ПЕРША КАДРОВА ГАЗЕТА

№ 17 (173)

Понеділок, 3 вересня 2018
Видається за інформаційної підтримки Міністерства соціальної політики України

ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА
ЗА УГОДОЮ СТОРІН

Фіксація пропозиції про звільнення
Можливість і умови анулювання угоди
Порядок оформлення та зразки документів
Відмінність від звільнення за власним бажанням

4

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ
ТА НАБУТТЯ СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
Дізнайтеся, які документи необхідні для призначення на посаду державного
службовця та хто їх має перевіряти, як правильно скласти акт про призначення на посаду й інформувати Державну фіскальну службу про укладення
трудового договору, а також з якого моменту особа набуває статусу держслужбовця.............................................................................................................13

НОВАЦІЇ У ЄСВ-ЗВІТНОСТІ АБО ЧОМУ КОРИСНО
ЗАЗИРАТИ У КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ
Нещодавно Міністерство фінансів України виклало у новій редакції Порядок
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внаслідок чого, зокрема, збільшилася кількість граф для заповнення у Таблиці 5
додатка 4. З’ясуйте, що ж означають нові реквізити та як правильно заповнити
відповідні графи...........................................................................................33

НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ: ВИДИ, МЕТОДИ, ОЦІНКА
Роботодавці, які готові інвестувати гроші в навчання свого персоналу, можуть
розраховувати на те, що працівники, які підвищили рівень своєї професійної
підготовки, зможуть з легкістю вирішувати складніші завдання, будуть наполегливіше шукати найкращі виходи з проблемних ситуацій та швидше долати
труднощі в роботі. Дізнайтеся, які існують види та методи навчання персоналу
й з’ясуйте, яким чином краще організувати навчання працівників саме вашого
підприємства......................................................................................................37

Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Чи вважається перенесення офісних
приміщень підприємства в інший
район міста зміною місцевості та істотних умов праці і чи можна працівників,
які відмовляються від переїзду, звільнити за п. 6 ст. 36 КЗпП?
У які строки можна оскаржити результати перевірки інспектора праці?
Чи можна звільнити жінку, з якою
було укладено строковий трудовий
договір на час відсутності основного
працівника у зв’язку з відпусткою для
догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, якщо строк договору
закінчується в період її перебування у
відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами?
Який запис слід зробити у трудовій
книжці працівника у разі його поновлення на роботі за рішенням суду — про
те, що працівника поновлено на роботі,
або про те, що попередній запис про
звільнення є недійсним?
Якої тривалості має бути додаткова
відпустка «на дітей» працівниці, яка є
матір’ю двох дітей до 15 років і одна
дитина — з інвалідністю?

реклама

Зміст номера
ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Покрокові алгоритми

Звільнення працівника за угодою сторін

Олександр Клименко .......................................................................................................... 4
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
Юридичний практикум

Особливості призначення на посаду
та набуття статусу державного службовця

Ігор Татарінов .................................................................................................................... 13
ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ
Актуальні питання

Новації у ЄСВ-звітності
або чому корисно зазирати у Класифікатор професій

Олександр Носіков .............................................................................................................. 33
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Поради спеціалістів

Навчання персоналу: види, методи, оцінка

Андрій Бутусевич ............................................................................................................... 37
ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК ..................................................................................................... 46
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА ............................................................................................................. 50
КАЛЕНДАР КАДРОВИКА ................................................................................................. 52

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

АКТУАЛЬНО

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження професійного стандарту
«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» від 10 серпня 2018 р. № 1143

№ 17 (173), 3 вересня 2018

21

3

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ

Звільнення працівника
за угодою сторін
Звільнення за угодою сторін часто є «компромісним» для роботодавця та працівника видом звільнення, коли роботодавець іноді з певних причин не хоче звільняти
працівника з власної ініціативи (хоча для цього і може бути достатньо підстав), бо є
ймовірність трудового спору, який може бути вирішений і не на користь роботодавця, або ж роботодавець не хоче дотримуватися іноді дещо ускладненого й затратного для нього порядку звільнення, як, наприклад, при звільненні у зв’язку зі скороченням штату. Для працівника це також іноді «зручний» вид звільнення, бо у
цьому випадку в його трудовій книжці буде відсутній запис про «справжню» причину його звільнення з роботи негативного для працівника характеру (приміром, у
зв’язку з незадовільними результатами випробування, за прогул тощо), який може
утруднити для нього процес подальшого працевлаштування. З’ясуйте, як же правильно звільнити працівника за угодою сторін та якого порядку дій слід дотримуватися у цьому випадку.

1. З’ясовуємо вимоги
законодавства

Можливість звільнення працівника за угодою
сторін передбачена у п. 1 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), у якій,
зокрема, вказано, що підставами припинення
трудового договору є, серед іншого, і угода
сторін.
При цьому, як видно із зазначеного, у п. 1 ч. 1
ст. 36 КЗпП не уточнюється вид трудового договору, який згідно зі ст. 23 КЗпП може бути:
— безстроковим, що укладається на невизначений строк;
— укладеним на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
— таким, що укладається на час виконання
певної роботи.
Таким чином, усі зазначені види договорів
можна припинити згідно з п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП,
і, відповідно, звільнити працівника у доречному
випадку також за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП.
Зауважимо, що звільнення за угодою сторін
за п. 1 ч. 1 ст. 36 не слід плутати із звільненням
за власним бажанням відповідно до ст. 38 КЗпП.
4

У випадку звільнення за угодою сторін необхідно мати на це формальну згоду (або бажання)
як працівника, так і роботодавця, а ініціатива
такого звільнення може надходити як від
працівника, так і від роботодавця.
У випадку ж звільнення за власним бажанням
формально має місце ініціатива (бажання) лише
працівника, а роботодавець часто «вимушений»
погодитися на таке звільнення згідно із законодавством, хоча він може і зовсім не мати бажання звільняти певного працівника (наприклад,
добросовісного, висококваліфікованого, досвідченого).
Крім того, у випадку звільнення за угодою
сторін працівнику слід мати на увазі, що відповідно до пп. 1 п. 3 розділу ІV Порядку надання
допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України
від 15 червня 2015 р. № 613, у разі звільнення з
останнього місця роботи чи служби за власним
бажанням без поважних причин або за згодою сторін тривалість виплати допомоги по
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безробіттю скорочується на строк 90 календарних днів.
З цього приводу можна також згадати, що раніше (кілька років тому) зазначене скорочення
було встановлено лише для випадків звільнення
за власним бажанням без поважних причин, а у
випадку звільнення за угодою сторін допомога
по безробіттю виплачувалася у «звичайному»
порядку. Внаслідок цього іноді працівники, які
фактично звільнялися за власним бажанням,
оформлювали таке звільнення за домовленістю
з роботодавцем як звільнення за угодою сторін,
що іноді призводило до зловживань у порядку
отримання допомоги по безробіттю та додаткового навантаження на Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття, у зв’язку з чим
відповідну норму законодавства було змінено.

2. З’ясовуємо строк, в який
працівника можна звільнити
за угодою сторін

Зауважимо, що у законодавстві не міститься
будь-яких обмежень щодо строків звільнення залежно від строку (дати) досягнення відповідної
угоди про звільнення між працівником і роботодавцем, як це передбачено, наприклад, у випадку звільнення за власним бажанням, коли відповідно до ст. 38 КЗпП працівник зобов’язаний
попередити роботодавця про свій намір розірвати трудовий договір за два тижні (крім випадків
звільнення за власним бажанням з поважних
причин).
Наприклад, угода про звільнення може бути
досягнута між працівником та роботодавцем і
про звільнення через місяць чи два після дати
угоди, або і на наступний день після неї. Зокрема, про це йдеться і у п. 8 постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада
1992 р. № 9 (далі — Постанова № 9), де зазначається, що судам необхідно мати на увазі, що
при домовленості між працівником і власником
підприємства, установи, організації (далі —
підприємство) або уповноваженим ним органом про припинення трудового договору за
п. 1 ст. 36 КЗпП (за угодою сторін) договір при№ 17 (173), 3 вересня 2018
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пиняється у строк, визначений сторонами.
Анулювання такої домовленості може мати місце лише при взаємній згоді власника або уповноваженого ним органу і працівника.
Також на практиці можуть бути випадки,
коли, наприклад, працівник за два тижні подав
заяву про звільнення за власним бажанням, а
потім захотів звільнитися ще раніше (наприклад, через один тиждень) і роботодавець цьому
не заперечує. Формально у цьому випадку певним чином виникає ситуація, коли працівника
слід звільняти за угодою сторін, а не за власним
бажанням, бо на звільнення через один тиждень
згоден і роботодавець, і працівник (тобто фактично вони досягли угоди щодо звільнення через один тиждень). Але у цьому випадку (якщо
працівник не змінить підстави звільнення у своїй
заяві з «власного бажання» на «угоду сторін»)
працівник все ж таки буде вважатися звільненим за власним бажанням, бо у абз. 2 п. 8 Постанови № 9 також зазначено, що сама собою
згода роботодавця задовольнити прохання
працівника про звільнення до закінчення строку попередження не означає, що трудовий договір припинено за п. 1 ст. 36 КЗпП, якщо не
було домовленості сторін про цю підставу припинення трудового договору (див. Додаток).
В останньому випадку звільнення вважається
проведеним з ініціативи працівника (ст. 38
КЗпП).
Приклад
Працівник 2 липня 2018 р. подав заяву
роботодавцеві з проханням звільнити його
з роботи 10 липня, не вказуючи при цьому
у заяві про звільнення таку підставу, як угода сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП) або якісь поважні причини для звільнення за власним
бажанням у строк, про який просить працівник, відповідно до ст. 38 КЗпП. Роботодавець вирішив з певних причин задовольнити заяву працівника про звільнення,
хоча у заяві працівник просив його звільнити з дати, яка наступала раніше, ніж передбачений у законодавстві двотижневий
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строк попередження про звільнення у випадку звільнення з ініціативи працівника.
Але хоча у цьому випадку фактично було
досягнуто угоду між працівником і роботодавцем щодо звільнення (працівник попросив звільнити його у певну дату, а роботодавець погодився на це, хоча відповідно до
законодавства він і не зобов’язаний був
цього робити до закінчення двотижневого
строку попередження), працівник має бути
звільнений за власною ініціативою згідно
зі ст. 38 КЗпП, а не за угодою сторін за п. 1
ст. 36 КЗпП, оскільки у заяві працівника
про звільнення не йшлося про звільнення
саме за угодою сторін, і таким чином не
було домовленості сторін про цю підставу
припинення трудового договору.
Крім того зрозуміло, що якщо зазначену угоду
(або згоду працівника чи роботодавця на припинення трудового договору) щодо певного
строку звільнення не буде оформлено у письмовій формі, на практиці працівник та/або роботодавець може у будь-який момент змінити своє
рішення щодо припинення трудового договору
саме у певну дату.
Також іноді деякі кадровики помилково вважають, що звільняти працівника за угодою сторін не можна під час його знаходження у відпустці або коли він є тимчасово непрацездатним.
Але зазначена норма законодавства, яка закріплена у ч. 4 ст. 40 КЗпП, відноситься лише до випадків звільнення працівника за ініціативою роботодавця. Але оскільки звільнення за п. 1 ч. 1
ст. 36 КЗпП не належить до таких видів звільнення (вони передбачені у статтях 40 – 41 КЗпП), то
і звільняти працівника під час його відпустки або
хвороби за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП можна.

3. Беремо до уваги вимоги
законодавства щодо профспілок

Зауважимо, що у випадку звільнення працівника за угодою сторін законодавством не передбачено необхідності отримання попередньої
згоди на це виборного органу профспілки (як це
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передбачено для багатьох інших підстав). Разом
з цим, слід мати на увазі, що якщо працівник,
якого звільняють за угодою сторін, є членом виборного органу профспілки, то отримати відповідну згоду на звільнення все ж таки необхідно,
адже у ч. 3 ст. 252 КЗпП, зазначається, 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).
Як видно із зазначеного, ч. 3 ст. 252 КЗпП
сформульована таким чином, що одержання
згоди профспілки та її вищого органу є необхідним при звільненні члена виборного профспілкового органу підприємства, його керівника чи
профспілкового представника з будь-якої підстави, у тому числі й за угодою сторін. Але якщо
у працівника вже закінчився строк повноважень
у виборному органі профспілки, то його можна
звільняти за угодою сторін і без згоди профспілки (на відміну від звільнень за ініціативи роботодавця, коли відповідно до ч. 4 ст. 252 КЗпП згода
профспілок потрібна у відповідних випадках ще
і протягом року після припинення повноважень
працівника у виборному органі профспілки).
Крім того, слід зазначити, що оскільки звільнення за угодою сторін не є звільненням за ініціативи роботодавця, то у цьому випадку не застосовуються і відповідні норми законодавства
щодо обмеження (погодження з відповідними
органами) звільнення деяких пільгових категорій працівників, наприклад, вагітних жінок і жінок з дітьми, неповнолітніх тощо.

4. Оформлюємо угоду сторін

Зауважимо, що законодавством не встановлено певного порядку припинення трудового
договору за угодою сторін, у зв’язку з чим він
визначається працівником і власником або
уповноваженим ним органом окремо у кожному конкретному випадку. Наприклад, відповід№ 17 (173), 3 вересня 2018
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на угода сторін може бути досягнута і в усній, і в
письмовій формі. Також на практиці ініціатором такої угоди може бути і роботодавець, і працівник, й вона може оформлюватися відповід-
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ною «короткою» заявою працівника, у якій має
бути зазначено прохання звільнити його за угодою сторін або згода на таке звільнення і дата
звільнення (Зразок 1).
Зразок 1
Директорові ТОВ «Ватра»
Івашку В. Г.
економіста ІІ категорії планового відділу
Фоменко Валентини Іванівни

Заява
1-й варіант:
Прошу звільнити мене з роботи 12 липня 2018 р. за угодою сторін.
2-й варіант:
Даю згоду на звільнення мене з роботи 12 липня 2018 р. за угодою сторін.
10.07.2018 р.

Зауважимо, що оскільки досить часто за угодою сторін доводиться звільняти не дуже «добросовісних» працівників, від яких іноді можна
очікувати «всього що завгодно», роботодавцеві
не слід ставитися до такої угоди формально. Це
пояснюється тим, що інколи деякі працівники
намагаються оскаржити своє звільнення за угодою сторін у відповідних органах, що розглядають трудові спори (ст. 221 КЗпП), і тому якщо
роботодавець не оформить таку угоду належним чином, йому буде важко обґрунтовувати
свою правоту у зазначених органах.
Зокрема, зазначену угоду дуже бажано оформлювати, як письмову угоду (хоча законодавство
цього і не вимагає) про припинення трудового
договору між роботодавцем та працівником.
При цьому у такій угоді мають бути чітко визначені всі аспекти та умови звільнення працівника:
— дата останнього дня роботи працівника;
— повна сума розрахунку, що буде виплачена
працівникові при звільненні, яка за певних обставин може включати і певну суму додаткової
винагороди понад належні працівникові суми
розрахунку за законом, наприклад, у вигляді премії (часто працівники не погоджуються на звіль№ 17 (173), 3 вересня 2018

Фоменко

нення за угодою сторін, якщо ініціатива такого
звільнення фактично надходить від роботодавця,
без отримання додаткової винагороди при звільненні, що є нормальною світовою практикою);
— положення про відсутність у працівника
будь-яких фінансових, майнових та інших претензій до роботодавця, пов’язаних із його звільненням та працевлаштуванням у роботодавця;
— обов’язок працівника повернути все майно
роботодавцю в останній день роботи або раніше, а також отримати всі необхідні документи
(свою трудову книжку) та суму розрахунку;
— обов’язок працівника не розголошувати
професійну (комерційну, лікарську) таємницю
або іншу конфіденційну інформацію, що стала
йому відома під час роботи у роботодавця;
— зобов’язання сторін щодо неможливості
зміни угоди в односторонньому порядку.
Зауважимо, що у випадку припинення трудового договору за угодою сторін, законодавством не передбачено можливості зміни рішення працівника про своє звільнення, як це
передбачено у випадку звільнення за власним
бажанням згідно з ч. 2 ст. 38 КЗпП, у якій зазначено, що якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив
7
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роботи і не вимагає розірвання трудового договору, роботодавець не вправі звільнити його за
поданою раніше заявою, крім випадків, коли на
його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути
відмовлено в укладенні трудового договору. Але
щоб ще більше «убезпечити» себе на випадок
можливого трудового спору, роботодавцеві бажано внести відповідний пункт про зобов’язання
сторін щодо неможливості зміни угоди в односторонньому порядку і безпосередньо в угоду
про звільнення.
Разом з тим, на практиці можуть бути випадки, коли працівник все ж таки може спробувати
змінити, вірніше фактично анулювати відповідну угоду в односторонньому порядку.
Приклад
Працівник і роботодавець досягли 2 липня 2018 р. домовленості про звільнення
працівника за угодою сторін за п. 1 ч. 1 ст. 36
КЗпП 31 липня 2018 р. Але 5 липня 2018 р.
працівник захотів з певних причин звільнитися раніше, на що роботодавець не погоджувався, оскільки до кінця липня на підприємстві був великий обсяг робіт за професійною спеціалізацією і кваліфікацією
працівника. Тоді працівник 5 липня 2018 р.
написав заяву про звільнення за власним
бажанням за ст. 38 КЗпП 20 липня 2018 р.,
попередивши таким чином роботодавця
про своє звільнення за власним бажанням
за два тижні, як це передбачено законодавством (або навіть раніше, якщо у нього є
для цього відповідні поважні причини згідно з ч. 1 ст. 38 КЗпП). У цьому випадку роботодавцеві все ж таки краще звільнити
працівника 20 липня 2018 р. за власним бажанням за ст. 38 КЗпП, оскільки у КЗпП не
передбачено випадків, коли роботодавець
має право не звільняти працівника за власним бажанням, якщо він відповідно до ч. 1
ст. 38 КЗпП попередив його про таке звільнення за два тижні. Також у КЗпП не передбачено випадків, коли працівник не
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має права попередити роботодавця про
своє бажання звільнитися, і, відповідно,
у випадку трудового спору з приводу дати
звільнення, орган що його розглядає, з достатньою ймовірністю може стати на бік
працівника.
У випадку оформлення письмової угоди, також бажано, щоб вона мала бути прошитою і
підписаною роботодавцем і працівником на зворотній сторінці або має бути підписано кожну
сторінку, що допоможе (за необхідності) довести, що окремі сторінки угоди не підмінювалися.
Дата підписання угоди має передувати останньому дню роботи працівника.
Хоча сама по собі така угода і не позбавляє
працівника права звернутися до суду й оскаржити її та своє звільнення (у тому числі вимагаючи
поновлення на роботі і виплати середнього заробітку за весь час «вимушеного» прогулу),
угода буде вагомим доказом правової позиції
роботодавця у суді і допоможе йому уникнути
можливих зловживань з боку працівника.

5. Видаємо наказ про звільнення

Підписання угоди слід підтвердити і виданням роботодавцем відповідного наказу про
звільнення працівника за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП, з
яким необхідно ознайомити працівника також
під підпис, як це передбачено і у випадках звільнення працівника з інших підстав (Зразок 2).

6. Здійснюємо остаточний
розрахунок з працівником

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 (якщо він вимагає цього), оформлюються відповідні документи бухгалтерією
щодо остаточного розрахунку з працівником,
зокрема, підраховуються відповідні суми і готується письмове попереднє повідомлення працівнику про ці суми.
№ 17 (173), 3 вересня 2018
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТРА»
НАКАЗ
11.07.2018 р.

м. Київ

№ 133-п

Про звільнення
Фоменко В. І.
ЗВІЛЬНИТИ:
ФОМЕНКО Валентину Іванівну, економіста ІІ категорії планового відділу, з роботи
12.07.2018 р. за угодою сторін, п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП.
Підстави: 1. Заява Фоменко В. І. від 10.07.2018 р..
2. Угода про звільнення від 10.07.2018 р..
Директор

Івашко

З наказом ознайомлена:
11.07.2018 р.

В. Г. Івашко

Фоменко

В. І. Фоменко

Зразок 3

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ватра»
04
05

10
12

06

2017

07 2018

Прийнято економістом ІІ категорії планового

Наказ від 09.06.2017

відділу

№ 115-п

Звільнено за угодою сторін, п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП

Наказ від 11.07.2018
№ 133-п

Інспектор з 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);
№ 17 (173), 3 вересня 2018

Панько

Л. І. Панько

— видає йому копію наказу про звільнення з
роботи (на вимогу працівника).
Якщо ж працівник у день звільнення не працював, усі належні суми розрахунку (як, відповідно до законодавства, заборгованість за
зарплатою на день звільнення, компенсація про
9
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невикористану відпустку, так і можливі додаткові суми згідно з угодою про звільнення, якщо
про них домовилися в угоді та відповідно до колективного договору) мають бути виплачені не
пізніше наступного дня після пред’явлення
звільненим працівником вимоги про розрахунок.
Для підтвердження отримання трудової книжки працівник має поставити підпис в особистій
картці та книзі обліку руху трудових книжок або
іншому відповідному документі. Якщо ж працівник відмовляється отримати книжку або засвідчити своїм підписом її отримання, це слід підтвердити шляхом складання спеціального акта.
У випадку відмови працівника підписати й інші
необхідні документи, це може бути зафіксовано
в акті разом з відмовою отримати трудову книжку. Також відповідний акт варто скласти і у випадку відсутності працівника на роботі у день
звільнення.
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). У разі
нез’явлення працівника для отримання книжки
у зазначений час, слід також скласти відповідний акт. У випадку неотримання працівником
трудової книжки під час звільнення вона має
зберігатися на підприємстві протягом двох років, після чого її можна здати до архіву, де вона
має зберігатися протягом ще 50 років, і після
закінчення цього строку знищуватися у встановленому порядку.
Також згідно зі ст. 49 КЗпП роботодавець
зобов’язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на підприємстві із
зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати. Хоча
видача такої довідки і не пов’язана безпосередньо із звільненням, але роботодавець має також
бути готовий її надати під час звільнення працівника або після нього.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
Додаток

ВЕРХОВНИЙ СУД

3 липня 2018 р.

ПОСТАНОВА
(витяг)

м. Київ

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши у попередньому судовому засіданні у
касаційній інстанції адміністративну справу № 822/6322/15 за позовом особи П. до Державної служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру про визнання протиправним, скасування наказу, поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час
вимушеного прогулу та моральної шкоди, провадження по якій відкрито за касаційною скаргою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 14 січня 2016 р. та
ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 16 лютого 2016 р.,
в с т а н о в и в:
І. ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
1. У грудні 2015 р. особа П. звернулася до суду з позовом, в якому просила визнати протиправним та скасувати наказ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 4 грудня 2015 р. № 1599 «Про звільнення»; поновити на посаді;
стягнути заробітну плату за час вимушеного прогулу та відшкодувати моральну шкоду в розмірі 3 000 грн.
2. Позовні вимоги обґрунтовано тим, що оскаржуваний наказ прийнято відповідачем з порушенням норм чинного законодавства України. Вказано, що заява про звільнення за згодою сторін написана позивачем у червні 2015 року під психологічним тиском
в. о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області в стані сильного душевного хвилювання, та
стосувалась зміни посади. Вказану заяву у вересні – грудні 2015 року вона відповідачу не подавала, не мала наміру припиняти
трудові відносини та не висловлювала такого волевиявлення. Зазначене підтверджується відсутністю у заяві про звільнення дати
її підписання (число, місяць, рік), а також строку (дати) припинення трудових відносин.
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Додаток. Продовження
Короткий зміст рішення суду І інстанції
3. 14 січня 2016 р. Хмельницький окружний адміністративний суд вирішив:
3.1. Позов задовольнити частково.
3.2. Визнати протиправним та скасувати наказ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру «Про
звільнення особи П.» від 4 грудня 2015 р. №1599.
3.3. Поновити особу П. на посаді заступника начальника відділу – завідувача сектору державного земельного кадастру відділу
Держгеокадастру у Деражнянському районі Хмельницької області з 5 грудня 2015 р..
3.4. В решті позову відмовити.
4. Частково задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції, виходив з того, що сторонами не було досягнуто згоди щодо
припинення трудового договору та не узгоджено дату звільнення в день подання позивачем відповідної заяви. Відсутність узгодження дати звільнення позбавляло права відповідача на звільнення позивача від 4 грудня 2015 р. на підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП.
Короткий зміст рішення суду апеляційної інстанції
5. Ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 16 лютого 2016 р. залишено без змін постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 14 січня 2016 р..
6. Апеляційний суд мотивував своє рішення тим, що судом першої інстанції правильно встановлено обставини справи, судове
рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права і підстав для його скасування не вбачається.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
7. 2 березня 2016 р. до Вищого адміністративного суду України надійшла касаційна скарга Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру.
У касаційній скарзі скаржник просить скасувати постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 14 січня 2016 р.
та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 16 лютого 2016 р., ухвалити нове судове рішення про відмову у
задоволенні позовних вимог.
Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 10 березня 2016 р. відкрито касаційне провадження за скаргою Державної
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від
14 січня 2016 р. та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 16 лютого 2016 р..
II. АРГУМЕНТИ СТОРІН
9. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу (відповідача у справі):
9.1. Касаційна скарга обґрунтована тим, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій прийняті з порушенням норм матеріального та процесуального права, а тому підлягають скасуванню.
9.2. Представник Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру зазначає, що заява про звільнення подана позивачем добровільно, без будь-якого примусу, оскаржуваний наказ є законним, дії відповідача правомірними, а тому
відсутні підстави для задоволення позовних вимог.
IІI. ФАКТИЧНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ
10. Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено що наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії
та кадастру від 21 липня 2015 р. № 691 особу П. призначено на посаду заступника начальника відділу – завідувача сектору державного земельного кадастру відділу Держгеокадастру у Деражнянському районі Хмельницької області.
11. 4 грудня 2015 р. наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 1599 особу П. звільнено
із займаної посади за угодою сторін згідно з п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП.
12. Підставою звільнення була заява позивача.
13. Як встановлено судами та вбачається з копії заяви особи П. про звільнення, дата її написання та дата, з якої вона за угодою
сторін, підлягала б звільненню з займаної посади, відсутні.
14. Як стверджує позивач, та не спростовано відповідачем, в кінці червня 2015 р. (до призначення особи П. на посаду заступника начальника відділу – завідувача сектору державного земельного кадастру відділу Держгеокадастру у Деражнянському районі Хмельницької області) її було запрошено виконуючим обов’язки начальника Головного управління Держгеокадастру З. до себе
в кабінет, де останній запропонував написати заяву про звільнення з вказаної посади за угодою сторін згідно з п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП.
IV. РЕЛЕВАНТНІ ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
15. Конституція України:
15.1. Частина друга ст. 19. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
16. Кодекс адміністративного судочинства України (в редакції, чинній до 15.12.2017 р.):
16.1. Частина друга ст. 2. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів
владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.
16.2. Частина третя ст. 2. У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням
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Додаток. Закінчення
усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5)добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з
дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на
досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно,
тобто протягом розумного строку.
16.3. Частина друга ст. 11. Суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до
цього Кодексу, і не може виходити за межі позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять.
17. Кодекс законів про працю України:
17.1. Пункт перший частини першої ст. 36. Підставами припинення трудового договору є угода сторін.
17.2. Частина перша ст. 235. У разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу, у т. ч. у
зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, працівник повинен бути
поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.
18. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» № 9 від 6 листопада 1992 р..
18.1. Пункт 8. Судам необхідно мати на увазі, що при домовленості між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом про припинення трудового договору за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП (за угодою сторін) договір
припиняється в строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може мати місце лише при взаємній згоді про це
власника або уповноваженого ним органу і працівника. Сама по собі згода власника або уповноваженого ним органу задовольнити прохання працівника про звільнення до закінчення строку попередження не означає, що трудовий договір припинено за п. 1
ст. 36 КЗпП, якщо не було домовленості сторін про цю підставу припинення трудового договору. В останньому випадку звільнення
вважається проведеним з ініціативи працівника (ст. 38 КЗпП).
V. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
19. Суд касаційної інстанції наголошує на тому, що перевірка законності судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій,
згідно зі ст. 341 Кодексу адміністративного судочинства України, здійснюється виключно у частині застосування норм матеріального та процесуального права.
20. Аналізуючи вищенаведені положення законодавства та обставини справи, колегія суддів Верховного Суду погоджується з
висновками судів першої та апеляційної інстанцій про те, що основними умовами угоди про припинення трудового договору на
підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП, щодо яких сторони трудового договору повинні дійти згоди, є підстава припинення угоди сторін та
строк, з якого договір припиняється.
21. Враховуючи те, що між позивачем та відповідачем не було досягнуто згоди з основних умов угоди про припинення трудового договору, колегія суддів Верховного Суду вважає обґрунтованими висновки судів попередніх інстанцій про наявність
правових підстав для визнання оскаржуваного наказу протиправним, його скасування та поновлення особи П. на раніше займаній посаді.
22. Посилання касатора на те, що між позивачем та Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру
було досягнуто згоди на звільнення за угодою сторін, колегія суддів Верховного Суду вважає безпідставним, оскільки відсутність
узгодження дати звільнення позбавляло права відповідача на звільнення особи П. на підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП.
23. Враховуючи наведене, суд не встановив неправильного застосування норм матеріального права або порушень норм процесуального права при ухваленні судових рішень і погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій у справі.
24. Згідно зі ст. 350 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення — без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили неправильного застосування норм матеріального права або порушень норм процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.
25. З урахуванням викладеного, колегія суддів Верховного Суду дійшла висновку, що судами першої та апеляційної інстанцій
винесені законні і обґрунтовані рішення, постановлені з дотриманням норм матеріального та процесуального права, підстави для
скасування чи зміни оскаржуваних судових рішень відсутні.
26. З огляду на результат касаційного розгляду, судові витрати розподілу не підлягають.
Керуючись статтями 341, 343, 349, 350, 356, 359 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду
п о с т а н о в и в:
1. Касаційну скаргу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру — залишити без задоволення.
2. Постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 14 січня 2016 р. та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 16 лютого 2016 р. у справі № 822/6322/15 — залишити без змін.
Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.
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Особливості призначення
на посаду та набуття статусу
державного службовця
В умовах сьогодення державним службовцям належить найважливіша роль у вирішенні завдань зміцнення української державності й втілення соціально-економічних перетворень на засадах права. У той же час складність та суперечність реформ,
недостатня чіткість і постійна зміна нормативно-правової бази призводять до різних
правопорушень, а оптимізація витрат держбюджету та вимоги до України світових
економічних і політичних структур потребують скорочення державного апарату.
З огляду на це, наразі є особливо актуальними питання, пов’язані з призначенням
на посаду й набуттям статусу державного службовця. Тож дізнайтеся, які документи
необхідні для призначення на посаду держслужбовця та хто їх має перевіряти, як
правильно скласти акт про призначення й інформувати Державну фіскальну службу про укладення трудового договору, а також яка передбачена відповідальність за
неповідомлення податківців про прийняття на посаду держслужбовця.

Правові підстави

На українських держслужбовців, як і на будьяку іншу категорію зайнятих осіб, поширюється
весь комплекс загального трудового законодавства — Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП). Зокрема, мова йде і про вимогу
ч. 3 ст. 24 КЗпП щодо обов’язкового подання повідомлення центральному органу виконавчої
влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (тобто Державній фіскальній службі) про прийняття працівника на роботу.
Спеціальним нормативно-правовим актом,
який безпосередньо регулює питання призначення на посаду та набуття статусу держслужбовця, виступає Закон України «Про державну
службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII (далі —
Закон № 889). У розділі IV містяться вичерпні
вимоги щодо вступу на державну службу, зокрема, у ст. 21 Закону № 889 зазначено, що вступ
на державну службу здійснюється шляхом
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призначення громадянина України на посаду
державної служби за результатами конкурсу.
Прийняття громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених Законом
№ 889.

Особа, яка вступає на посаду державної служби
вперше, набуває статусу державного службовця з
дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, — з дня призначення на посаду (ч. 3 ст. 21 Закону № 889).

Статтями 22 – 30 Закону № 889 регулюється
порядок проведення конкурсу на зайняття вакантної посади держслужбовця, а у ст. 31 Закону
№ 889 вказано, що на посаду державної служби
призначається переможець конкурсу. Саме рішення про призначення приймається:
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1) на посаду державної служби категорії «А» —
суб’єктом призначення, визначеним Конституцією України та законами України, у порядку,
передбаченому Конституцією України, цим та
іншими законами України;
2) на посади державної служби категорії «Б»
та «В» — керівником державної служби.
Рішення про призначення на посаду державної служби приймається після закінчення строку оскарження результатів конкурсу, а в разі
оскарження результатів конкурсу — після прийняття рішення за скаргою суб’єктом розгляду
скарги (органом, уповноваженим на розгляд
скарги), але не пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про переможця
конкурсу, якщо інше не передбачено законом.
Таке рішення приймається на підставі протоколу засідання конкурсної комісії.
Окрім цього, у ч. 4 ст. 31 Закону № 889 зазначено, що рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби
приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII
та за результатами перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» за від 16 вересня 2014 р. № 1682-VII (далі — Закон № 1682).
На службу управління персоналом у день призначення особи на посаду державної служби Законом № 889 покладається організація складення Присяги державного службовця особою, яка
вперше призначена на посаду державної служби, а також ознайомлення державного службовця під підпис із правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією.
У ч. 6 ст. 31 Закону № 889 вказано, що з метою безперебійного функціонування державного органу одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на зайняття
вакантної посади державної служби до призначення особи на таку посаду суб’єкт призначення може прийняти рішення:
1) про тимчасове покладення виконання
обов’язків за вакантною посадою державної
служби категорії «А» на одного із заступників
або на одного з керівників самостійних структурних підрозділів цього державного органу;
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2) про тимчасове покладення виконання
обов’язків за вакантною посадою керівника самостійного структурного підрозділу на одного
із державних службовців, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного
органу;
3) про тимчасовий розподіл обов’язків за іншими вакантними посадами державної служби
між державними службовцями, які працюють у
відповідному структурному підрозділі державного органу.

Строк тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби категорії «А», передбаченого п. 1 ч. 6 ст. 31 Закону № 889, не може
перевищувати три місяці.
Рішення, передбачене п. 2 ч. 6 ст. 31 Закону
№ 889, може бути прийнято за умови відсутності посади заступника керівника самостійного структурного підрозділу у державному органі
або якщо така посада є вакантною.
У разі прийняття рішення, передбаченого
пунктами 1 – 3 ч. 6 ст. 31 Закону № 889, відповідним працівникам встановлюється виплата,
передбачена ч. 4 ст. 52 Закону № 889.

Документуємо призначення
на посаду

Після того, як претендента на посаду державної служби відібрано, а служба управління персоналом перевірила документи, необхідні для
призначення, на державний орган (а точніше —
його керівника), де працюватиме державний
службовець, покладається низка обов’язків. Зокрема, необхідно скласти й видати акт (розпорядчий документ) про призначення на посаду та
поінформувати відповідні органи Державної фіскальної служби про укладення трудового договору. Варто зауважити, що працівника не може
бути допущено до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, про що йдеться у ч. 3
ст. 24 КЗпП.
Акт про призначення державного службовця
на посаду приймають у вигляді указу, постанови,
№ 17 (173), 3 вересня 2018

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

наказу (розпорядження) чи рішення (залежно
від категорії посади та відповідно до законодавства). Що характерно, акт органу вищого рівня
про призначення на посаду (утім, як і про звільнення з посади) оголошують шляхом видання
за місцем роботи відповідного акта із зазначенням дати фактичного призначення на посаду
(чи звільнення з посади). Про це йдеться у п. 5
розділу IV Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України
з питань державної служби від 22 березня 2016 р.
№ 64.
Згідно зі ст. 33 Закону № 889 в акті про призначення на посаду має бути вказано:
— прізвище, ім’я, по батькові особи, яка призначається на посаду державної служби;
— займана посада державної служби із зазначенням структурного підрозділу державного органу;
— дата початку виконання посадових обов’язків;
— умови оплати праці.
Окрім зазначеного, акт про призначення на
посаду може містити також наступні умови:
— строк призначення (у разі строкового призначення);
— строк випробування (у разі призначення з
випробувальним строком);
— обов’язок державного органу забезпечити
державному службовцю можливість проходження професійного навчання, необхідного державному службовцю для виконання своїх посадових
обов’язків.
В акті про призначення на посаду державної
служби має бути вказана дата початку виконання посадових обов’язків — це узгоджується з
необхідністю розмежовувати дату видання розпорядчого документа про прийняття на роботу
та дату початку трудових відносин, що зумовлено зобов’язанням подавати повідомлення відповідному органу Державної фіскальної служби
про укладення трудових договорів.
Невід’ємною складовою акта про призначення на посаду державної служби є згадка про умови оплати праці. Сама структура заробітної плати державного службовця встановлена у ч. 2
№ 17 (173), 3 вересня 2018
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ст. 50 Закону № 889. Так, заробітна плата державного службовця складається з:
1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
3) надбавки за ранг державного службовця;
4) виплати за додаткове навантаження у
зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;
5) виплати за додаткове навантаження у
зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною
посадою державної служби за рахунок економії
фонду посадового окладу за відповідною посадою;
6) премії (у разі встановлення).
В акті про призначення на посаду обов’язково має бути зазначено точний розмір посадового окладу державного службовця (наприклад,
7 500 грн). Про це йдеться у Правилах організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р.
№ 1000/5 (далі — Правила № 1000/5). Так, у
разі призначення працівника в розпорядчому
документі зазначають, зокрема, розмір його посадового окладу відповідно до штатного розпису (п. 7 глави 9 розділу ІІ Правил № 1000/5).
Окрім цього, графу для зазначення окладу (тарифної ставки) містить і Типова форма № П-1
«Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», затверджена наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 р. № 489.
Якщо ж оклади змінюватимуться, то подану
інформацію також слід відкоригувати. Для цього можна видати зведений наказ, де наведено
підставу для зміни посадових окладів, перелік
державних службовців (із зазначенням посад),
посадові оклади яких змінюються, нові розміри окладів та дату, з якої вони застосовуватимуться. Вносити зміни до акта про призначення
на посаду не потрібно.
При складанні акта про призначення на посаду необхідно також враховувати й надбавку за
вислугу років. Відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону
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№ 889, надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця
за кожний календарний рік стажу державної
служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу. Однак до акта про призначення не
потрібно включати відомості про сам стаж державної служби (тобто, якщо новопризначений
працівник ще або взагалі не має такого стажу
або він менше одного року і, відповідно, надбавка за вислугу років ще не встановлюється, то інформацію про це в акті можна не наводити). Сам
стаж роботи та державної служби обчислюється
службою управління персоналом відповідного
державного органу, яка також здійснює контроль
за встановленням надбавок за вислугу років (на
це звертається увага у підпунктах 21 і 28 п. 2 розділу ІІ Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства України
з питань державної служби від 3 березня 2016 р.
№ 47).
Схему посадових окладів держслужбовців та
розміри надбавок за ранг визначає Кабінет Міністрів України (далі — КМУ), про що йдеться у
ч. 3 ст. 51 та ч. 2 ст. 52 Закону № 889. На сьогодні розмір вказаних виплат затверджений постановою КМУ від 18 січня 2017 р. № 15 (в редакції
від 25 січня 2018 р. № 24).
Відповідно до ч. 9 ст. 39 Закону № 889, за державним службовцем, який переходить на посаду нижчої категорії або звільняється, зберігається ранг. Отже, особі з рангом державного
службовця при призначенні встановлюють надбавку відповідно до її рангу. Якщо ж під час призначення присвоять вищий ранг, більшу надбавку нараховуватимуть з дня присвоєння нового
рангу. Однак виняток може бути при призначенні на посаду з випробуванням, адже ранг та
надбавку встановлюють після проходження випробування. Якщо державний службовець, призначений із випробуванням, має ранг, то у період випробування одержуватиме надбавку
відповідно до нього. Таке пояснення міститься в
нормах ч. 5 ст. 39 Закону № 889 і абзацах 2 та 4
п. 2 постанови КМУ «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення
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між рангами державних службовців і рангами
посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами
та іншими спеціальними званнями» від 20 квітня 2016 р. № 306. У той же час, є певні обмеження щодо можливостей встановити випробування при прийнятті на державну службу, на що
звертається увага у ч. 3 ст. 26 КЗпП. Окрім цього, у ч. 3 ст. 35 Закону № 889 вказано, що випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести
місяців. Слід звернути увагу, що Закон № 889 не
передбачає такої складової змісту акта про призначення, як присвоєння рангу державного
службовця. Ранги державних службовців присвоюють одночасно з призначенням на посаду
державної служби, про що і йдеться у ч. 5 ст. 39
Закону № 889.
Зауважимо, що згідно з ч. 3 ст. 33 Закону № 889
копія акта про призначення на посаду видається
державному службовцю, а ще одна копія зберігається в його особовій справі. Це відбувається
незалежно від того, чи звертався держслужбовець з відповідним проханням. Якщо ж держслужбовець відмовляється отримати копію акта
про призначення на посаду, цей факт доцільно
засвідчити відповідним актом про відмову від
отримання копії.
Важливо, щоб оформлення та розташування
реквізитів акта про призначення на посаду відповідали Національному стандарту України
«Державна уніфікована система документації.
Уніфікована система організаційно-розпорядчої
документації. Вимоги до оформлювання документів. ДСТУ 4163-2003», затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від
7 квітня 2003 р. № 55 (Зразок 1).

Повідомляємо податківців
про прийняття на роботу

Відповідно до чинного законодавства на державний орган покладається обов’язок щодо повідомлення Державній фіскальній службі про
прийняття працівника на роботу, у т. ч. й державну службу. Так, у постанові КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі
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Зразок 1

ІВАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
31.07.2018 р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ 123-к/тр

Про призначення
Мазур О. Г.
Відповідно до статті 31 Закону України «Про державну службу»,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити МАЗУР Ольгу Георгіївну на посаду головного спеціаліста юридичного відділу апарату адміністрації з 1 серпня 2018 р., як переможця конкурсу, зі строком випробування шість місяців та посадовим окладом 7 500 грн.
2. Встановити Мазур О. Г. надбавку за вислугу років у розмірі 9% посадового окладу (стаж
державної служби на 01.08.2018 р. — 3 роки 5 місяців та 12 днів).
3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку і звітності, фінансування та господарського
забезпечення – головному бухгалтеру апарату адміністрації Сові Н. М. при нарахуванні заробітної плати врахувати, що Мазур О. Г. має 9-й ранг державного службовця.
Підстави: 1. Заява Мазур О. Г. від 23.07.2018 р..
2. Протокол засідання конкурсної комісії від 18.07.2018 р..
Голова адміністрації

Орел

Віза начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності,
фінансування та господарського забезпечення –
головного бухгалтера апарату адміністрації
Сова
З розпорядженням ознайомлена:
31.07.2018 р.

та її територіальним органам про прийняття
працівника на роботу» від 17 червня 2015 р.
№ 413 (далі — Постанова № 413) вказано, що
повідомлення надсилають до територіальних
органів Державної фіскальної служби за місцем
обліку роботодавця як платника єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування. Для цього використовується форма Повідомлення про прийняття на роботу, наведена у додатку до Постанови № 413 (Зразок
2), яка надсилається до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним
із таких способів:
№ 17 (173), 3 вересня 2018

Мазур

В. В. Орел

Н. М. Сова
О. Г. Мазур

— засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та
електронного підпису;
— на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
— на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.
Варто зауважити, що повідомлення відповідному органу Державної фіскальної служби про
прийняття працівника на роботу є складовою
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укладання трудового договору — поряд із виданням наказу чи розпорядження. Про це йдеться,
серед іншого, й у листі Державної служби України з питань праці «Щодо подання Повідомлення про прийняття працівника на роботу»
від 3 серпня 2015 р. № 1364/24/21/01/2298-15.
Окрім цього, як зазначається в листі Міністерства соціальної політики України «Щодо заповнення повідомлення про прийняття працівника
на роботу» від 4 серпня 2015 р. № 432/13/155-15,
дата акта про призначення на посаду та дата початку роботи державного службовця не можуть
збігатися.
Якщо ж претендент на посаду держслужбовця
підлягає спеціальній перевірці та/або перевірці
за Законом № 1682, трудовий договір укладають після складання довідки про результати
спеціальної перевірки та/або проведення першого етапу люстраційної перевірки. Цей етап
проводять згідно з п. 42 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про
очищення влади», затвердженого постановою
КМУ від 16 жовтня 2014 р. № 563.
Що характерно, повідомлення буває двох
видів:
— початкове — подається при укладенні
трудового договору з новим працівником;
— скасовуюче — подається, якщо в початковому повідомленні були допущені помилки та в
інших випадках (про них розповімо докладніше
нижче).
Юридичним фактом, що засвідчує набуття
статусу державного службовця громадянином,
який вперше вступає на державну службу, є
складення ним Присяги державного службовця,
якій присвячено ст. 36 Закону № 889. Відповідно до цього, особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею
Присяги. Про це йдеться у ч. 3 ст. 21 і ч. 5 ст. 36
Закону № 889. Сам текст Присяги наведено у ч. 1
ст. 36 Закону № 889.
Як правило, присягу складають один раз при
першому призначенні на посаду державної
служби. При цьому організація її складення є
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обов’язком служби управління персоналом відповідного державного органу.
Зауважимо, що дата призначення на посаду —
це дата початку виконання посадових обов’язків
(яка, як було з’ясовано вище, відрізняється від
дати видання акта про призначення).
Особа – переможець конкурсу на посаду державної служби виголошує Присягу у присутності державних службовців структурного підрозділу, на посаду в якому її призначено, та
представників служби управління персоналом
відповідного державного органу, підписує текст
Присяги і зазначає дату її складення. На це вказує ч. 2 ст. 36 Закону № 889.
Кадровикам варто пам’ятати, що підписаний
текст Присяги є складовою особової справи державного службовця. Також про складення Присяги роблять запис у трудовій книжці, на що
звертається увага у ч. 3 ст. 36 Закону № 889.
Якщо ж така особа відмовляється скласти
Присягу, її вважають такою, що відмовилася від
посади. Акт про її призначення скасовує суб’єкт
призначення. Відтак застосовують відкладене
право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття посади. Про це йдеться у ч. 4
ст. 36 Закону № 889. Сама відмова від складення
Присяги призводить до скасування акта про
призначення, але не до припинення державної
служби чи звільнення — з особою, яка відмовилася скласти Присягу, трудовий договір просто
не укладається.
Особа ж, яку призначають на посаду державної служби повторно, набуває статусу держслужбовця з дня призначення на посаду відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону № 889. Днем
призначення на посаду є дата початку виконання посадових обов’язків, зазначена в акті про
призначення.
Чинним законодавством встановлена відповідальність за неповідомлення про прийнятих
співробітників. До юридичної особи, яка при
прийнятті на роботу працівника не виконала
вимогу щодо подання повідомлення, може бути
застосовано: фінансову відповідальність у вигляді штрафу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати (наразі це 3 723 грн), який накладається безпосередньо на юридичну особу або
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* Категорія особи: 1 — наймані працівники з трудовою книжкою; 2 — наймані працівники без трудової книжки.
** Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

________________

2. Тип: початкове

(найменування /прізвище, ім’я та по батькові страхувальника)

1 2 3 4 5 6 7 8

№ аркуша повідомлення 1

9. Дата початку роботи

11. Кількість заповнених рядків на аркуші

(ініціали та прізвище)

Н. М. Сова

(ініціали та прізвище)

0

1

3 1 0 7 2 0 1 8 0 1 0 8 2 0 1 8

8. Дата видання наказу
або розпорядження про
прийняття на роботу

В. В. Орел

7. Номер
5. Реєстраційний номер облікової
наказу
або роз6. Прізвище, ім’я,
картки платника податків або сепорядження
по батькові застрахованої особи про прийняття
рія та номер паспорта**
на роботу

10. Дата формування повідомлення у страхувальника

1
2
3
4
5
6

3. Порядковий
номер
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4. Категорія
особи*

_______________________________________Іванівська районна державна адміністрація Херсонської області______________________________________________

1. Код згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**

Повідомлення
про прийняття працівника на роботу

Зразок 2

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
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жавної служби в листах від 16 червня 2016 р.
№ 11-р/з та від 21 червня 2016 р. № 93/13/22-16
надано роз’яснення, що керівник структурного
підрозділу місцевої державної адміністрації,
утвореного як юридична особа публічного права, здійснює повноваження з питань державної
служби та організації роботи інших працівників
у цьому підрозділі, тобто є керівником державної служби.
Таким чином, питання призначення на посаду та набуття статусу державного службовця
має свої правові особливості. Це вимагає скоординованих дій відповідних служб, що дозволить
уникнути в майбутньому різного роду санкцій
та дозволить правильно зорганізувати ефективний робочий процес.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист

реклама

фізичну особу – підприємця, про що йдеться у
ст. 265 КЗпП. Також може бути застосовано адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (далі — нмдг)(від
510 до 1 700 грн), який накладається на посадових осіб підприємств-правопорушників. Штраф
за повторне порушення протягом року становить від 100 до 300 нмдг (від 1 700 до 5 100 грн)
(частини 1, 2 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Окремо слід звернути увагу на суб’єкт призначення. Для держслужбовців структурних підрозділів місцевої державної адміністрації таким
є її голова. Якщо керівник державного органу є
державним службовцем, він одночасно є і керівником державної служби цього органу. Про це
йдеться у п. 4 ч.1 ст. 17 Закону № 889. До того ж,
Національним агентством України з питань дер-
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НАКАЗ

від 10 серпня 2018 р. № 1143

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Набув чинності:
15 серпня 2018 року

Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу
загальної середньої освіти»
Відповідно до пункту 27 Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 373,
Н А К А З У Ю:
Затвердити професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», що додається.
Перший заступник Міністра

Остання редакція:
10 серпня 2018 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
стандарт професії вчителя
початкових класів, який став
першим профстандартом в
Україні, затвердженим на національному рівні. У документі чітко прописана загальна інформація про стандарт,
навчання та професійний
розвиток вчителя і найголовніше — конкретний перелік
його функцій.
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О. Крентовська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
10 серпня 2018 р. № 1143

Професійний стандарт
«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»
1. Загальні відомості професійного стандарту
1.1. Основна мета професійної діяльності
Організація навчально-пізнавальної діяльності, виховання та розвитку учнів початкової
школи
1.2. Назва виду економічної діяльності, секції, розділу, групи та класу економічної діяльності та їхній код (згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»)
Секція Р «Освіта»
Розділ 85 «Освіта»
Група 85.2 «Початкова освіта»
Клас 85.20 «Початкова освіта»
1.3. Назва виду професійної діяльності та її код (згідно з Національним класифікатором
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»)
23 Викладачі
233 Вчителі початкової школи та працівники дошкільних закладів
2331 Вчителі початкової школи
1.4. Назва професії (професійної назви роботи) та її код (згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»)
2331 Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти*
1.5. Узагальнена назва професії
Педагог
1.6. Назви типових посад
Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти*
Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти I категорії*
Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти вищої категорії*
1.7. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)
Робота вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти передбачає зайнятість в аудиторії (класі), навчальну та виховну освітню діяльність за межами будівлі, безпосередню підпорядкованість керівництву закладу освіти. Робоче місце може бути розташоване в навчальній аудиторії (класі), в окремому кабінеті, в кімнаті викладачів.
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1.8. Умови праці
Умови праці з помірним рівнем шуму, відсутністю вібраційних, теплових, хімічних і радіаційних джерел впливу.
Високий рівень психофізіологічного та емоційного навантаження. Високий рівень відповідальності за формування
навколишнього освітнього середовища та дотримання заходів і правил забезпечення безпеки учнів.
1.9. Умови допуску до роботи за професією
Необхідні щорічні медичні огляди, попереднє спеціальне навчання з пожежної безпеки у закладах освіти
1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК):
для вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти* — диплом молодшого бакалавра (6 рівень
НРК), незалежне підтвердження компетентностей, необхідних для виконання трудових функцій А, Б, В;
для вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти I категорії* — диплом бакалавра (7 рівень НРК),
незалежне підтвердження додаткових компетентностей, необхідних для виконання трудових функцій Г, Д, Є, Ж;
для вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти вищої категорії* — диплом магістра (8 рівень
НРК), незалежне підтвердження додаткових компетентностей, необхідних для виконання трудової функцій З.
2. Навчання та професійний розвиток
2.1. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва кваліфікації)
Законодавством передбачено обов’язкове щорічне підвищення кваліфікації та проведення атестації не рідше ніж
один раз на 5 років, за результатами якої визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.
2.2. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)
Законодавством передбачено обов’язкове щорічне підвищення кваліфікації та проведення атестації не рідше ніж
один раз на 5 років, за результатами якої підтверджуються кваліфікаційні категорії.
3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність
Конституція України
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про загальну середню освіту»
Закон України «Про вищу освіту»
Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст.
Концепція Нової української школи
Концепція розвитку педагогічної освіти
Державний стандарт початкової освіти
Типова освітня програма
Освітня програма
Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти, щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти тощо.
4. Перелік трудових функцій (умовні позначення трудових функцій)
Трудова функція А «Планування і здійснення освітнього процесу» (6 рівень НРК)
Трудова функція Б «Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та
родині» (6 рівень НРК)
Трудова функція В «Створення освітнього середовища» (6 рівень НРК)
Трудова функція Г «Рефлексія та професійний саморозвиток» (7 рівень НРК)
Трудова функція Д «Проведення педагогічних досліджень» (7 рівень НРК)
Трудова функція Є «Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації
учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти» (7 рівень НРК)
Трудова функція Ж «Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті»
(7 рівень НРК)
Трудова функція 3 «Оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти»
(8 рівень НРК)
5. Опис трудових функцій (трудові функції; предмети і засоби праці; професійні компетентності;
знання, уміння та навички)
_________________
* Назву посади зазначено відповідно до положень Закону України «Про освіту».
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А

Умовне
позначення

Планування
і здійснення
освітнього
процесу

Трудові функції

Персональний комп’ютер
(далі — ПК), інші засоби
оргтехніки (далі — ЗО);
нормативні документи,
підручники, навчальні
та методичні посібники,
вказівки, рекомендації в
паперовій та електронній
формах, засоби наочності,
педагогічні програмні
засоби (ППЗ)

Предмети
та засоби праці

А3. Здатність планувати роботу,
розробляти календарнотематичне планування змісту
освітніх галузей, план виховної
роботи, планувати професійний
саморозвиток вчителя

А2. Здатність дотримуватися
вимог нормативно-правових
документів, що регламентують
організацію освітнього процесу
в початковій школі

А1У1. Знаходити навчально-методичну
літературу для роботи вчителя, у тому числі
в мережі Інтернет

А1З1. Джерела навчальнометодичної літератури для
вчителя, у тому числі інтернетсайти (сайт МОН України,
Національної електронної
платформи, сайти освітянських
проектів, видавництв, електронні
платформи для вчителя,
електронні бібліотеки тощо)
А1З2. Сучасні підходи до
навчання, розвитку, виховання
й соціалізації учнів початкової
школи

А1. Здатність вивчати,
аналізувати та застосовувати
під час планування освітнього
процесу професійну літературу,
подану в паперовій та
електронній формах

А3З1. Вимоги до структури і
змісту календарно-тематичного
плану
А3З2. Вимоги до структури та
змісту плану виховної роботи
вчителя
А3З3. Вимоги до структури
і змісту плану професійного
саморозвитку вчителя

А3У3. Складати план професійного
саморозвитку

А3У2. Складати план виховної роботи

А3У1. Складати календарно-тематичний
план

А1У2. Аналізувати перспективні підходи до
навчання, розвитку, виховання й соціалізації
учнів, визначати їх переваги та ризики
порівняно з діючими підходами
А1У3. Застосовувати сучасні підходи до
навчання, розвитку, виховання й соціалізації
учнів під час планування освітнього процесу
А2З1. Нормативні документи, що А2У1. Аналізувати та опрацьовувати
регламентують діяльність учителя нормативні документи з метою їх
використання у професійній діяльності
початкової школи (Державний
стандарт початкової освіти,
А2У2. Дотримуватися вимог нормативних
Типові освітні програми, освітні
документів під час планування освітнього
програми, Базовий навчальний
процесу в початковій школі
план, Типовий навчальний план,
критерії оцінювання навчальних
досягнень тощо)

Уміння та навички

Знання

Професійні компетентності

Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції:
вивчення та використання професійної літератури під час планування освітнього процесу;
дотримання вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі;
планування роботи вчителя: календарно-тематичне планування змісту освітніх галузей, поурочне планування, планування виховної роботи, планування професійного
саморозвитку вчителя;
організація взаємодії із профільними фахівцями щодо планування освітнього процесу;
педагогічна діагностика учня;
здійснення освітнього процесу.

Трудова функція А «Планування і здійснення освітнього процесу»

АКТУАЛЬНО
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
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А5. Здатність до організації
та проведення педагогічної
діагностики учня

А4. Здатність до організації
взаємодії з профільними
фахівцями щодо планування
освітнього процесу

А3У4. Реалізовувати сучасні методики
навчання освітніх галузей, передбачених
Державним стандартом початкової освіти,
під час проектування уроку
А3У5. Передбачати доцільні методи, форми
й засоби навчання та забезпечення взаємодії
під час освітнього процесу, у тому числі
зворотного зв’язку, під час проектування
діяльності учнів та вчителя на уроці
А3З6. Сучасні технології
А3У6. Планувати застосування сучасних
навчання в початковій школі
навчальних технологій під час проектування
уроку
А3З7. Варіативність структури
А3У7. Розробляти конспект уроку будьуроків у початковій школі
якого типу із навчання освітніх галузей,
визначених Державним стандартом
початкової освіти
А4У1. Співпрацювати та взаємодіяти
А4З1. Завдання та обов’язки
з профільними фахівцями стосовно
профільних фахівців,
планування педагогічного впливу та/або
необхідні для планування та
організації застосування засобів результатів навчання виходячи з потреб
педагогічного впливу на учнів та/ і можливостей учнів та/або учнівського
колективу
або учнівський колектив
А4У2. Розробляти спільно з профільними
фахівцями індивідуальні програми розвитку
та навчання учнів, які потребують особливої
уваги
А5З1. Ознаки, які характеризують А5У1. Оцінювати стан і результати процесу
навчання освітніх галузей, що визначені
стан і результати процесу
Державним стандартом початкової освіти,
навчання освітніх галузей,
учнів класу / окремого учня
що визначені Державним
стандартом початкової освіти,
А5У2. Визначати тенденції, динаміку
учнів класу / окремого учня
дидактичного процесу
А5У3. Прогнозувати можливі відхилення
від мети у процесі навчання учнів класу /
окремого учня
А5У4. Визначати шляхи запобігання
можливим відхиленням від мети у процесі
навчання учнів класу / окремого учня
А5У5. Здійснювати поточний контроль
А5З2. Засоби контролю,
і перевірку результатів навчання учнів
перевірки й оцінювання
(формувального та
А5У6. Проводити формувальне та
підсумкового), збір та
підсумкове оцінювання результатів навчання
узагальнення статистичних даних учнів
та їх аналіз
А5У7. Аналізувати й узагальнювати
результати формувального та підсумкового
оцінювання

А3З4. Методики навчання
освітніх галузей, визначених
Державним стандартом
початкової освіти
А3З5. Методи, форми й засоби
навчання та забезпечення
взаємодії учнів під час освітнього
процесу

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
АКТУАЛЬНО
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А6. Здатність до здійснення
освітнього процесу

А5У8. Оцінювати стан і результати процесу
виховання і соціалізації учнів класу /
окремого учня
А5У9. Визначати тенденції, динаміку
виховного процесу
А5У10. Прогнозувати можливі
відхилення від мети у процесі виховання
й соціалізації учнів класу / окремого
учня
А5У11. Визначати шляхи запобігання
можливим відхиленням від мети у процесі
виховання й соціалізації учнів класу /
окремого учня
А5З4. Засоби педагогічної
А5У12. Вивчати динаміку формування
діагностики соціальних,
соціальних, моральних якостей
моральних якостей особистості особистості учня
учня
А5У13. Аналізувати й узагальнювати
результати моніторингу формування
соціальних, моральних якостей особистості
учня
А6З1. Теоретичні основи процесу А6У1. Проводити уроки та інші форми
навчання учнів початкової школи організації освітнього процесу,
дотримуючись плану-конспекту з
можливістю його коригування в разі
потреби
А6У2. Організовувати різні форми
навчальної діяльності учнів (індивідуальну,
парну, групову, колективну, фронтальну),
забезпечувати зворотний зв’язок
з учителем
А6У3. Коригувати власну діяльність
виходячи з конкретної навчальної
ситуації
А6У4. Ураховувати індивідуальні особливості
та потреби учнів у процесі організації
навчальної діяльності
А6У5. Здійснювати процес навчання учнів
відповідно до психолого-педагогічних
закономірностей формування умінь і
навичок, розвитку пізнавальних потреб і
можливостей учнів
А6З2. Теоретичні основи процесу А6У6. Проводити виховні заходи в різних
виховання і соціалізації учнів
формах, дотримуючись плану виховної
початкової школи
роботи вчителя з можливістю його
коригування в разі потреби

А5З3. Ознаки, які
характеризують стан і результати
процесу виховання та соціалізації
учнів класу / окремого учня

АКТУАЛЬНО
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Б2. Здатність добирати доцільні
методи, засоби й форми навчання
відповідно до визначених
мети і завдань уроку, іншої
форми навчання з урахуванням
специфіки змісту навчального
матеріалу та індивідуальних
особливостей учнів

Б2З1. Форми організації
освітнього процесу та форми
взаємодії учнів і вчителя

А3З6. Сучасні технології
навчання в початковій школі

А3З5. Методи, форми й засоби
навчання та забезпечення
взаємодії під час освітнього
процесу

А5З3. Ознаки, які
характеризують стан і результати
процесу виховання та соціалізації
учнів класу / окремого учня

А5У8. Оцінювати стан і результати процесу
виховання і соціалізації учнів класу /
окремого учня
А5У11. Визначати шляхи запобігання
можливим відхиленням від мети у процесі
виховання й соціалізації учнів класу /
окремого учня
А3У5. Передбачати доцільні методи, форми
й засоби навчання та забезпечення взаємодії
під час освітнього процесу, у тому числі і
зворотного зв’язку, під час проектування
діяльності учнів та вчителя на уроці
А3У6. Планувати застосування сучасних
навчальних технологій під час проектування
уроку
Б2У1. Організовувати навчання у різних
формах (урок та позаурочні форми:
екскурсія, домашня робота, гурткова робота
тощо)

Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції:
визначення мети і завдань освітнього процесу, його коригування шляхом зіставлення проміжних результатів із запланованими;
добір доцільних методів, засобів і форм навчання, відповідно до визначених мети і завдань уроку, іншої форми навчання з урахуванням специфіки змісту навчального
матеріалу та індивідуальних особливостей учнів;
використання в освітньому процесі систем теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти;
використання у освітньому процесі методик навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти;
формувальне та підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів;
відстеження динаміки та забезпечення підтримки особистісного розвитку дитини в освітньому процесі;
надання батькам (особам, що їх замінюють) порад і рекомендацій щодо підтримки навчальної діяльності учня за межами закладу освіти;
організація взаємодії з батьками в різних формах;
координація взаємодії заінтересованих осіб для гармонійного розвитку учнів.
Умовне
Трудові функції Предмети та засоби праці
Професійні компетентності
Знання
Уміння та навички
позначення
Б1З1. Вимоги до визначення
Б1У1. Формулювати мету і завдання уроку
Б
Забезпечення ПК, ЗО, методичні посібники, Б1. Здатність визначати
мету і завдання освітнього
мети і завдань уроку та інших
та інших форм організації освітнього
рекомендації, настанови,
і підтримка
процесу, коригувати його
форм організації освітнього
процесу
інструкції, навчальні
навчання,
шляхом зіставлення проміжних процесу, засоби їх досягнення
посібники, персональна
виховання і
результатів із запланованими
розвитку учнів інформація про учнів та
А5З1. Ознаки, які характеризують А5У1. Оцінювати стан і результати процесу
їхніх батьків (осіб, що їх
в освітньому
навчання освітніх галузей, що визначені
стан і результати процесу
середовищі та замінюють), підручники,
Державним стандартом початкової освіти,
навчання освітніх галузей,
наочні та віртуальні засоби
родині
учнів класу / окремого учня
що визначені Державним
навчання
стандартом початкової освіти,
А5У4. Визначати шляхи запобігання
учнів класу / окремого учня
можливим відхиленням від мети у про-цесі
навчання учнів класу / окремого учня
Б1З2. Вимоги до формулювання Б1У2. Формулювати мету виховного заходу
мети виховного заходу

Трудова функція Б «Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та родині»
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А6У2. Організовувати різні форми
навчальної діяльності учнів (індивідуальну,
парну, групову, колективну, фронтальну),
забезпечувати зворотний зв’язок з учителем
Б3. Здатність до використання
Б3З1. Система теоретичних знань Б3У1. Пояснювати сутність понять, способів
в освітньому процесі системи
з освітніх галузей, визначених
діяльності, що належать до освітніх
теоретичних знань з освітніх
Державним стандартом
галузей, визначених Державним стандартом
галузей, визначених Державним початкової освіти
початкової освіти
стандартом початкової освіти
Б3У2. Оцінювати істинність або хибність
тверджень і висновків учнів з точки зору
систем теоретичних знань з освітніх
галузей, визначених Державним стандартом
початкової освіти
Б3У3. Прогнозувати можливі помилки учнів
виходячи із систем теоретичних знань
освітніх галузей, визначених Державним
стандартом початкової освіти
Б3У4. Правильно вживати терміни й поняття
з освітніх галузей, визначених Державним
стандартом початкової освіти
Б4. Здатність до використання
А3З4. Методики навчання
А3У4. Реалізовувати сучасні методики
у освітньому процесі методик
освітніх галузей, визначених
навчання освітніх галузей, передбачених
навчання освітніх галузей,
Державним стандартом
Державним стандартом початкової освіти,
визначених Державним
початкової освіти
під час проектування уроку
стандартом початкової освіти
Б4У1. Дотримуватись у процесі реалізації
Б4З1. Психолого-дидактичні
засади методик навчання освітніх методик навчання психологічногалузей, які визначені Державним дидактичних вимог до формування в учнів
понять, умінь і навичок
стандартом початкової освіти,
учнів початкової школи
Б4З2. Особливості конБ4У2. Розробляти системи навчальних
струювання систем навчальзавдань відповідно до певної методики
них завдань, що реалізують
формування в учнів понять, умінь і навичок
певну методику навчання
Б4У3. Розробляти методику роботи
Б4З3. Методика роботи з
з окремими видами завдань, що
окремими видами завдань,
пропонуються учням у процесі навчання
що пропонуються учням у
освітніх галузей, визначених Державним
процесі навчання освітніх
галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти
стандартом початкової освіти
Б4У4. Аналізувати методичні системи,
Б4З4. Методичні системи
реалізовані в підручниках, навчальних
навчання освітніх галузей,
посібниках, з метою з’ясування їхніх переваг
визначених Державним
і недоліків
стандартом початкової освіти,
що реалізовані у підручниках,
Б4У5. Обґрунтовувати вибір навчальнонавчальних посібниках, які
методичного комплекту з огляду на
рекомендовані до використання ефективність досягнення обов’язкових
МОН України
результатів навчання, визначених типовими/
освітніми програмами
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Б6. Здатність до відстеження
динаміки та забезпечення
підтримки особистісного
розвитку дитини в освітньому
процесі

Б5. Здатність до проведення
формувального та підсумкового
оцінювання навчальних
досягнень учнів

Б5У1. Складати різні види та форми
діагностичних робіт для моніторингу /
поточного контролю динаміки процесу
навчання учнів з освітніх галузей,
визначених Державним стандартом
початкової освіти
Б5У2. Складати завдання для комбінованих
контрольних робіт або тести для перевірки
навчальних досягнень учнів з освітніх
галузей, визначених Державним стандартом
початкової освіти
А5У5. Здійснювати поточний контроль і
перевірку результатів навчання учнів
А5У6. Проводити формувальне та
підсумкове оцінювання результатів навчання
учнів
А5З1. Ознаки, які характеризують А5У1. Оцінювати стан і результати процесу
навчання освітніх галузей, що визначені
стан і результати процесу
Державним стандартом початкової освіти,
навчання освітніх галузей,
учнів класу / окремого учня
що визначені Державним
стандартом початкової освіти,
А5У2. Визначати тенденції, динаміку
учнів класу / окремого учня
дидактичного процесу
А5У3. Прогнозувати можливі відхилення
від мети у процесі навчання учнів класу /
окремого учня
А5У4. Визначати шляхи запобігання
можливим відхиленням від мети
у процесі навчання учнів класу / окремого
учня
Б6З1. Вікові особливості
Б6У1. Ураховувати вікові особливості
динаміки становлення
учнів під час добору змісту, методів,
пізнавальних процесів учнів
засобів і форм навчання освітніх галузей,
визначених Державним стандартом
початкової освіти
Б6У2. Ураховувати вікові особливості учнів
у процесі організації навчальної взаємодії та
зворотного зв’язку
Б6З2. Індивідуальні особливості Б6У3. Ураховувати індивідуальні особливості
динаміки становлення
учнів під час добору змісту, методів,
пізнавальних процесів учнів
засобів і форм навчання освітніх галузей,
визначених Державним стандартом
початкової освіти
Б6У4. Ураховувати індивідуальні особ-ливості
учнів у процесі організації нав-чальної
взаємодії та зворотного зв’язку
А5З2. Засоби контролю,
перевірки й оцінювання
(формувального та
підсумкового), збір та
узагальнення статистичних даних
та їх аналіз
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Б8. Здатність до організації
взаємодії з батьками в різних
формах

Б7. Здатність до надання батькам
(особам, що їх замінюють) порад
і рекомендацій щодо підтримки
навчальної діяльності учня за
межами закладу освіти

Б7З2. Функції та основні форми
роботи з батьками (особами, що
їх замінюють)

Б7З3. Особливості комунікації
з батьками (особами, що їх
замінюють)

Б7З1. Повноваження вчителя у
роботі з батьками (особами, що
їх замінюють)
Б7З2. Функції та основні форми
роботи з батьками (особами, що
їх замінюють)

А5З3. Ознаки, які
характеризують стан і результати
процесу виховання та соціалізації
учнів класу / окремого учня

Б6З3. Особливості розвитку
особистості учня початкової
школи
А5У8. Оцінювати стан і результати процесу
виховання і соціалізації учнів класу /
окремого учня
А5У9. Визначати тенденції, динаміку
виховного процесу
А5У10. Прогнозувати можливі відхилення
від мети у процесі виховання й соціалізації
учнів класу / окремого учня
А5У11. Визначати шляхи запобігання
можливим відхиленням від мети у процесі
виховання й соціалізації учнів класу і
окремого учня
Б7У1. Дотримуватись професійних
повноважень при роботі з батьками учнів
(особами, що їх замінюють)
Б7У2. Реалізовувати функції щодо надання
батькам порад і рекомендацій із підтримки
навчальної діяльності учня за межами
закладу освіти
Б7У3. Давати батькам інформацію щодо
успіхів і проблем у навчальній діяльності
учня
Б7У4. Давати батькам чіткі та зрозумілі
поради та рекомендації щодо підтримки
навчальної діяльності учнів за межами
закладу освіти
Б7У5. Використовувати різноманітні
засоби для налагодження ефективної
комунікації з батьками (особами, які їх
замінюють), в тому числі інтернет-ресурси
(спеціально створені сайти, соціальні
мережі тощо)
Б8У1. Ознайомлювати батьків зі змістом
та особливостями освітнього процесу, що
організовується закладом освіти
Б8У2. Залучати батьків до спільної з дітьми
діяльності
Б8У3. Забезпечувати педагогічний супровід
виховання дитини в родині
Б8У4. Залучати батьків до організації
позакласних заходів

Б6У5. Ураховувати особливості розвитку
особистості учня під час проектування
та застосування методів педагогічного
впливу
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Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції:
створення безпечних, психологічно комфортних умов освітнього процесу;
створення здоров’язбережувального освітнього середовища, зорієнтованого на особистісний, творчий і духовний розвиток учнів;
змістове наповнення освітнього середовища відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти;
збереження і дотримання правил, ціннісних орієнтацій і традицій закладу освіти;
урахування при створенні освітнього середовища індивідуальних потреб учнів.
Умовне
Трудові функції Предмети та засоби праці
Професійні компетентності
Знання
Уміння та навички
позначення
В1. Здатність до створення
В1З1. Основи безпеки життєВ1У1. Забезпечувати дотримання вимог
В
Створення
ПК, ЗО, рекомендації,
безпечних та психологічно
діяльності, санітарії та гігієни
безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни
освітнього
інструкції, навчальні
комфортних умов освітнього
середовища
посібники та інші
процесу
матеріали щодо правил
безпеки життєдіяльності,
протипожежної безпеки,
шкільних санітарногігієнічних норм, засоби
пожежогасіння, аптечка,
індивідуальні засоби
звукового інформування
про небезпеку

Б8У5. Залучати батьків до прийняття
колегіальних рішень з окремих питань
Б8З1. Форми роботи вчителя з
Б8У6. Організовувати і проводити
батьками
індивідуальну роботу з батьками
(консультації, листування тощо)
Б8У7. Організовувати і проводити групову та
колективну роботу з батьками (батьківські
збори, семінари та конференції для батьків,
різні форми позакласної виховної роботи за
участю батьків тощо)
А4У1. Співпрацювати та взаємодіяти
А4З1. Завдання та обов’язки
з профільними фахівцями стосовно
профільних фахівців,
планування педагогічного впливу та/або
необхідні для планування та
організації застосування засобів результатів навчання виходячи з потреб
педагогічного впливу на учнів та/ і можливостей учнів та/або учнівського
колективу
або учнівський колектив
А4У2. Розробляти спільно з профільними
фахівцями індивідуальні програми розвитку
та навчання учнів, які потребують особливої
уваги
Б9. Здатність до координації
Б9З1. Повноваження вчителя
Б9У1. Організовувати взаємодію з
взаємодії із зацікавленими
щодо залучення зацікавлених
профільними фахівцями з метою
особами для гармонійного
осіб для гармонійного розвитку забезпечення гармонійного розвитку учнів
розвитку учнів
учнів
Трудова функція В «Створення освітнього середовища»
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В3. Здатність до змістового
наповнення освітнього
середовища відповідно до
вимог Державного стандарту
початкової освіти

В2. Здатність до створення
здоров’язбережувального
освітнього середовища,
зорієнтованого на особистісний,
творчий і духовний розвиток
учнів

В3У2. Добирати й застосовувати дидактичні
матеріали та засоби для уроків та інших
організаційних форм навчання, для
оформлення класної кімнати

В2У4. Організовувати освітнє середовище,
яке зорієнтоване на особистісний, творчий
і духовний розвиток учнів за допомогою
заходів, які не передбачають матеріального
забезпечення
В2У5. Організовувати співпрацю з
адміністрацією школи та з іншими
зацікавленими особами щодо реалізації
вимог до створення освітнього середовища,
зорієнтованого на особистісний, творчий і
духовний розвиток учнів
В2У6. Залучати учасників освітнього
процесу до створення освітнього
середовища, зорієнтованого на
особистісний, творчий і духовний розвиток
учнів
В3У1. Визначати на основі Державного
стандарту початкової освіти необхідні для
його реалізації компоненти освітнього
середовища

В2З2. Вимоги до освітнього
середовища, зорієнтованого на
особистісний, творчий і духовний
розвиток учнів

А2З1. Нормативні документи,
що регламентують діяльність
учителя початкових класів
закладу загальної середньої
освіти (Державний стандарт
початкової освіти, Типові освітні
програми, освітні програми,
Базовий навчальний план,
Типовий навчальний план,
критерії оцінювання навчальних
досягнень тощо)
В3З1. Вимоги до змістового
наповнення освітнього
середовища

В1У2. Забезпечувати / створювати
психологічно комфортні умови освітнього
процесу
В2У1. Реалізовувати вимоги до
здоров’язбережувального освітнього
середовища, які не передбачають
матеріального оснащення
В2У2. Організовувати співпрацю з
адміністрацією школи та з іншими
зацікавленими особами щодо
реалізації вимог до створення
здоров’язбережувального освітнього
середовища
В2У3. Залучати учасників освітнього процесу
до створення здоров’язбережувального
освітнього середовища

В1З2. Ознаки психологічно
комфортних умов освітнього
процесу
В2З1. Вимоги до створення
здоров’язбережувального
освітнього середовища
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Б6З3. Особливості розвитку
особистості учня початкової
школи
В5З1. Індивідуальні потреби
учнів у пізнавальній сфері,
у сфері особистісного та
фізичного розвитку

Б6З2. Індивідуальні особливості
динаміки становлення
пізнавальних процесів учнів

В4З2. Ціннісні орієнтації та
традиції закладу освіти

В4З1. Норми та правила
поведінки учасників освітнього
процесу в закладі освіти

(Закінчення — в наступному номері)

В5. Здатність до врахування
при створенні освітнього
середовища індивідуальних
потреб учнів, в тому числі
обдарованих дітей, дітей, які
мають особливі освітні потреби

В4. Здатність до збереження і
дотримання правил, ціннісних
орієнтацій і традицій закладу
освіти

В4У1. Ознайомлювати батьків (осіб, що
їх замінюють) з нормами і правилами
поведінки в закладі освіти
В4У2. Забезпечувати дотримання учнями
норм і правил поведінки в закладі освіти
В4У3. Дотримуватись ціннісних орієнтацій,
зберігати та розвивати традиції закладу
освіти
Б6У3. Ураховувати індивідуальні особливості
учнів під час добору змісту, методів,
засобів і форм навчання освітніх галузей,
визначених Державним стандартом
початкової освіти
Б6У4. Ураховувати індивідуальні
особливості учнів у процесі організації
навчальної взаємодії та зворотного
зв’язку
Б6У5. Ураховувати особливості розвитку
особистості учня під час проектування та
застосування методів педагогічного впливу
В5У1. Ураховувати індивідуальні пізнавальні
потреби та інтереси учнів при формуванні
освітнього середовища
В5У2. Ураховувати індивідуальні потреби
учнів у сфері особистісного розвитку при
формуванні освітнього середовища
В5У3. Ураховувати індивідуальні потреби
фізичного розвитку учнів при формуванні
освітнього середовища

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
АКТУАЛЬНО
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Новації у ЄСВ-звітності
або чому корисно зазирати
у Класифікатор професій
Нагадаємо, що наказом від 15 травня 2018 р. № 511 Міністерство фінансів України (далі — Мінфін) затвердило зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (далі — ЄСВ), затвердженого наказом Мінфіну
від 14 квітня 2015 р. № 435 (далі — Порядок № 435). Таке нововведення призвело до того, що відтепер форма ЄСВ-звітності має нову редакцію, що відображено, зокрема, у збільшенні граф для заповнення таблиць форми № Д4.

Т

ак, у Таблиці 5 додатка 4 «Відомості про
трудові відносини застрахованих осіб»
додано сім нових граф для відомостей
про працівника:
— реквізит 12 — «Професійна назва роботи»;
— реквізит 13 — «Код ЗКППТР» (код загальносоюзного класифікатора професій, посад та
тарифних розрядів);
— реквізит 14 — «Код класифікатора професій»;
— реквізит 15 — «Посада»;
— реквізит 16 — «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або
цивільно-правових відносин, переведення на
іншу посаду»;
— реквізит 18 — «Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований працівник»;
— реквізит 19 «Військове звання».
Отже, тепер у цій Таблиці потрібно буде вказувати не лише прийняття та звільнення правників, їхні декретні відпустки, а ще й переведення працівника на іншу посаду або зміну назви
посади. Звісно, якщо таких кадрових операцій
у звітному місяці не було, складати і подавати
Таблицю 5, як і раніше, не потрібно. Вважаємо,
що тут доречно надати певні пояснення щодо
деяких термінів, зазначених вище.
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Майже всі кадровики вже звикли до абревіатур, які зазвичай використовуються у матеріалах, присвячених професійній класифікації та
професійній кваліфікації. Так, Національний
класифікатор України ДК003:2010 «Класифікатор професій» має абревіатуру КП, а Довідник
кваліфікаційних характеристик професій працівників — ДКХП.
Але наразі, кадровикам доведеться познайомитися ще з однією абревіатурою — ЗКППТР. Що
ж вона означає? Повна назва цієї абревіатури у
перекладі виглядає таким чином: «Загальносоюзний класифікатор. Професії робочих, посади службовців та тарифні розряди», тобто, класифікатор радянського періоду був передвісником
сучасного вітчизняного КП і діяв в Україні аж до
прийняття останнього. Код ЗКППТР й сьогодні
залишається в одній із граф табличного виду, передбаченого у КП для професійних назв робіт.
Вигляд матеріалів пункту «код КП», напевно, знайомий для постійних користувачів цього нормативного документа. Наведемо його
фрагмент, у якому для зручності й актуальності
розмістимо (при збереженні «шапки» таблиці)
у довільному порядку деякі «наскрізні» професії (посади), які застосовуються в усіх видах
економічної діяльності (див. Таблицю 1).
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Таблиця 1
Код КП

Код ЗКППТР

Випуск ЄТКД

Випуск ДКХП

3433
2411.2
2411.2
1237.1
1231
1222.1
1236
2429
7212
7241

20281
20281
20287
21074
21097
20735
20874
25392
19756
19861

—

1
1

1229.7
3115
1222.2
4115

21818
23485
23969
24690

—
—
—
—

Власне, об’єднує ці та ще тисячі професій керівників, працівників та робітників, які містяться у КП, саме те, що усі вони мають код
ЗКППТР, на який кадровики не звертали до
цього уваги.
Повертаючись до Таблиці 5, зауважимо, що в
ній є старий реквізит 8 «категорія особи». І всі
категорії осіб перелічені безпосередньо в самій
Таблиці 5 внизу під табличною частиною.
До них в новій редакції Таблиці 5 було додано такі категорії осіб:
— 7: особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
— 8: особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу.
Нагадаємо, що Таблиця 5 додатка 4 до Порядку № 435 подається страхувальником,
якщо протягом звітного періоду:
— було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільноправового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи
(надавані послуги) відповідають видам діяльності,
зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань) із застрахованою особою;
34

1
87, 1

42
1
1
1**
1

Професійна назва роботи
Бухгалтер
Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)
Бухгалтер-експерт
Головний дизайнер (художник-конструктор)
Головний економіст
Головний інженер (промисловість)
Головний програміст
Експерт
Електрогазозварник
Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування
Завідувач архіву
Механік
Начальник виробничого відділу
Секретар керівника (організації, підприємства,
установи)

— було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;
— особу було переведено на іншу посаду або
роботу у того самого страхувальника;
— особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу
військової частини (військового навчального
закладу, установи тощо)) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової
служби;
— особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (у тому числі особам із числа
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу);
— особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
— особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.
Щодо кодів професії (посади) працівника,
то кадровик може знайти їх у КП. Назва посади має відповідати запису у трудовій книжці.
Запис про переведення працівника на іншу
посаду або роботу у того самого страхувальника вноситься у Таблицю 5 в такому самому
порядку, як і про прийняття на роботу. Записи
про причини звільнення у Таблиці 5 мають
№ 17 (173), 3 вересня 2018
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вноситися у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням
на відповідну статтю, пункт закону (наприклад, п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю України).

У разі, якщо за даними страхувальника протягом
звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правових договорів), зміни посади, термінів проходження військової служби або надання відповідної
відпустки, Таблиця 5 додатка 4 до Порядку № 435
не формується та не надається.
Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано
трудовий договір (цивільно-правовий договір),
а потім знову укладено, на таку застраховану
особу робиться два записи у Таблиці 5 додатка 4
до Порядку № 435: перший — із зазначенням

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

дати припинення трудових відносин, другий —
із зазначенням дати початку трудових або цивільно-правових відносин.
У разі, якщо особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається
дата початку відпустки.
Якщо ж в особи закінчилась відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається
дата закінчення відпустки.
Слід визнати, що для певної частки кадровиків незнайомою може виявитися не тільки абревіатура «ЗКППТР», а й абревіатура «КП». Тому
в межах цієї статті викладемо деякі корисні нотатки щодо застосування вітчизняного класифікатора професій (Таблиця 2).
Таблиця 2

Вид роботи
із КП
Загальний
огляд КП
Використання
дужок

Застосування
Додатку В
(обов’язкового)

Що важливо враховувати
КП має додатки А (за розділами) і Б (за абеткою), тобто починати роботу з ним можна за маршрутом:
розділ — код професії (посади) — професійна назва роботи, або професійна назва роботи — код професії
(посади) — розділ.
Окремі професійні назви робіт у КП записано з використанням дужок. У дужках, відповідно до прийнятої
структури КП, може визначатися:
— складова професійної назви роботи, наприклад, «інженер станції насосної (групи станцій)»;
— вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, наприклад, «інженерпроектувальник (водне господарство)»;
— загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, що застосовується у професійнокласифікаційних стандартах інших країн, що може використовуватися як самостійна або альтернативна
професійна назва роботи, наприклад, «менеджер (управитель) з персоналу»;
— споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах даної
класифікаційної групи, наприклад, «молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця,
санітарка-буфетниця та ін.)»;
— що на практиці потребує конкретного визначення.
У Додатку В (обов’язковому) наведено похідні слова (віце-, головний, заступник, провідний, молодший та
ін.) до професій (професійних назв робіт). Ці слова можна використати для утворення нових найменувань
професій, але за умови збереження галузевої та функціональної приналежності, кваліфікаційних вимог,
виключення дублювання, збереження коду таких професій. Наприклад, від професійної назви роботи з
Додатка А «головний бухгалтер» (код КП 1231) за допомогою похідного слова з Додатка В «заступник»
можна утворити похідну назву професії «заступник головного бухгалтера» з тим самим кодом КП 1231.
Крім того, відповідно до примітки 2 до Додатка В ми з вами можемо розширити назви професій термінами
та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання
лаконічності викладу, якщо інше не передбачено в КП чи інших нормативно-правових актах. У результаті
утворену нами вище професійну назву роботи «заступник головного бухгалтера» код КП 1231 можна
розширити словами-уточненнями, наприклад, «з витрат» або «з доходів». При цьому код КП залишиться
тим самим — 1231. Створення розширених назв професій через дефіс або з наведенням уточнень у дужках,
крім передбачених у КП, не допускається.
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г) видати наказ (розпорядження) про внесення змін до пункту наказу (розпорядження) про
прийняття/переведення, в якому неправильно
зазначено назву роботи, посади або професії
працівника;
ґ) на підставі наказу про внесення змін до
наказу про прийняття на роботу (переведення) внести запис до трудової книжки працівника;
д) внести зміни до інших документів, що містять найменування посади/професії працівника.
Насамкінець нагадаємо, що звітність з ЄСВ за
липень 2018 року подавалася у серпні 2018 р. ще
за старими формами звітності, а от звітність за
серпень, яка подається не пізніше 20 вересня
2018 р., слід вже подавати за новими формами.

Олександр НОСІКОВ,
експерт
з кадрового діловодства

РЕКЛАМА

Безумовно, у Таблиці 2 не охоплено усі підходи, закономірності і застереження щодо різних
аспектів застосування КП. Щоб більш впевнено
почувати себе при роботі з цим документом, радимо на постійній основі знайомитися з матеріалами професійно-класифікаційної тематики.
У протилежному випадку кадровик ризикує наробити помилок не тільки у відповідній звітності,
а й, наприклад, при оформленні пільгової пенсії
працівника. Якщо все ж таки подібне порушення сталося, його слід негайно виправити. Для
цього пропонується така послідовність дій:
а) звірити найменування професій (посад)
штатного розпису підприємства з наявними у
КП (із Змінами), при цьому враховувати можливості Додатку В (обов’язкового) до КП;
б) видати наказ або розпорядження про приведення найменувань посад працівників у відповідність до вимог КП;
в) підготувати і видати наказ (розпорядження) про внесення змін до штатного розпису або
викласти штатний розпис у новій редакції;
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ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Навчання персоналу:
види, методи, оцінка
Сьогодні дуже швидко змінюються як зовнішні, так і внутрішні умови функціонування підприємств, що змушує роботодавців шукати найбільш дієві шляхи
підвищення продуктивності та ефективності праці. Тепер роботодавці значно
більше зацікавлені в тому, щоб мати висококваліфікований і компетентний персонал, здатний створювати товари і послуги, які могли б успішно витримати
ринкову конкуренцію. Наразі, в умовах стрімких змін ринкової ситуації, надзвичайно потрібні яскраві таланти і свіжі ідеї, здатні забезпечити високий рівень
конкурентоспроможності. Тому саме ті роботодавці, які готові інвестувати гроші
в навчання своїх співробітників, можуть розраховувати на те, що працівники, які
підвищили рівень своєї професійної підготовки, зможуть легше і швидше вирішувати більш складні завдання, будуть наполегливіше шукати і частіше знаходити найкращі виходи зі складних ситуацій, швидше долати труднощі в роботі.
Отож дізнайтеся, які існують види та методи навчання персоналу та з’ясуйте,
яким чином краще організувати навчання працівників саме вашого підприємства.

Як визначити, чи потрібне
навчання персоналу

Метою навчання персоналу є підготовка працівників до вирішення більш широкого кола
завдань, забезпечення вищого рівня ефективності в роботі та підвищення трудового потенціалу. При цьому навчання дозволяє не тільки
підвищувати рівень знань працівників і виробляти необхідні професійні навички, а й формувати в них таку систему цінностей і установок,
яка відповідає сьогоднішнім реаліям і підтримує
ринкову організаційну стратегію підприємства.
Знання, отримані працівниками у вищих навчальних закладах, стрімко застарівають, що викликає необхідність їх суттєвого оновлення.
У США існує навіть поняття «період напіврозпаду компетентності» — це проміжок часу, за який
половина набутих знань застаріває. Тому все
більшого поширення в західних і українських
підприємствах отримує ідея створення системи
безперервної освіти співробітників.
Сьогодні для успішної роботи потрібно досить добре розбиратися як в спеціальних, так і
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в загальних питаннях, що стосуються сфери менеджменту, управління фінансами, логістики,
маркетингу та ін.. Брак у працівника знань і навичок, необхідних для успішного виконання покладених на нього завдань, не тільки призводить до неефективної праці, але і знижує його
задоволеність роботою. Чим гірше працівник
професійно підготовлений до виконання своїх
робочих функцій, тим вище у нього рівень енергетичних витрат і стресів, пов’язаних з роботою.
Ще одним важливим моментом є характерна
особливість сучасного виробництва — використання високотехнологічної комп’ютерної техніки, автоматизація технологічних процесів, що
вимагає подальшого вдосконалення підготовки
кадрів (персоналу) до оволодіння цим обладнанням. При цьому досить значною проблемою
є необхідність вишукування і використання нових форм і методів підготовки кадрів для роботи
з новітньою технікою, освоєння якої має істотне
значення для підвищення ефективності виробництва.
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У зв’язку з цим змінюється і сам процес підготовки працівників. Цілісна система підготовки персоналу забезпечує відтворення кваліфікованої робочої сили відповідно до розвитку
виробництва і його постійного технічного оновлення, тому вона повинна бути розрахована на
те, щоб впливати на кожного працівника протягом всієї його трудової діяльності. Кожен рівень навчання має бути продовженням попереднього й найбільшою мірою відповідати як
здібностям і можливостям окремого працівника, так і потребам виробництва.
Звісно, якщо на вашому підприємстві досить
багато висококваліфікованих працівників, які
постійно слідкують за новаціями у відповідній
сфері та регулярно ознайомлюють з ними інших
співробітників, без глобального навчання усього персоналу можна певний час і обійтися. А от
негайно організувати навчання персоналу
потрібно, якщо:
— форми і методи роботи, якими користуються на вашому підприємстві, певною мірою
вже втратили свою ефективність;
— знання ваших співробітників застаріли,
тому що з часу останньої організації навчання
з’явилося багато нової інформації;
— на підприємстві впроваджуються нові технології, змінилося технічне обладнання і потрібні люди, щоб працювати на ньому;
— змінилася структура підприємства, наприклад, відбулося злиття двох підприємств в одне
чи навпаки — велике підприємство було роздроблено на кілька менших;
— змінилася стратегія щодо просування підприємства на ринку й перед співробітниками
ставлять нові цілі, яких вони повинні досягти в
ході роботи;
— серед працівників з’явилося багато нових
людей і їх професійний рівень не відповідає рівню тих, хто вже давно працює на підприємстві.
Прискорений розвиток науково-технічного
прогресу і швидке застарівання професійних
знань і навичок є не єдиними чинниками, що
визначають значну роль професійного навчання, — воно також допомагає підприємству відповідати вимогам ринку, що останнім часом
значно підвищилися.
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Досвід найбільш успішних українських підприємств показує, що інвестиції в розвиток і
підготовку персоналу дають швидку і високу
віддачу, приносячи подекуди навіть більший
прибуток, ніж інвестування у вдосконалення виробничих потужностей. Тобто людський ресурс
можна визначити як ключовий фактор ефективності використання всіх інших ресурсів, наявних у розпорядженні підприємства.
Крім того, ефективне навчання персоналу
має й низку інших, не менш важливих позитивних наслідків, а саме:
— розкриття потенціалу працівників, згуртування та поліпшення соціально-психологічного
клімату в колективі;
— зростання мотивації працівників;
— зміцнення відданості (лояльності) працівників підприємству;
— забезпечення дотримання принципу наступності в управлінні;
— залучення нових висококваліфікованих
працівників;
— формування бажаних зразків поведінки і
відповідної корпоративної культури, що сприяє
успішному досягненню стратегічних цілей підприємства.
Як показує практичний досвід, реалізація у
ході навчання цих вищезазначених «додаткових» завдань не менш важлива, ніж комплекс
завдань, пов’язаних з передачею працівникам
знань і розвитком необхідних професійних навичок.
Ну і, звичайно, освіченість персоналу — найважливіший фактор економічного зростання
в країні, отже, від внутрішньоорганізаційного
навчання виграє суспільство й держава в цілому, отримуючи більш кваліфікованих спеціалістів і високу продуктивність суспільної праці.

Види та концепції навчання

Розрізняють три основні види навчання: підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка персоналу.
Підготовка персоналу — це планомірне і організоване навчання та «випуск» кваліфікованих кадрів для всіх галузей діяльності, які воло№ 17 (173), 3 вересня 2018
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діють сукупністю спеціальних знань, умінь,
навичок і способів спілкування.
Підвищення кваліфікації персоналу — це
навчання кадрів з метою удосконалення знань,
умінь, навичок і способів спілкування у зв’язку з
ростом вимог до професії або підвищенням на
посаді.
Перепідготовка персоналу — це навчання
кадрів з метою освоєння нових знань, умінь, навичок і способів спілкування в зв’язку з оволодінням новою професією або зміненими вимогами до змісту та результатів праці.
Вітчизняний і зарубіжний досвід виробив три
концепції навчання кваліфікованого персоналу:
1) Концепція спеціалізованого навчання
орієнтована на сьогоднішній день або найближче майбутнє і має відношення до відповідного
робочого місця. Таке навчання ефективно відносно нетривалий відрізок часу, але з точки зору
працівника сприяє збереженню робочого місця,
а також зміцнює почуття власної гідності.
2) Концепція багатопрофільного навчання
є ефективною з економічної точки зору, оскільки підвищує внутрішньовиробничу і невиробничу мобільність працівника. Проте остання обставина є певним ризиком для підприємства, де
працює співробітник — адже він має можливість вибору, а тому менш прив’язаний до відповідного робочого місця.
3) Концепція навчання, орієнтованого на
особистість, має на меті розвиток людських
якостей, закладених природою або здобутих
у практичній діяльності. Ця концепція відноситься, в першу чергу, до людей, які мають
схильність до наукових досліджень та володіють
талантом керівника, педагога тощо.
У будь-якому разі предметом навчання є:
• знання — отримання теоретичних, методичних і практичних знань, необхідних працівникові для виконання своїх обов’язків на робочому місці;
• вміння — здатність виконувати обов’язки,
закріплені за працівником на конкретному робочому місці;
• навички — високий ступінь вміння застосовувати отримані знання на практиці (навички
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припускають таку міру освоєння роботи, коли
виробляється свідомий самоконтроль);
• способи спілкування (поведінки), форма
життєдіяльності особистості — сукупність
дій і вчинків людини в процесі спілкування з навколишнім середовищем, вироблення характеру поведінки, що відповідає вимогам, які висуваються на певній роботі, певним соціальним
відносинам.

Методи та принципи
навчання дорослих людей

Методи навчання персоналу можуть класифікуватися за різними ознаками, зокрема:
1) Пасивні та активні — розрізняються за
ступенем активності, яку виявляють ті, хто навчається. Наприклад, лекція, під час якої слухач
може дрімати чи займатися своїми справами
буде пасивним методом, а ділова гра, яка вимагає участі всіх — активним. Подекуди розділити
методи навчання однозначно на активні й пасивні непросто. Деякі з них є перехідними — від лекцій до практичних занять та самостійної роботи.
Безперечно, до активних методів навчання можна віднести розбір конкретних ситуацій, заняттядискусії з проблем підприємства, а також навчально-практичні конференції з обміну досвідом. Різновидами активних методів навчання
зі спеціальними можливостями формування і
розвитку соціально-психологічних якостей є рольовий розбір конкретної ситуації (інсценування) і методи соціально-психологічного тренінгу.
2) Індивідуальні та групові — при індивідуальному методі навчання з’являється можливість повністю зосередитися на конкретних
знаннях і вміннях однієї людини, натомість як
групове навчання вимагає менших фінансових
витрат, тому частіше використовується для
професійного навчання і перенавчання безробітних.
3) З відривом і без відриву від виробництва —
як правило, навчання з відривом від виробництва дозволяє повністю сконцентруватися саме
на навчанні, проте методи навчання без відриву від виробництва інтегровані з самим виробничим процесом і негайно застосовуються на
практиці.
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4) Довгострокове і короткострокове навчання — довгостроковим можна назвати курси підвищення кваліфікації працівників, короткостроковим — різноманітні одно-, дводенні
тренінги.
Також методи навчання персоналу можна
розділити на дві великі групи:
— навчання на робочому місці (це метод
ускладнених завдань, зміна робочого місця,
спрямований на здобуття нового досвіду, виробничий інструктаж, метод делегування відповідальності тощо);
— навчання поза робочим місцем (читання
лекцій, проведення ділових ігор, розбір конкретних виробничих ситуацій, проведення конференцій і семінарів, формування груп з обміну
досвідом, створення гуртків).
Кожен з цих методів має свої переваги і недоліки, а головним критерієм при їх виборі має
бути ефективність для досягнення цілей навчання кожного конкретного працівника. Розглянемо їх більш детально.
 Навчання на робочому місці.
Цей метод характеризується безпосередньою
взаємодією зі звичайною роботою у звичайній
робочій ситуації. Таке навчання може здійснюватися в різних формах. Визначальною ознакою
тут є те, що навчання організовано і проводиться
спеціально для даного підприємства і винятково
для його співробітників. Як правило, такий метод передбачає запрошення зовнішнього викладача для задоволення конкретних потреб у навчанні співробітників у приміщенні підприємства.
Існує кілька видів навчання на робочому місці. Найбільш відомий — метод інструктажу або
дублювання. У цьому випадку працівника навчає досвідченіший співробітник або безпосередній керівник. Цей метод відносно недорогий,
стажисти навчаються у процесі роботи, зникає
необхідність в організації дорогих класів або використання програмних засобів навчання. Метод так само спрощує навчання, оскільки
стажисти вчаться, виконуючи фактичну роботу
і отримуючи швидкий зворотний зв’язок.
Найважливішими методами навчання на
робочому місці є:
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— метод завдань, які поступово ускладнюються;
— зміна робочого місця (ротація);
— виробничий інструктаж;
— використання працівників як асистентів;
— метод делегування (передачі) частини
функцій і відповідальності.
Навчання на робочому місці, як правило, має
на увазі спостереження за досвідченим керівником або колегою, коли вони виконують певну
роботу чи вирішують будь-яку задачу. Після цього працівник намагається виконати роботу самостійно. Такі відносини «тренер — учень» тривають на основі принципу «спостерігай і роби»
до тих пір, поки працівник не буде здатен добре
працювати самостійно.
Переваги навчання на робочому місці:
— низька ціна (хоча слід врахувати «вартість»
відволікання «тренера» від інших завдань;
— легко задовольнити потреби учня («тренер» може підлаштовуватися під рівень вже
наявних в учня знань);
— працівник отримує досвід «з рук в руки».
Однак цей метод навчання має і недоліки:
— ви або ваші колеги можуть не володіти достатнім досвідом у навчанні, особливо якщо
воно призначене для того, щоб тримати працівників у курсі нових розробок або технології;
— ваше навчальне обладнання та можливості
можуть не відповідати цілям навчання;
— ви або ваші колеги можуть мати недостатньо вільного часу, щоб навчати персонал особисто;
— працівники, яких попросили навчати, можуть не мати для цього достатнього авторитету
і відповідальності;
— працівники можуть обуритися, що їх будуть вчити їхні ж колеги.
 Навчання поза роботою.
Цей метод навчання надає учням можливість
абстрагуватися від сьогоднішньої ситуації на
робочому місці й вийти за рамки традиційної
поведінки. Навчання поза робочим місцем, зазвичай, більш ефективно, але пов’язано з додатковими фінансовими витратами і відволіканням працівників від їх посадових (робочих)
обов’язків. При цьому свідомо змінюється се№ 17 (173), 3 вересня 2018
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редовище і працівник відривається від повсякденної роботи, що сприяє формуванню принципово нових поведінкових і професійних компетенцій. Проводиться таке навчання зовнішніми
навчальними структурами і призначене, як правило, перш за все для отримання теоретичних знань.
Навчання поза робочим місцем має такі переваги:
— заняття проводяться досвідченими експертами;
— використовуються сучасне обладнання та
інформація;
— працівники отримують нові ідей та інформації.
Серед недоліків цього методу є наступні
фактори:
— коштує, зазвичай, набагато дорожче, аніж
навчання на робочому місці;
— частіше вивчається теорія, ніж практика, і
її може бути складно застосувати у звичайній
роботі;
— наявні курси можуть не відповідати вимогам вашого підприємства;
— прибутки можуть знизитися, якщо ключові
працівники будуть відсутні на роботі.
Крім навчання на робочому місці та поза
ним, є форми навчання, які поєднують обидва методи, приміром:
• дослідне або емпіричне навчання — навчання шляхом самостійної роботи, але за структуризованою програмою;
• програмоване навчання — книга або машина, яка «веде» читача і періодично перевіряє
його знання шляхом постановки запитань;
• навчання дією — навчання в ході виконання дій, наприклад, участь разом з іншими в розробці проекту або групового завдання, або робота «в другому складі» іншого підрозділу.
Усі названі методи навчання не виключають
один одного — їх цілком можна і поєднувати.
Але у будь-якому разі процес навчання починається з визначення потреб, які формуються на
основі заявок керівників структурних підрозділів, аналізу результатів роботи та тестування
співробітників.
При виборі методів навчання слід, перш за
все, керуватися ефективністю їхнього впливу на
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конкретну групу учнів. При цьому необхідно
враховувати принципи навчання дорослих
людей, а саме:
 Актуальність. Те, про що йдеться під час
навчання, повинно мати відношення до професійного життя того, хто навчається.
 Участь. Ті, хто навчаються, повинні брати
активну участь у навчальному процесі й безпосередньо використовувати нові знання і навички в ході навчання.
 Повторення. Допомагає новій інформації
закріпитися у пам’яті й перетворює набуті навички в звичку.
 Зворотний зв’язок. Тим, хто навчається,
потрібно постійно надавати відгук про те, наскільки вони просунулися вперед — наявність
такої інформації дозволяє їм скоригувати свою
поведінку та дії для досягнення більш високих
результатів.

Оцінка ефективності навчання

На сьогоднішній день багато підприємств обмежуються заповненням оціночних анкет за
підсумками тренінгу: «Чи сподобався тренінг/
тренер?», «Оцініть організацію тренінгу», «Чи
був тренінг корисним?», «Чи будете ви використовувати отримані навички у повсякденній роботі?» тощо. Подібний метод є тільки невеликою частиною методики оцінки ефективності
навчання персоналу й застосовується лише для
початкового підведення підсумків конкретного
заходу, оцінки мотивації співробітників на навчання, внутрішньої задоволеності, а також роботи конкретних людей з відділу кадрів, але ніяк
не ефективності програми навчання в цілому.
Оцінка ефективності навчання є важливим
етапом в роботі з організації навчання персоналу підприємства. Можна виділити наступні цілі
визначення ефективності:
— дізнатися, чи змінився у співробітників настрій на роботу;
— оцінити глибину засвоєних працівниками
знань;
— зрозуміти, чи раціонально вкладені гроші
у навчання співробітників;
— оцінити економічний результат, який отримало підприємство, провівши навчання персоналу.
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Вибір часу оцінки також може впливати на
кінцевий результат навчання:
— оцінка перед початком програми навчання;
— оцінка в останній день тренінгу;
— оцінка через деякий час після проведення
навчання.
Останнім часом все частіше витрати на професійне навчання розглядаються як капіталовкладення в розвиток персоналу підприємства.
Ці інвестиції повинні принести віддачу у вигляді
підвищення результативності праці співробітників, отримання додаткового прибутку.
Економічна ефективність навчання працівників оцінюється на основі аналізу загальної суми
та структури витрат і аналізу результатів реалізації конкретних програм навчання, та визначається аналітичним або експертним шляхом,
зіставленням багатьох елементів.
Оцінка ефективності програм навчання є заключним етапом управління розвитком персоналу. Розрізняють кількісні і якісні методи оцінки результатів навчання. При кількісному
методі результати навчання оцінюються за
такими показниками, як:
— загальне число учнів;
— чисельність учнів за категоріями;
— види форм підвищення кваліфікації;
— сума грошових коштів, виділених на розвиток.
Кількісний облік результатів навчання необхідний для підготовки соціального балансу підприємства, але він не дозволяє оцінити ефективність професійної підготовки, її відповідність
цілям підприємства.
Якісні методи оцінки результатів підвищення
кваліфікації дозволяють визначити ефективність навчання і його вплив на параметри виробництва. Виділяють чотири основних способи якісної оцінки результатів професійного
навчання:
1. Оцінка здібностей і знань в процесі або в
кінці курсу навчання.
2. Оцінка професійних знань і навичок в умовах виробничої ситуації.
3. Оцінка впливу навчання на параметри виробництва.
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4. Економічна оцінка.
За допомогою першого способу можна визначити ступінь оволодіння професійними знаннями і навичками. У процедурі оцінки беруть
участь, як правило, тільки викладачі і слухачі;
тут може використовуватися класична форма
іспиту, «перевірочні ситуації» і т.д..
Оцінка професійних знань і навичок в умовах
виробничої ситуації проводиться безпосереднім
керівником того, хто навчався, через певний
проміжок часу (півроку, рік) після навчання,
протягом якого отримані знання інтегруються з
уже наявними, виявляється їх цінність, усувається
ефект «ентузіазму», який може проявитися безпосередньо по завершенні навчання. За допомогою цього способу можна визначити ступінь
практичного використання отриманих знань.
Визначення впливу навчання на параметри
виробництва може розглядатися як основний
оціночний рівень, що зв’язує результати навчання до вимог функціонування і розвитку виробництва. Показники впливу навчання на параметри виробництва можуть бути виражені у
фізичних величинах чисельності персоналу та
різних коефіцієнтах (відходів, бракованої продукції, плинності кадрів) тощо. Однак наразі не
розроблені комплексні методи аналізу, які дозволяють точно визначити ступінь впливу навчання на кожен окремий фактор.
Економічна оцінка результатів навчання заснована на доцільності здійснення інвестицій в
людський капітал. Як критерій доцільності здійснення інвестицій в людський капітал приймається розмір збільшення додаткового чистого
доходу після реалізації програм навчання. У цьому випадку:
— якщо приріст більше нуля (D < C, де D —
інвестиції в людський капітал, C — можливий
довгостроковий ефект від інвестицій, що спостерігається у виробничо-комерційному процесі), то інвестиції в дану програму з навчання
персоналу окупаються і є доцільними. При цьому, чим менше ринкова норма віддачі капіталу,
чим вище очікуване збільшення чистого доходу,
чим більше термін використання отриманих
знань, тим ефективніше інвестиції в людський
капітал;
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— приріст менше нуля (якщо D > C), то інвестиції в дану програму є недоцільними і необхідно шукати інші сфери застосування капіталу.
Доцільність програми з навчання персоналу
прямо пропорційна терміну можливого використання отриманих знань.
Деякі програми навчання створюються задля
вироблення конкретних професійних навичок,
для формування певного типу мислення та поведінки. Ефективність таких програм досить
складно виміряти безпосередньо, оскільки їхні
результати розраховані на довгостроковий період
і пов’язані з поведінкою та свідомістю людей, які
не піддаються точній оцінці. У подібних випадках використовуються непрямі методи:
— тести, проведені до і після навчання, показують, наскільки збільшилися знання учнів;
— спостереження за поведінкою працівників,
які пройшли навчання, на робочому місці;
— спостереження за реакцією учнів у ході
програми навчання;
— оцінка ефективності програми тими, хто
навчався, за допомогою анкетування або в ході
відкритого обговорення.
Критерії оцінки ефективності навчальних
програм повинні бути встановлені до навчання
і доведені до відома учнів, тренерів і керуючих
процесом професійного навчання на підприємстві. Після завершення навчання та проведення
його оцінки результати повідомляються службі
управління персоналом, керівникам тих, хто навчався, і самим учням, а також використовуються
при подальшому плануванні професійного навчання.
За допомогою такої інформації можливо вдосконалювати навчальні плани, зробивши їх
більш відповідними поставленим цілям, сконцентрувати увагу на подальших потребах у навчанні конкретних співробітників.
У міжнародній практиці з успіхом використовуються кілька інших методів оцінки ефективності навчання персоналу. Найбільш відома з
них — чотирьохрівнева модель Дональда Кіркпатріка, яка на сьогоднішній день вважається
класичною. Модель була запропонована в 1959
році й опублікована в книзі «Чотири сходинки
до успішного тренінгу» (Four Levels Evaluation
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Program). Ця модель Дональда Кіркпатріка передбачає:
 Рівень 1: Реакція. Вимірюється первинна
реакція на програму навчання, так званий зворотний зв’язок: інтерес, корисність і якість матеріалу, оцінюється тренер і його навички,
складність або доступність подачі матеріалу,
організація навчального заходу.
Застосовувані інструменти: анкети, інтерв’ю,
фокус-групи.
 Рівень 2: Засвоєння. Вимірюється ступінь
засвоєння нових знань/навичок учасниками, а
також, яким чином вони планують застосовувати набуті навички на робочому місці.
Застосовувані інструменти: іспит, тести на
засвоєння матеріалу, тести на перевірку практичних навичок, складання плану, навчання інших співробітників.
 Рівень 3: Поведінка. Вимірюється, яким
чином змінилася загальна поведінка учасників,
і в якій мірі учасники тренінгу використовують
нові знання і навички на робочих місцях.
Застосовувані інструменти: контрольний чеклист оцінки зміни робочої поведінки (огляд роботи, перевірка планів дії — розробляється за принципом оцінки 3600), KPI (Key Performance Indicator) — ключові показники ефективності (система
кількісних індикаторів, що відбивають результативність роботи кожного співробітника).
 Рівень 4: Результати. Вимірюється, наскільки було досягнуто поставлених цілей, а також яким чином зміна в поведінці працівників
впливає на підприємство в цілому, тобто визначаються і аналізуються зміни в бізнес-показниках підприємства. Результати повинні оцінюватися протягом хоча б трьох місяців після
закінчення тренінгу для того щоб можна було
побачити відкладені ефекти.
Застосовувані інструменти: KPI (показники
повинні бути обрані до початку навчальної програми).
Варто відзначити, що при використанні всіх
рівнів моделі, процес оцінки ефекту навчання
стає дуже трудомістким і витратним та не завжди доцільним з точки зору вартості. Четвертий рівень найбільш складний для аналізу і є
дуже дорогим, оскільки потрібно відстежити
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динаміку бізнес-показників підприємства
(збільшення продуктивності, збільшення продажів, поліпшення якості тощо). Пізніше Д. Кіркпатрік видав книгу «Оцінка тренінгових програм» (Evaluating Training Programs), де описав
застосування моделі в нових реаліях і не тільки
для оцінки результатів навчання персоналу, а й
для процесу управління змінами на підприємстві. Крім того, було запропоновано використовувати модель у зворотному порядку, починаючи з четвертого рівня до першого, тобто
спочатку повинні бути визначені очікувані
результати, обрані методи і ключові показники — в такому випадку кінцева оцінка буде
менше суб’єктивна.
Цей аналіз був удосконалений іншим американським експертом по роботі з персоналом
Джеком Філліпсом. Він доповнив модель Д. Кіркпатріка п’ятим рівнем ROI (Return on Investments) —
повернення інвестицій. Фактично, він ввів конкретний кількісний показник у систему оцінки
навчання персоналу, як розрахунок процентного співвідношення прибутку від навчання до витрат на нього. Крім того, він зазначив, що оцінка ефективності — це не окрема програма, а
інтегральна частина системи. Оцінку необхідно
виконувати на всіх етапах процесу навчання,
починаючи з оцінки потреб у навчанні та розвитку персоналу, потім під час і після проведення
програми, а також через певний час, коли результати будуть більш очевидні. Завдяки такому
підходу стало можливим зробити навчання економічно ефективним: провести оцінку програми навчання як бізнес-інструменту, а також показати пряму залежність між збільшенням
продуктивності підприємства і системою навчання персоналу.
Ще один спосіб аналізу результативності називається «Таксономія Блума» — таксономія педагогічних цілей в пізнавальній сфері, що була
запропонована американським психологом
Бенджаміном Блумом. Ця програма передбачає
можливість оцінки ефективності досягнення
безпосередньо навчальних цілей і представлена
шістьма категоріями:
1. Знання. Ця категорія означає запам’ятовування і відтворення вивченого матеріалу від
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конкретних фактів до цілісної теорії: відтворення термінів, конкретних фактів, методів і процедур, основних понять, правил та принципів.
2. Розуміння. Показником розуміння значення вивченого може бути перетворення матеріалу з однієї форми вираження в іншу, інтерпретація матеріалу, припущення про подальший
перебіг явищ, подій: пояснення фактів, правил,
принципів; перетворення словесного матеріалу в математичні вирази; опис імовірних майбутніх наслідків, що випливають з наявних даних.
3. Застосування. Ця категорія означає вміння використовувати вивчений матеріал у нових
умовах: застосування правил, методів, уміння
розбивати матеріал на складові, використання
теорії, понять і принципів у конкретних практичних ситуаціях.
4. Аналіз. До цієї категорії належить виділення частин цілого, виявлення взаємозв’язку між
ними, вміння розбити матеріал на складові з
чіткою структурою: визначення принципів організації цілого; виявлення помилок і упущень у
міркуваннях, визначення відмінностей між фактами і наслідками.
5. Синтез. Ця категорія означає вміння комбінувати елементи, щоб отримати ціле з новою
системною властивістю: написання твору чи доповіді, складання схеми, пропозиція плану проведення експерименту чи інших дій.
6. Оцінка. Позначає вміння оцінювати значення того чи іншого матеріалу для конкретної
мети: оцінювання логіки побудови письмового
тексту, відповідності висновків наявним даними, значимості того чи іншого продукту діяльності.
На підставі усього викладеного, можна зробити висновок, що основні вимоги, які забезпечують ефективність навчання, зводяться до
наступних завдань працівників відділу кадрів
чи служби управління персоналу:
• для навчання потрібна мотивація — працівники мають розуміти цілі програми, яким
чином навчання підвищить продуктивність і
їхнє власне задоволення роботою;
• керівництво повинно створити клімат, котрий сприятиме навчанню;
№ 17 (173), 3 вересня 2018
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Те, чого працівник навчився, тільки тоді принесе користь, коли буде перенесено з навчальної аудиторії на робоче місце. Може трапитися,
що, повернувшись на своє робоче місце, повний
ентузіазму, він не зустріне підтримки і не зможе
скористатися зворотним зв’язком. Через якийсь
час соціальне середовище змусить його повернутися до тієї застарілої схеми дій, яку він використовував раніше. За таких обставин буде
втрачено все цінне, що дало навчання, а в гіршому випадку будуть знищені й всі мотивуючі чинники щодо навчання у майбутньому.
Отож, обирайте види та методи навчання, які
найбільш оптимальні для ваших співробітників
і відповідають потребам вашого підприємства,
пам’ятаючи, що підвищення професійної майстерності завжди позитивно відбивається на
продуктивності і прибутку підприємства, а також почутті власної гідності й можливості самореалізації працівників.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом

реклама

• якщо навички, що здобуваються за допомогою навчання, є складними, то процес навчання варто розбити на послідовні етапи —
учасники програми повинні мати можливість
відпрацювати на практиці навички, здобуті на
кожному етапі навчання, і тільки потім рухатися
далі;
• учасники повинні отримувати зворотний
зв’язок стосовно результатів навчання — необхідно забезпечити позитивне закріплення пройденого матеріалу.
На результати навчання впливає кожна складова циклу розглянутої вище систематичної
моделі навчання, починаючи з визначення цілей, складання навчальних планів і контролю
ходу навчання. Однак, крім цього, важливий
ще один аспект: повинні бути створені можливості для практичного застосування отриманих у процесі навчання навичок і знань. При
перевірці результатів навчання необхідно переконатися, що кожному, хто пройшов курс навчання, створені умови для застосування отриманих знань при виконанні повсякденних
обов’язків.

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

Наше підприємство незабаром змінюватиме офісні приміщення й переїздитиме
в інший район міста. Але деякі працівники відмовляються від переїзду, мотивуючи це тим, що не надавали на нього згоди. Виникає запитання: чи вважається
перенесення місця роботи в інший район міста зміною місцевості та істотних
умов праці і чи можна працівників, які відмовляються від переїзду, звільнити
за п. 6 ст. 36 КЗпП?
Ні, не можна.
Відповідно до ст. 32 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) переведення на іншу
роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу
на інше підприємство, в установу, організацію
або в іншу місцевість, хоча б разом із підприємством, установою, організацією, допускається
лише за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у ст. 33 цього Кодексу, та в
інших випадках, передбачених законодавством.
Наразі визначення терміну «інша місцевість» міститься у п. 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про гарантії та компенсації

при переїзді на роботу в іншу місцевість» 2 березня 1998 р. № 255, згідно з яким інша місцевість — це інший населений пункт.
Таким чином, переїзд підприємства (тобто
перенесення місця роботи) в інший район
міста не вважається переведенням на роботу
в іншу місцевість, а тому ніяку згоду на це
отримувати від працівників не було потрібно.
Так само, оскільки переїзд в інший район міста
не є переведенням на роботу в іншу місцевість,
працівників, яких це не влаштовує, не можна
звільнити за п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП. Водночас, ніщо
не заважає їх звільнити за власним бажанням
(ст. 38 КЗпП) чи за угодою сторін трудового договору (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП).

У які строки можна оскаржити результати перевірки інспектора праці?

10 чи 30 днів — залежно від того, що саме і
кому ви збираєтесь оскаржувати.
Так, відповідно до п. 30 Порядку здійснення
державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р.
№ 295, припис або вимога інспектора праці
можуть бути оскаржені у 10-денний строк з
дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального
органу Держпраці. У разі незгоди з рішенням
керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може бути оскаржене протягом 10 днів з
дня надходження відповіді від керівника чи заступника керівника територіального органу
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Держпраці до керівника або заступника керівника Держпраці.
Зверніть увагу, що подання в установлений
строк скарги тимчасово припиняє виконання
припису або вимоги.
Скарга розглядається у 30-денний строк з
дати її надходження (якщо інше не встановлено
законом), а за результатами розгляду скарг вимоги та приписи можуть бути скасовані повністю чи в окремій частині.
А от постанова про накладення штрафу може
бути оскаржена лише в судовому порядку й відбувається за нормами адміністративного судочинства, передбаченого Кодексом адміністративного судочинства України (далі — КАСУ) від
6 липня 2005 р. № 2747-IV. Звернутися з відпо№ 17 (173), 3 вересня 2018
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відною позовною заявою до суду можна у місячний строк, який обчислюється з дня, коли позивач дізнався про рішення суб’єкта владних
повноважень за результатами розгляду його
скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта
владних повноважень.
Відповідно до ч. 1 ст. 117 КАСУ суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи
може винести ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо
існує очевидна небезпека заподіяння шкоди
правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх
відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є озна-

ки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень.
Отже, будь-який захід, вжитий посадовою
особою Держпраці за порушення законодавства про працю, може бути оскаржено особою, стосовно якої він застосований одним з
двох способів:
— шляхом подання скарги вищій посадовій
особі Держпраці стосовно тієї посадової особи
Держпраці, яка винесла припис чи вимогу;
— шляхом звернення за захистом порушених
прав до суду з адміністративним позовом про
визнання припису протиправним та його скасування.
При цьому застосування одного способу
оскарження не позбавляє зацікавлену особу
можливості вдатися до іншого.

Чи можна звільнити жінку, з якою було укладено строковий трудовий договір
на час відсутності основного працівника у зв’язку з відпусткою для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо строк договору закінчується
в період її перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами?
Так, можна, але за умови її обов’язкового
працевлаштування.
Згідно з п. 2 ст. 23 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) трудовий договір може
бути укладено на визначений строк за погодженням сторін трудового договору. Тобто роботодавець має право укласти строковий трудовий договір з іншим працівником (звісно, за
погодженням з ним) на час відсутності основного працівника у зв’язку з відпусткою для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
У такому разі в наказі та заяві працівника має
бути чітко визначено, що трудовий договір укладається саме на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Особливістю зазначеного трудового договору є те,
що він підлягає розірванню не тільки тоді, коли
дитині, яку доглядають, виповниться три роки,
але й тоді, коли особа, яка доглядає за цією дитиною, виявить бажання перервати таку відпустку i стати до роботи до досягнення дитиною
трирічного віку.
За таких обставин за день до виходу на роботу основного працівника роботодавець не про№ 17 (173), 3 вересня 2018

сто може, а й мусить розірвати строковий трудовий договір, укладений з тим працівником, який
виконував роботу під час відсутності основного
працівника, оскільки повинен забезпечити
можливість виходу на роботу останнього. У такому випадку звільнення здійснюється згідно з
п. 2 ст. 36 КЗпП.
Водночас, якщо жінка, яка працювала за строковим трудовим договором в період відпустки
для догляду за дитиною основного працівника,
вагітна або щойно народила дитину (тобто перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами), то таке звільнення має свої особливості.
Так, відповідно до ст. 184 КЗпП звільнення вагітних жінок i жінок, які мають дітей віком до
трьох років (до шести років — на підставі медичного висновку), одиноких матерів за наявності
дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю за ініціативи роботодавця не дозволяється,
крім випадків повної ліквідації підприємства,
коли допускається звільнення з обов’язковим
працевлаштуванням. Обов’язково працевлаштовують таких жінок також у разі звільнення їх після закінчення строкового трудового
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договору. На період працевлаштування за
ними зберігається середня заробітна плата,
але не більше трьох місяців з дня закінчення
строкового трудового договору.
У постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових
спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 зазначено,
що роботодавець не вважається таким, що виконав обов’язок щодо працевлаштування вищезазначених категорій жінок, якщо працівниці не

було надано на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації іншу роботу
або запропоновано роботу, від якої вона відмовилася з поважних причин (наприклад, за станом здоров’я).
Якщо ж жінка відмовилась від працевлаштування за фахом без поважних причин, її може
бути звільнено з роботи на підставі п. 2 ст. 36
КЗпП у зв’язку із закінченням строку трудового
договору.

Який запис слід зробити у трудовій книжці працівника у разі його поновлення
на роботі за рішенням суду — про те, що працівника поновлено на роботі, або
про те, що попередній запис про звільнення є недійсним?
До трудової книжки необхідно внести обидва записи — і про поновлення на роботі за
рішенням суду, і про недійсність попереднього запису про звільнення.
Відповідно до п. 2.10. 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 (далі — Інструкція № 58), запис про звільнення, яке
було визнано незаконним, має бути визнано
недійсним, шляхом зазначення після нього у

трудовій книжці у графі № 3 (після відповідного порядкового номера у графі № 1 та дати
внесення запису до графи № 2), що «Запис за
№ таким-то є недійсним», й внесенням після
цього запису «Поновлено на попередній посаді» (див. Зразок 1).
Також зверніть увагу, що при внесенні до
трудової книжки вищезазначених записів, у
графі 4 слід вказувати як підставу внесення
запису не рішення суду про поновлення працівника на роботі, а відповідний наказ роботодавця (Зразок 2). А от працівникові жодних
заяв роботодавцю для виконання рішення суду
Зразок 1
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2018

Звільнено у зв’язку з прогулом без поважних причин,

Наказ від 14.05.2018

п. 4 ст. 40 КЗпП України

№ 91-п

Інспектор з кадрів

Івасюк

Л. М. Івасюк

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Сталевар»
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Запис за № 4 недійсний. Поновлено на попередній

Наказ від 09.08.2018

посаді.
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Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАЛЕВАР»
НАКАЗ
09.08.2018 р.

м. Київ

№ 124-п

Про поновлення на роботі
Гринченка О. І.
На виконання рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 6 серпня 2018 р.
№ 1848/608,
НАКАЗУЮ:
Скасувати наказ про звільнення Гринченка Олексія Івановича від 14 травня 2018 р. № 91-п
та поновити його на посаді заступника головного інженера з 15 травня 2018 р..
Бухгалтерії виплатити Гринченку О. І. середній заробіток за весь час вимушеного прогулу
(з 15 травня 2018 р. по 8 серпня 2018 р.).
Підстава: рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 6 серпня 2018 р. № 1848/608.
Директор

Воловенко

про поновлення на роботі подавати не потрібно
(для цього цілком достатнім буде самого судового рішення).
Крім того, пам’ятайте, що згідно з тим же п. 2. 10.
Інструкції № 58, на прохання працівника за

М. К. Воловенко

наявності в трудовій книжці запису про звільнення (або переведення на іншу роботу), надалі визнаного недійсним, йому має бути видано дублікат трудової книжки без внесення до
неї цього запису.

Якої тривалості має бути додаткова відпустка «на дітей» працівниці,
яка є матір’ю двох дітей до 15 років і одна дитина — з інвалідністю?
17 календарних днів.
Згідно зі ст. 19 Закону «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504), на додаткову оплачувану відпустку
працівникам, які мають дітей або повнолітню
дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи
є право у:
— жінки, яка має двох або більше дітей віком
до 15 років;
— жінки, яка має дитину з інвалідністю;
— жінки, яка усиновила дитину;
— матері інваліда з дитинства підгрупи А
I групи;
— одинокої матері;
— батька дитини або особи з інвалідністю з
№ 17 (173), 3 вересня 2018

дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх
без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування
матері в лікувальному закладі);
— особи, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
— одного із прийомних батьків.
Тривалість додаткової відпустки на дітей —
10 календарних днів, а за наявності декількох
підстав — 17 календарних днів. Таким чином,
працівниця має право на відпустку тривалістю
17 календарних днів, оскільки в неї наявні дві
підстави для отримання такої відпустки — вона
має двох дітей віком до 15 років і вона має дитину з інвалідністю.
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Усміхнись!

реклама

Вовчик на уроці зоології:
— Я вчора знайшов чотирьох дохлих мух. Два самці і дві самки.
Вчитель скептично дивиться на учня:
— А як ти зміг визначити їхню стать, Вовчику?
— Дуже просто! Дві приклеїлися до пива, а дві до
дзеркала!
***
У школі вчитель запитує учнів:
— А хто вважає себе дурнем? Нумо підведіться.
Після довгої паузи піднімається один учень:
— Так, і ти вважаєш себе дурнем?
— Ну не зовсім, але якось ніяково, що Ви стоїте один.
***
Молода мама перед 1-им вересня:
— Уф-ф-ф, начебто все для школи купила: буквар,
зошити, ручки, валер’янку, ремінь...
***

Шум, що доноситься із сусіднього класу, заважає
вчителю вести урок. Він заходить туди, хапає за вухо
головного горланя і веде його у свій клас. По сусідству
стає тихо. Через якийсь час лунає боязкий стукіт у двері. Входить учень із сусіднього класу і говорить:
— Сергію Петровичу! Ви не могли б повернути нам
нашого вчителя?
***
Учень запитує свою вчительку:
— Маріє Іванівно, а чи можна когось карати за те,
чого він не робив?
— Ну що ти, Дмитрику, звичайно ні, ні в якому разі
не можна!
— Ой, як добре. Бо я сьогодні не зробив домашнє
завдання…
***
Керівник з подивом запитує свою секретарку:
— Те, що Ви пишете на роботі листи своєму не відомому мені коханому, я ще можу зрозуміти, але навіщо Ви весь час приносите їх мені на підпис?!
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Важливі дати вересня

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

Вересень-2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
3
10
17
24

4
11
18
25

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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1 — День знань — саме цього дня, відповідно до ст. 16 Закону
України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651XIV, настає початок нового навчального року у закладах загальної середньої освіти.
2 — День нотаріату (встановлено Указом Президента України від
22 лютого 2010 р. № 211/2010);
— День підприємця (щорічно відзначається у першу неділю
вересня згідно з Указом Президента України від 5 жовтня 1998 р.
№ 1110/98).
7 — останній день подання до органу державної статистики звіту
з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за серпень 2018 року (за формою,
затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).
8 — Всесвітній день надання першої медичної допомоги;
— Міжнародний день грамотності;
— Міжнародний день солідарності журналістів;
— День українського кіно (щорічно відзначається у другу суботу
вересня згідно з Указом Президента України від 12 січня 1996 р. № 52/96);
— День фізичної культури і спорту (щорічно відзначається у
другу суботу вересня згідно з Указом Президента України від 29 червня
1994 р. № 340/94).
9 — День танкістів (щорічно відзначається у другу неділю вересня
згідно з Указом Президента України від 29 серпня 1997 р. № 922/97);
— День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (щорічно відзначається у другу неділю вересня згідно з
Указом Президента України від 12 серпня 1993 р. № 302/93).
10 — День працівників військово-мобілізаційної роботи, територіальної та цивільної оборони органів внутрішніх справ (встановлено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 серпня 2009 р. № 371).
13 — День програміста (неофіційне свято, яке традиційно відзначається у 256 день року).
15 — День фармацевтичного працівника (щорічно відзначається у
третю суботу вересня згідно з Указом Президента України від 7 вересня
1999 р. № 1128/99);
— День винахідника і раціоналізатора (щорічно відзначається у
третю суботу вересня згідно з Указом Президента України від 16 серпня
1994 р. № 443/94).
16 — Міжнародний день охорони озонового шару;
— День працівника лісу (щорічно відзначається у третю неділю
вересня згідно з Указом Президента України від 28 серпня 1993 р.
№ 356/93).
17 — День рятівника (встановлено Указом Президента України від
12 вересня 2008 р. № 830/2008).
21 — Міжнародний день миру (на підтримку рішення Генеральної
Асамблеї ООН, в Україні Указом Президента від 5 лютого 2002 р.
№ 100/2002 також установлено День миру, який відзначається саме
цього дня).
22 — День партизанської слави (встановлено Указом Президента
України від 30 жовтня 2001 р. № 1020/2001).
23 — День осіннього рівнодення (тривалість дня і ночі стають рівними, вважається астрономічним початком осені);
— День машинобудівника (щорічно відзначається у четверту
неділю вересня згідно з Указом Президента України від 8 вересня 1993 р.
№ 361/93).
27 — День туризму (встановлено Указом Президента України від
21 вересня 1998 р. № 1047/98).
30 — Міжнародний день перекладача;
— Всеукраїнський день бібліотек (встановлено Указом Президента України від 14 травня 1998 р. № 471/98);
— День усиновлення (встановлено Указом Президента України
від 27 листопада 2008 р. № 1088/2008).
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