накази й ніяк їх не коментує.
Таким чином, відбувається демотивація персоналу й підлеглі перестають довіряти такому керівникові.
Невикористання навичок працівників.
Досвідченим керівникам відомо, як небезпечно брати на роботу фахівців, занадто кваліфікованих для запропонованої їм позиції. Навіть
якщо хтось з них раптом погодиться на цю роботу з якихось особистих причин (приміром, з фінансових міркувань), то через кілька місяців він
занудьгує і почне шукати застосування своїм нереалізованим талантам і навичкам. А необачне
«відкидання» таких навичок з часом може призвести до дуже серйозної демотивації.
Погані умови праці.
Якщо люди розуміють, що про них ніхто не
піклується, що для керівництва не має значення, як облаштоване робоче місце працівника,
які надано умови гігієни праці тощо — це дуже
потужний спосіб створити масову демотивацію
працівників. Аби прибрати цей фактор демотивації, необхідно проявити турботу про підлеглих, створити комфортні умови праці і відпочинку, тоді люди почнуть розуміти, що їхні
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проблеми не байдужі керівництву. Важливо, аби
працівники відчували рівень уваги до їхніх потреб.
Неефективна система оплати праці.
У сучасних підприємствах також однією з
основних причин зниження мотивації є неефективна система оплати праці, яка проявляється в
заниженні величини заохочення співробітника
в порівнянні з рівнем його вкладу в загальний
результат, а також при наявності на цьому тлі
високих винагород інших співробітників, які не
зробили істотного впливу на досягнення високих результатів. Внаслідок початкової недооцінки праці, а також відсутності позитивної динаміки при наявності позитивних показників праці,
брак визнання, що виражається у матеріальному заохоченні, не може спонукати працівника
до підвищення рівня продуктивності.
Разом з тим, одним з важливих чинників, що
сприяють зниженню мотивації, може стати сама
система мотивування персоналу. При цьому
дана ситуація, як правило, складається в наступних випадках:
— відсутній системний підхід до мотивації
персоналу;
— система мотивації складається тільки з матеріальних стимулів у вигляді заробітної плати,
а працівником рухає виключно побоювання її
втратити;
— нововведення у сфері мотивації, які не супроводжуються викладом, донесенням до персоналу очікуваних від нього результатів;
— система мотивації не відповідає потребам
персоналу через відсутність змін в ній поряд зі
змінами на підприємстві.
Тому, з метою запобігання появі демотивуючих ознак, система мотивації персоналу повинна уважно контролюватися керівництвом і піддаватися якісному оцінюванню її відповідності
як потребам працівників, так і сприянню досягнення стратегічних цілей організації.
Щодо особистих, індивідуальних причин зниження робочого ентузіазму окремих співробітників, то ними можуть виступати, наприклад,
проблеми в родині. У цьому випадку роль безпосереднього керівника і всього колективу зводиться до психологічної підтримки колег. Ще
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одна можлива причина — емоційна виснаженість людини. Відновити працездатність такого
фахівця допомагає відпустка або хоча б короткочасний відпочинок (можливо, введення на певний період графіка роботи не 5/2, а 4/3).

Шкідливі звички керівників
Але перш ніж навчитися надихати і мотивувати працівників підприємства на ефективну працю, керівникам, кадровикам та менеджерам з
персоналу варто дізнатися, які речі неодмінно
слід припинити робити. Нижче наведено найпоширеніші шкідливі звички управлінців,
яких варто позбутися якомога швидше:
Тотальне стеження.
За персоналом встановлюється жорстка система стеження — використовуються відеокамери, скріншоти екранів і моніторинг особистого
листування. Про такі «нововведення» ніхто не
попереджає, не пояснює, як працює система і на
що впливатимуть її дані. На думку керівника,
який в захоплені від такої системи, чим менше
працівники знають, тим краще, прозорість і зрозумілість моніторингу робочого дня не підходить для контролю праці, а характер стеження
має бути прихований і несподіваний.
Купа безглуздих правил.
Звісно, на підприємствах мають бути визначені правила і від цього нікуди не дітися, але
вони не повинні бути схожими на недалекі та
мляві спроби створити порядок на місці хаосу.
Чи то це надмірно суворі правила приходу на
роботу або скасування нарахованих бонусів при
виконанні певного особливого завдання — навіть декілька безглуздих правил може викликати масове роздратування у працівників, наслідком чого будуть і масові звільнення.
Ігнорування думки працівників.
Також серед керівників досить поширеною є
звичка ніколи не цікавитися думкою співробітників — ні в якому разі та за жодних обставин.
Така поведінка керівників пояснюється тим, що,
на їхній погляд, співробітники і так отримують
заробітну плату і їхня справа — лише працювати, а опитування, анкети тощо просто безглуздя,
які придумали підприємства, яким нема чого
більше робити. Натомість опитування проводи№ 16 (172), 15 серпня 2018
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ти неодмінно потрібно (при цьому масові, можливо й анонімні), а також робити висновки за
їхніми підсумками. Але керівники, які вперто не
хочуть враховувати думку підлеглих, будуть
лише «грати» у демократію (приміром, якщо
опитування наказало провести вище керівництво) — для них працівники це «сіра маса» (хоча
хтось навіть може гордо називати це «командою»).
Неможливість кар’єрного зростання.
Амбітні співробітники прагнуть до просування кар’єрними сходами, проте якщо безпосередній керівник є людиною консервативною, він
цього просто не допустить — на його думку, чим
менше кадрових змін, тим спокійніше робота.
Підлеглий добре справляється з поточною роботою, хто зробить її краще за нього? До того ж,
він звик до роботи з певними людьми і втручатися у звичний хід речей не дозволить. Девіз такого керівника: «Нехай кожен працює на своєму
місці, чим довше — тим краще, саме це запорука стабільності».
Вимагати максимум, платити — мінімум.
Така позиція, звісно ж, стає прямим шляхом
до демотивації — для працівників є неприпустимими запізнення, жодні п’ятихвилинні перерви
відпочинку між дорученнями, перекури і чаювання. А думки про те, що для продуктивної роботи потрібні перерви — це не важливо, бо не
доцільно витрачати час на відпочинок під час
роботи.
Відсутність сприятливих умов праці.
Досить часто на підприємствах вважають за
краще не витрачати гроші на створення сприятливих умов праці для співробітників. І на всі їхні
прохання є лише гарні «відмовки». Комусь незручно працювати з маленьким монітором, недостатньо світла або холодно біля вікна? Він
просто жаліється, не хоче виконувати свою роботу тощо. Дизайнеру потрібна ергономічна
миша для роботи? Це теж не важливо, він занадто розпещений. Кадровикові потрібна додаткова шафа для документації? Раніше обходився
якось — нехай продовжує.
Критика кожного дня.
У деяких керівників є звичка постійно нагадувати співробітникам, що всі помилки — це їхня
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вина, а всі досягнення — це заслуга керівництва, яке їх «виховало». При цьому підлеглі критикуються у присутності їхніх колег або клієнтів, з обов’язковими згадками про те, що толку
від них мало, а витрати на них у підприємства
величезні. Майже кожного дня такі керівники
нагадують, що їхнє підприємство найкраще і немає такого іншого, де для персоналу робили б
так багато, на будь-яку посаду вже є десятки
претендентів у кадровому резерві тощо, а жодні
заперечення працівників не вислуховуються.
Свідомо недосяжні цілі.
Також поширеною є звичка серед керівників
будь-якого рівня ставити підлеглим цілі, яких
досягнути у певні терміни просто нереально.
Висування надмірно завищеного плану, безліч
доручень, нехтування величезною завантаженістю співробітників — це стала поведінка керівників з такою звичкою, так би мовити ідеал,
коли робота «кипить» в буквальному сенсі цього
слова.
Будьте впевнені, якщо у вас поширені кілька
з наведених звичок — ви одразу чи згодом неодмінно отримаєте співробітників, які відмовляються думати. Вони перестануть до чогонебудь прагнути і отримувати задоволення від
роботи (а ті, які не перестануть — просто залишать ваше підприємство, знайшовши собі
іншу роботу).

Дієві методи усунення
Якщо ж у вас на підприємстві не виявлено вищезгаданих шкідливих звичок керівництва, або
ж ви їх виявили і позбулися — саме час узяти на
озброєння наступні правила, які сприятимуть
позитивному ставлення людей до їхньої роботи.
Так, ознаками мотивуючої організації праці є наступні елементи:
— будь-які дії та рішення керівництва повинні бути раціональними і продуманими;
— багато співробітників хочуть продемонструвати свої здібності й довести значимість в
роботі, тому вони не сприймають ігнорування
своєї професійної думки керівництвом у тих
питаннях, в яких ці працівники досить компетентні — дайте таким працівникам можливість
втілити свої ідеї та застосувати свої знання і ви
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побачите, що це принесе багато користі підприємству;
— окремі працівники прагнуть виразити себе
в нових сферах діяльності, виконуючи завдання
і доручення керівництва, незважаючи на відсутність тривалого досвіду даної роботи — також
спробуйте надати їм таку можливість (якщо
їхня робота примітивна і просто реально немає
можливості розвитку, практикуйте періодичну
зміну видів діяльності працівників);
— майже кожен співробітник має власну точку зору на те, як можна поліпшити свою роботу
та її організацію — висловіть свою зацікавленість у цьому, адже досить часто ініціативи і
пропозиції працівників є цілком конструктивними;
— регулярно відзначайте досягнення працівників у роботі, чи то премією, чи то банальною
похвалою — якщо співробітник відчуватиме
значимість своєї роботи для сталого функціонування підприємства, це підвищуватиме його самооцінку й впевненість у власних силах;
— поставлені цілі в роботі мають бути досяжними і піддаватися вимірюванню за рівнем та
термінами виконання;
— досягнення успіху без визнання призводить до розчарування, тому будь-який співробітник, який працює ефективно, з повним правом
повинен розраховувати на визнання і заохочення (як матеріальне, так і моральне);
— оперативність та форма отримання інформації дозволяють персоналу оцінити свою
реальну значимість в очах безпосереднього керівника і керівництва підприємства в цілому —
якщо ж доступ до інформації утруднений й її
отримання відбувається із затримкою, то співробітники відчувають до себе недовіру, недооцінку здібностей;
— завчасно розповідайте працівникам про
зміни, які збираєтесь провести, та їх причини —
адже у більшості випадків працівники негативно ставляться до змін в їхній роботі й на робочих
місцях, які прийняті без урахування їхньої думки і досвіду (навіть якщо ці перетворення цілком позитивні);
— необхідно об’єктивно й оперативно надавати кожному працівникові інформацію про
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якість роботи, яку він здійснює — це дозволить
йому регулярно аналізувати і вносити певні корективи у свої дії;
— для переважної частини співробітників тотальний контроль з боку керівництва неприємний і неприйнятний — кожна робота виграє від
максимально можливого ступеня самоконтролю, а безпосередньо видимі результати дії підвищують інтерес до роботи;
— співробітники гостро реагують, якщо їхні
старання і отримані результати призводять тільки до того, що їх ще більше завантажують, особливо, якщо це ніяк не компенсується матеріально — все це значно знижує прагнення до
прояву ініціативи.
Перераховані методи дають уявлення про мотивацію праці й, спираючись на них, керівникові слід вибудовувати свою взаємодію з підлеглими, щоб уникнути демотивації у будь-яких її
проявах.
Варто зазначити, що для комплексної побудови мотиваційної системи на підприємстві, керівництву необхідно мати уявлення про існуючі
в науці й практиці управління методи поліпшення мотивації та підвищення результативності персоналу, які поділяються на чотири
основні групи:
1) Економічні методи засновані на системі
основоположних принципів організації матеріальної винагороди співробітників підприємства за виконану ними роботу:
— комунікація і узгодження між виконавцями і керівництвом загальних правил організації
системи стимулювання;
— справедлива оцінка роботи;
— заохочення пов’язане з результативністю;
— створення атмосфери співпраці, а не конкуренції;
— гарантія роботи й її адекватної оплати.
2) Цільовий метод передбачає, що керівництво формулює перед виконавцями цілі, які
мають наступні характеристики:
— вимірність цілей;
— позначення результатів роботи;
— чіткі терміни;
— концентрація уваги на можливості зростання продуктивності праці;
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— потенційні стимули для виконавців;
— підтримка підприємства;
— адекватний контроль;
— особи, відповідальні за цілі;
— оцінка та ясність результатів досягнення
цілі.
3) Метод проектування і перепроектування робіт (збагачення праці) полягає у підвищенні мотивації шляхом її вдосконалення. Перепроектування позитивно змінює ставлення
людини до своєї роботи, підвищує мотивацію і
ефективність праці. При цьому головним правилом стає залучення працівника до планування
роботи. В основі даного методу лежать психологічні закономірності «розширення» (збагачення) праці. Зміст і організація роботи змінюються
так, щоб включити в неї повний набір чинниківмотиваторів. Основними рисами продуктивної
в мотиваційному плані роботи є:
— відповідальність за результати;
— досягнення (впевненість працівника у
тому, що він виконує важливу роботу);
— контроль над ресурсами;
— зворотний зв’язок (інформація про результати роботи);
— можливість професійного зростання;
— контроль працівника над умовами праці.
4) Метод залучення працівників — це залучення співробітників до процесу організації
праці та управління ним. Виконавець з пасивного об’єкта управлінських впливів перетворюється
в активного учасника — суб’єкта управління.
З’являється творча активність, ініціативність,
підвищуються відповідальність і мотивація. Це
явище називається в психології феноменом
«розморожування потенціалу суб’єкта праці».
Приклад ефективності цього методу — японський стиль менеджменту, що використовує даний підхід в якості загальної ідеології.
При використанні методу залучення працівників слід дотримуватись таких умов:
— право голосу у працівника при вирішенні
проблем;
— пошук згоди;
— використання індивідуальних та колективних можливостей;
— спільне прийняття рішення;
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— делегування прав;
— виявлення проблем і визначення дій;
— створення належних умов;
— механізм для поліпшення співпраці.
Важливо відзначити, що запорукою успіху
підприємства, в першу чергу, є його працівники,
а також їхня готовність направляти всі свої зусилля на користь свого підприємства. При цьому можна з упевненістю стверджувати, що побудова та впровадження мотивуючих чинників
заслуговує пильної уваги з боку керівництва,
так само як і своєчасна діагностика рівня і якості
їхнього впливу на персонал. А от упущення у
цьому напрямі можуть призвести на початковому етапі до прихованої демотивації працівників,
яка, без оперативного втручання, може завдати
значної шкоди робочому процесу та кадровому
складу підприємства.

Профілактичні заходи
Профілактичні заходи для запобігання демотивації грають важливу роль в діяльності підприємства, тому, залежно від можливостей роботодавця та ступеня складності, можна виділити,
як мінімум, три стратегії, аби не допустити
появу демотивуючих чинників на вашому підприємстві:
Формальні заходи.
У контексті вирішення проблем демотивації персоналу формальні заходи спрямовані на прояв
якоїсь активності, призначеної залучити співробітників до діяльності підприємства, зберегти їхній
інтерес до роботи та урізноманітнити робочі будні.
До формальних заходів можна віднести запланований спільний відпочинок, незвичайні подарунки,
нестандартні або позапланові корпоративні заходи.
Приміром, можна раз на один чи два роки проводить спільні виїзди на туристичні бази з метою
згуртування колективу, обговорення нових ідей і
мотивування персоналу на продуктивну діяльність. Також варто регулярно проводити більш
бюджетні заходи всередині структурних відділів
для підвищення колективного духу та встановлення доброзичливої робочої атмосфери.
Індивідуальний підхід.
Пошук глибинних причин поведінки співробітників є першим кроком керівника після того,
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як він помітив і розпізнав у окремого працівника «симптоми» демотивації. Використовувані
методи багато в чому залежить від ступеня негативізму і впливу причин на співробітника. З
практичного досвіду відзначають, що на початковій фазі демотивації досить провести відверту
розмову зі співробітником, розібратися з причинами його розгубленості, тривоги, напруженості тощо й намітити шляхи вирішення. Якщо в
ході конструктивної бесіди будуть знайдені відповіді на питання, що саме не влаштовує співробітника в роботі та що конкретно підприємство
може йому запропонувати, то зниженню мотивації можна запобігти.
У якості профілактичних індивідуальних заходів необхідно регулярно, не менше ніж раз на
півроку, проводити особисті розмови з усіма
співробітниками з метою визначення їх настрою, планів, можливостей розвитку і професійного зростання (звісно, це не обов’язково має
робити директор підприємства — з рядовими
підлеглими такі бесіди може проводити і їхній
безпосередній керівник). У випадках виявлення
можливих проблемних факторів або конфліктних ситуацій, працівникові варто запропонувати різні варіанти вирішення, починаючи від
участі у реструктуризації і закінчуючи зміною
сфери діяльності.
Взагалі для усунення або профілактики причин демотивації окремого співробітника слід
визначити глибинну ієрархію мотивів, проаналізувавши, яким принципами він керується у
житті, чому вибрав ту чи іншу професію, змінював місця роботи тощо. Адже за шаблонним
«прагненням до професійного зростання» може
ховатися, приміром, бажання людини працювати на «престижній» посаді. З огляду на цей стимул, керівник має можливість грамотно мотивувати даного фахівця.
Згідно з однією з класифікації мотивів діяльності, бажання працівників поділяються на дві
категорії:
— отримання прибутку, винагороди;
— прагнення до певної мети, важливість перспектив, а не фіксованих досягнень.
Ефективними будуть співробітники з обох категорій, якщо при постановці завдання й оцінки
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бистим робочим місцем, компенсаційним пакетом, засобами ведення їхньої діяльності тощо.
Таким чином можна точно визначити ті проблемні зони, які вимагають модернізації і реструктуризації. Крім того, результати таких досліджень допомагають знайти ключ до розкриття
витоків втрати мотивації тих співробітників, які
близькі до «відчуження» від підприємства і вже
не йдуть на відверту розмову. На підставі аналізу
зібраних даних керівники намагаються та вводять інноваційні методології роботи, оновлюють
технічну частину відділу, а іноді і мікшування
співробітників відділів для оптимальної роботи
та підвищення мотивації колективу в цілому.
Неможливо організувати грамотне управління підприємством, не розуміючи мотиви,
стимули і потреби співробітників. Трудовий колектив є основною рушійною силою кожного
підприємства, без нього здійснення будь-якої
діяльності просто неможливо. Саме тому дуже
важливо зацікавити фахівців — це ключова
умова постійного процвітання і зростання прибутку підприємства. А для того, аби підвищити
рівень продуктивності персоналу, необхідно
стимулювати його вмотивованість — тоді як рядові працівники, так і професіонали своєї справи навіть не будуть думати про те, щоб знайти
іншого роботодавця, і не втратять інтерес до роботи.
Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом

РЕКЛАМА

результату ці особливості будуть враховані.
Подібна діагностика, як правило, повинна
проводитися фахівцями з управління персоналом одразу під час прийняття на роботу нового працівника. Але якщо це слід зробити вже з
наявними співробітниками, у ході поточної
роботи, така діагностика та корекція в управлінні стає компетенцією безпосередніх керівників.
 Багатостороння комплексна діагностика.
Доволі ефективним профілактичним методом
є багатостороння діагностика. Коли керівник визначає не тільки ступінь «розчарування» конкретного співробітника роботою, а й оцінює
мотиваційний клімат певного структурного підрозділу або підприємства в цілому і шукає оптимальне рішення. Композиція різних методів
необхідна у тому випадку, коли помітно знижується продуктивність роботи цілого колективу, а не тільки окремого працівника. Адже, як
показує практика, якщо носієм «вірусу» демотивації є неформальний лідер, то через кілька днів
негативним настроям може бути підданий і весь
колектив. У такому випадку рекомендують
проводити анонімні опитування персоналу і
з’ясовувати їхній рівень задоволеності роботою.
Адже результати такого моніторингу дуже чітко
показують керівникові, чим саме найбільшою
мірою задоволені й незадоволені його підлеглі:
психологічним кліматом, стилем керівництва,
комунікаційними процесами в колективі, осо-
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Поставте своє запитання нашим фахівцям (надішліть його на
адресу редакції: газета «Консультант Кадровика», а/с 186, вул. Є. Сверстюка, 11, корп. А, м. Київ, 02002 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Чи включається до стажу для надання щорічних відпусток період щорічних
основних і додаткових відпусток за попередній робочий рік?
Так, включається.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
(далі — Закон № 504), до стажу для надання щорічної основної відпустки зараховується час,
коли працівник фактично не працював, але за
ним згідно із законодавством зберігалися місце
роботи (посада) і заробітна плата повністю або
частково. А це означає, що періоди щорічних
відпусток, які оплачуються з розрахунку середньої зарплати, включаються до стажу для надання щорічної основної відпустки.

Також відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 9 Закону
№ 504, до стажу для надання щорічної додаткової відпустки зараховується час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу зі шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці.
Таким чином, періоди щорічних (як основної, так і додаткових) відпусток, що припали
на попередній робочий рік, включаються до
стажу для надання працівникові щорічних
відпусток (також основної та додаткової) за
поточний робочий рік.

Чи повинна працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку і хоче звільнитися за власним бажанням,
виходити на роботу (хоча б на один день)?
Ні, не повинна.
У випадку звільнення за власним бажанням
(ст. 38 Кодексу законів про працю України,
далі — КЗпП) підставою для звільнення буде
подана жінкою заява з проханням про звільнення за власним бажанням, що вже вказує на
звільнення з ініціативи самої працівниці (а не
її роботодавця). Між тим заборона щодо
звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення
за п. 5 ст. 40 КЗпП), а також у період перебування у відпустці, яка міститься в ч. 3 ст. 40
КЗпП, поширюється винятково на випадки
звільнення за ініціативою роботодавця.
Можливість звільнення за власним бажанням передбачена у ст. 38 КЗпП, відповідно до
якої працівник має право розірвати трудовий
договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за
два тижні (окрім випадків, коли заява праців46

ника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу — за таких обставин роботодавець
повинен розірвати трудовий договір у строк,
про який просить працівник).
Отже, законодавство передбачає лише обов’язок працівника попередити роботодавця
письмово за два тижні про звільнення за власним бажанням. А жінка, яка виховує дитину віком до 14 років, взагалі має право на звільнення
в день, про який вона просить, якщо звільнення
обумовлено необхідністю догляду за дитиною.
Заяву про звільнення працівник може подати
як під час роботи, так і в період відсутності на
роботі у зв’язку з відпусткою, відрядженням,
тимчасовою непрацездатністю та з інших причин. Тому жінці, яка перебуває у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, не потрібно переривати цю відпустку (хоча б і на день), щоб звільнитися за
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власним бажанням — звільнення за власним
бажанням є ініціативою працівника і можливе в

період перебування у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Чи має значення факт сплати батьком аліментів на дитину
для підтвердження статусу одинокої матері розлученої жінки?
Лише у разі, якщо жінку планується звільнити з ініціативи роботодавця (на право
отримання додаткової соціальної відпустки
«на дітей» сплата батьком аліментів на дитину не впливає).
Визначення «одинокої матері» наведено у п. 5
ч. 13 ст. 10 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) та у п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р.
№ 9 (далі — Постанова ВСУ № 9).
Згідно із зазначеною Постановою ВСУ № 9
одинокою матір’ю слід вважати жінку, яка не
перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження
дитини якої немає запису про батька дитини
або запис про батька зроблено в установленому
порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку,
яка виховує і утримує дитину сама. Зазначене
визначення застосовується для встановлення
статусу одинокої матері для надання гарантій,
передбачених у ст. 184 Кодексу законів про працю України (у т. ч. заборони звільнення з ініціа-

тиви роботодавця). Тобто, якщо розлучена
жінка не сама утримує дитину (батько сплачує аліменти), на неї не поширюється заборона звільнення з ініціативи роботодавця.
Натомість у п. 5 ч. 13 ст. 10 Закону № 504 зазначено, що одинока мати — це жінка, яка
виховує дитину без батька (без згадки про самостійне утримання дитини). Але це визначення застосовується лише для встановлення статусу одинокої матері для надання додаткової
оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) щорічно відповідно до ст. 19 Закону № 504. Тобто, розлучена жінка має право
на отримання додаткової відпустки «на дітей», якщо батько не бере участі у вихованні
дитини, навіть якщо він і сплачує на неї аліменти.
Зазначене було неодноразово підтверджено у
роз’ясненнях Міністерства праці та соціальної
політики України (див., приміром, лист «Щодо
надання відпустки одинокій матері» від 19 травня
2009 р. № 5565/0/14-09/13).

За яких обставин працівника не можна притягнути
до матеріальної відповідальності за заподіяну підприємству шкоду?
У разі, якщо заподіяна шкода віднесена до
категорії нормального виробничо-господарського ризику, або ж якщо шкода була заподіяна працівником, який перебував у стані крайньої необхідності.
Відповідні умови викладено у ч. 4 ст. 130 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП),
де зазначено, що на працівника не може бути
покладена відповідальність за шкоду:
— віднесену до категорії нормального виробничо-господарського ризику;
№ 16 (172), 15 серпня 2018

— заподіяну ним у разі перебування в стані
крайньої необхідності.
При цьому категорія нормального виробничогосподарського ризику законодавчо не визначена. Що стосується стану крайньої необхідності, то КЗпП також не містить визначення цього терміна, але можна скористатися поняттям,
наведеним у Кримінальному кодексі України
(далі — КК). Так, згідно зі ст. 39 КК крайня необхідність — це потреба в усуненні небезпеки, що
безпосередньо загрожує особі (особам), їхнім
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правам, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і
якщо при цьому не було допущено перевищення
меж крайньої необхідності.
За аналогією з наведеним поняттям, у трудових відносинах крайньою необхідністю може
бути визнано випадок, коли працівник заподіює
шкоду майну підприємства, наданому йому для
здійснення трудових функцій, з метою усунення
небезпеки, яка загрожує життю та здоров’ю інших працівників або інших осіб. Приміром,
якщо працівник помітив збій у роботі обладнання, який міг призвести до вибуху, різко припинив роботу всієї виробничої лінії й тим сам її зі-

псував (оскільки на більшості виробництв таке
припинення слід робити поетапно, як передбачено технологічним процесом), але таким чином він запобіг більшій загрозі (вибуху).
Також працівника не можна притягнути до
матеріальної відповідальності, якщо:
— не буде доведена його вина;
— причини, за яких було заподіяно шкоду підприємству, не залежали від волі працівника;
— керівництво підприємства не створило
працівникові належних умов, необхідних для
збереження дорученого йому майна;
— до кола трудових обов’язків працівника на
входив обов’язок стежити за збереженням втраченого або пошкодженого майна.

Працівника А. 18 квітня 2017 р. було тимчасово переведено на вищу посаду
на час відпустки для догляду за дитиною працівниці Б.. Але остання звільнилася
за власним бажанням 30 липня 2018 р.. Цього ж дня було видано наказ про
постійне переведення працівника А. на вищу посаду з 31 липня 2018 р..
Яку дату потрібно вказати при внесенні запису до трудової книжки — 18 квітня
2017 р. чи 31 липня 2018 р.?
У трудовій книжці слід вказати як дату переведення 31 липня 2018 р..
Згідно з п. 2.2. Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58, до трудової книжки вносяться

відомості про переведення на іншу постійну
роботу. Внесення відомостей про тимчасове переведення на іншу роботу не передбачено.
Отже, оскільки переведення працівниці з 18
квітня 2017 р. по 30 липня 2018 р. мало тимчасовий характер, у трудову книжку необхідно
внести тільки запис про постійне переведення з
31 липня 2018 р. (див. Зразок).
Зразок

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Волошка»
5

16

01

2014

Прийнято бухгалтером І категорії

Наказ від 15.01.2014
№ 12-п

6

48

31

07 2018

Переведено на посаду заступника головного

Наказ від 30.07.2018

бухгалтера

№ 143-п
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Канцеляризми:
слідкуємо за чистотою мови
Канцеляризми — одне з найпоширеніших явищ в діловому мовленні. Найнебезпечніше те, що ці слова та словосполучення зазвичай здаються звичними та правильними
і часто досить важко підібрати до них нормативні відповідники. Багато канцеляризмів
і в офіційних нормативно-правових актах, що також ніби робить їх унормованими. З
офіційних документів вони часто потрапляють до нашої мови і тоді можна почути такі
мовні покручі як «здійснив поїздку», «грошові кошти» або «при чому».

«Казенні» слова
Іноді здається, що використання таких слів
робить документ серйознішим, адже якщо його
написати звичайними словами, то він стане
менш офіційним. Але це не так, оскільки за скупченням слів, позбавлених значення, часто втрачається сенс написаного. У документах вони забезпечують «казенний» характер, позбавляють
документ емоційності, надають безособового
характеру, наприклад: доводжу до вашого відома
(замість повідомляю), необхідно вжити термінових заходів (замість треба), такий стан речей є неприпустимим (замість це неприпустимо), в результаті ретельного розслідування
(замість розслідуючи), мали місце (замість
було). Для канцелярського стилю характерним є
віддієслівні іменники із суфіксами –ення, -ання:
засвідчення, використання, забезпечення, закріплення.
І хоча спочатку буде досить важко відмовитися
від використання звичних віддієслівних іменників, з часом правильне слововживання стане
природним. Наведемо приклади деяких найпоширеніших відповідників:
настановлення — настанова;
оброблення — обробка;
оглядання — огляд;
описання — опис;
оповідання — оповідь;
підроблення — підробка;
розглядання — розгляд;
розроблення — розробка;
супроводження — супровід.
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Також у деяких випадках слова із суфіксальним закінченням на -ння, -ення, -ття треба замінювати дієслівними конструкціями, оскільки
перший варіант є калькою російської мови:
після огляду листа... — оглянувши лист;
після одержання звернення... — одержавши
звернення;
для закінчення роботи — щоб закінчити роботу.
Іноді, щоб уникнути зайвих канцеляризмів, досить спросити мову, не обтяжуючи її зайвими
словами. До них належить слово приймати у виразах: приймати постанову — природно і просто цю фразу можна передати одним словом — постановити. Відповідно приймати рішення —
вирішувати. Слово давати у сполученнях: давати клятву замінюємо на присягати, давати
можливість — дозволяти (тільки якщо йдеться
про людину), давати обіцянку — обіцяти, давати показання — свідчити, дати начало — започаткувати, дати добро — схвалити.

Штампи — слова,
які втратили свою силу
Штампи — це повноцінні слова та вирази, які
від частого використання стали банальними. Це
вислови, які механічно відтворюються і в результаті багаторазового повторення втратили свою
образність і стилістичну виразність (боротьба
по винищенню, експеримент по застосуванню).
Найчастіше штампи використовують у своєму мовленні ті, хто часто виголошує монологи
(кореспонденти, лектори, вчителі тощо). Як
правило — це результат обмеженого лексикону,
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коли людині легше висловити думку звичними
конструкціями, а не підшукувати відповідні слова. Тому й спостерігається нанизування кількох
абстрактних слів, розташованих поряд: питання підвищення; забезпечення виконання; здійснення завдання; виконання зобов’язання.
У таких випадках найкраще один із іменників
(перший) замінити інфінітивом: забезпечити
виконання; виконати зобов’язання. Слово питання слід уникати, зважаючи на широкий діапазон його значення (предмет думки, завдання,
навіть проблема). Не рекомендується користуватись цим словом, розмірковуючи про прості,
буденні речі, наприклад, питання придбання
комп’ютерів розглядатиметься пізніше; питання про озеленення міста не розглядалося.
Іноді за основу таких словосполучень беруться
слова робота, боротьба, експеримент, дослідження та ін., за якими йде не властивий мові прийменник по. Повторюючись у багатьох словосполученнях, він також штампує мову: робота по
впровадженню, боротьба по винищенню, експеримент по застосуванню, дослідження по ліквідації.
У таких конструкціях варто скористатися прийменником з чи із або й зовсім їх змінити (впроваджувати, винищувати, експеримент із застосуванням, дослідження з ліквідації).

Мовні кліше — помічники чи вороги?
На відміну від канцеляризмів і штампів, мовні
кліше іноді незамінні. Адже без них буває досить складно досягти стислості, точності й уніфікації документів. Кліше — стандартні мовні
одиниці, яким властивий постійний склад компонентів, закріпленість за певними ситуаціями,
що спричинено поза мовними чинниками, або
формою, жанром спілкування: встановити
контроль; визвольний рух; патріотичне виховання; посилення боротьби із зловживаннями;
ринкова економіка; організована злочинність; у
зв’язку з; закон прийнято в першому читанні.
Також виділяють кліше мовного етикету: добрий день, доброго здоров’я, радий вас бачити, до
побачення, на добраніч, бувайте здорові, на все
добре, будь ласка, якщо ваша ласка, ласкаво просимо, будьте люб’язні, щиро дякую, глибоко вдячний, з повагою, шановний пане, вельмишановний
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добродію, з роси й води, бажаю щастя й добра вам.
До них зараховують і вільні синтаксичні словосполучення, які характеризуються тимчасовістю існування як готових формул мови: входити в коло інтересів, гуманний акт, екстремальна
ситуація, користуватися великим попитом,
перехідний період, плинність кадрів, боротьба із
злочинністю, соціальна програма, захист національних меншин, ринкові відносини, мораторій
на смертну кару та інші.
Отже, на відміну від штампів і канцеляризмів,
мовні кліше є досить позитивним явищем, адже
вони:
— полегшують формулювання думки;
— сприяють швидкому та точному формулюванню в документі;
— полегшують спілкування;
— сприяють швидкості передачі інформації.
Але і тут варто бути обережним, застосовуючи
такі слова. Адже часто в діловому мовленні спостерігаються неточності у вживанні кліше. Помилками, зокрема, можна вважати використання таких структур (як правило, за іншомовними
моделями): більша половина (треба більша частина), переважна більшість (треба більшість),
зняти з займаної посади (треба зняти з посади),
прейскурант цін (треба прейскурант) тощо.
Не варто перекладати російські мовні кліше
дослівно, адже зазвичай у них є українські відповідники. Наприклад:
Это в порядке вещей — Це звичайна річ.
Ставить в известность — Повідомляти.
Насамкінець наведемо приклади деяких мовних кліше, які допоможуть структуризувати виступ і зробити його більш зрозумілим аудиторії:
Отже, ...
Таким чином, ...
Проаналізувавши аргументи «за» і «проти»,
можу стверджувати, що...
Насамкінець хотів би ще раз наголосити...
Логіка моїх міркувань підводить до висновку...
Підсумком моїх міркувань стане така думка:...
Надсилайте свої запитання на адресу
movazapyt@gmail.com і ми залюбки
відповімо на них на сторінках нашої
газети.
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!

— Сонечко, я прокинувся, можеш вже йти до мене!
— О, любий, ти навіть не уявляєш, який чудовий
подарунок я тобі приготувала!
— Тож покажи швиденько!
— Зараз, я вже його одягаю!
***
Корисні прикмети:
— якщо вже третій день поспіль не хочеться працювати, то сьогодні середа;
— регулярно ходити на роботу — до грошей (щоправда, невеликих);
— якщо ви вивчили назву вулкана в Ісландії — це
ознака того, що вам нема чого робити;
— якщо дуже болить голова, це означає, що вона
все ж таки є;
— побачити наречену у весільній сукні до церемонії —
до шоку нареченого;
— якщо чоловік відкриває дверцята авто, аби допомогти дружині вийти, то це або нове авто, або нова
дружина;
— якщо вийшли з дому і бачите, що чомусь дим
стелеться по землі — поверніться і вимкніть праску,
якщо ж піднімається стовпом — можете вже не повертатися;
— якщо ніс свербить, а випити в цей день так і не
вдалося — зникає вся довіра до народних прикмет.

Директор наказує секретарці:
— Цей документ дуже важливий, тому покладіть
його поряд зі своїм лаком для нігтів, щоб ми відразу
могли його знайти, коли він знадобиться.
***
Секретарка вбігає до кабінету свого занадто заклопотаного роботою начальника й радісно говорить:
— Тільки-но зателефонували з пологового будинку
й сказали, що у Вас народився синочок!
Той, не відриваючись від роботи:
— Вже вкотре прошу Вас — не турбуйте мене з
приводу усіляких побутових дрібниць! Просто повідомте, будь ласка, про це моїй дружині.
***
Чоловік заходить до приймальні й каже секретарю:
— Доброго ранку! Я до директора.
— Його немає.
— Що Ви таке кажете, я ж його щойно у вікні бачив!
— Так, і він Вас теж.
***
Директор розпитує працівника:
— Ну і навіщо тобі так терміново знадобився тиждень відпустки?
— Та щоб одружитися, пане директоре.
— Це ж треба — я думав, ти ніколи не одружишся.
Ну розповідай, яка ж наївна дівчина погодилася вийти
заміж за такого дурня?
— Так Ваша ж дочка, тато...
***
Керівник прощається з працівником, який переходить на іншу роботу:
— Дуже шкода, я до тебе вже звик. Ти мені був як
рідний син — такий же безвідповідальний, ледачий,
неорганізований…
***
Чоловік просинається у свій день народження й
чує, що його дружина вже вовтузиться в іншій кімнаті.
Звісно, йому одразу спадає на думку, що на нього очікує якийсь сюрприз, тож він гукає свою дружину:

Одним рядком

Директор — це така ж людина, як і всі інші, тільки
він про це не знає.
Начальник завжди приходить на роботу вчасно того
дня, коли ви спізнюєтеся, і спізнюється в ті дні, коли ви
приходите вчасно.
Людина стає ближчою до досконалості в ті моменти, коли вона заповнює анкету при влаштуванні на роботу.
Якщо сьогодні відкласти на післязавтра те, що
можна зробити завтра, то у вас стовідсотково буде два
вихідних.

Відповідь на головоломку з № 15
чоловік

дружина

син

дочка

7:00

9:00

10:00

8:00

музика

бадмінтон

детектив

малювання

страва

суші

морозиво

м’ясо

солодощі

колір

білий

синій

червоний

зелений

час пробудження
хобі
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Важливі дати серпня

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

7
14
21
28

1

2

3

4

5

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1
(24 — День незалежності України)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 9
Кількість робочих днів — 22
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (23)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 175 годин

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

8
15
22
29

9
16
23
30

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 10
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 160 годин
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Свідоцтво про внесення суб’єкта
видавничої справи до Державного
реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої
продукції: серія ДК, № 3918
від 11.11.2010 р.
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Анжеліка Домбругова
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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).
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— День працівників ветеринарної медицини (щорічно відзначається у другу неділю серпня згідно з Указом Президента України
від 1 листопада 2001 р. № 1035/2001).

15 — День археолога (встановлено Указом Президента України
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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
4
11
18
25

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).

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.
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5 — День Повітряних Сил Збройних Сил України (щорічно відзначається у першу неділю серпня згідно з Указом Президента України
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Відділ маркетингу
(in@profpressa.com)
Відділ передплати
(
)
тел./факс 0 (44) 568-50-60
Адреса редакції:
вул. Є. Сверстюка, 11,
корп. А, офіс 600, Київ, 02002,
Україна
тел./факс 0 (44) 568-50-60
«Консультант Кадровика»
Свідоцтво про реєстрацію
КВ 17484-6234Р від 01.03.2011
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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
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Професійна газета
(виходить 2 рази на місяць)
Наклад 7 300 прим.
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89050
Друк — ТОВ «РІДЖИ»
вул. Старокиївська, 26-а,
м. Київ, 04116, Україна
Свідоцтво про внесення
суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру
видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої
продукції: серія ДК, № 3790
від 26.05.2010 р.

Підписано до друку
9 серпня 2018 р.
Замовлення
№ 393 від 9 серпня 2018 р.

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

