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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
На підприємстві працює 268 осіб.
Чи потрібно подавати звіт за формою № 4-ПН, якщо планується одноразове вивільнення 25 працівників?
Наразі у штаті є два рядових бухгалтери, але ми вимушені скоротити одну штатну одиницю — чи можна
кожного з цих двох працівників перевести на 0,5 ставки, аби не звільняти
одного з них?
Який запис слід робити у трудовій
книжці працівника у разі його поновлення на роботі за рішенням суду —
про те, що попередній запис про звільнення є недійсним або ж про те, що
працівника поновлено на роботі?
Збираємось відкривати філіал в іншому місті, але в офісному приміщенні, яке для цього придбали, необхідно зробити ремонт. Зараз будемо
укладати цивільний договір на виконання робіт з людиною, з якою вже
давно співпрацюємо — яким чином
можна направити її у відрядження та
компенсувати витрати на проїзд і проживання?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Збільшено страхові виплати потерпілим
від нещасного випадку на виробництві
З 1 січня 2018 року набрала чинності постанова
Кабінету Міністрів України «Про перерахування
розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей» від 27 грудня 2017 р.
№ 1053 (далі — Постанова № 1053).
Цією Постановою № 1053 затверджено коефіцієнт
перерахування сум щомісячних страхових виплат потерпілим з 1 березня 2018 р. у розмірі 1,2.
Для осіб, які мають право на виплати станом на
1 січня 2018 р. та мали право на перерахування сум
щомісячних страхових виплат за період з 1 березня
2008 р. до 1 березня 2011 р., перерахування здійснюється з 1 січня 2018 року шляхом визначення розміру щомісячної страхової виплати зі збільшеного

розміру заробітної плати, з якої станом на 1 березня
2017 р. розраховувалися суми страхових виплат.
Розмір збільшення становить:
• 1281,92 гривні — для осіб, які мали право на перерахування з 1 березня 2008 р., 1 березня 2009 р.,
1 березня 2010 р., 1 березня 2011 р.;
• 826,73 гривні — для осіб, які мали право на перерахування з 1 березня 2009 р., 1 березня 2010 р., 1 березня 2011 р.;
• 727,19 гривні — для осіб, які мали право на перерахування з 1 березня 2010 р., 1 березня 2011 р.;
• 393,88 гривні — для осіб, які мали право на перерахування з 1 березня 2011 року.
З повним текстом Постанови № 1053 ви можете
ознайомитися у вкладці з нормативно-правовими актами поточного номера газети «Консультант Кадровика».

Нові форми актів, вимог і приписів,
що складаються під час перевірок Держпраці
29 грудня 2017 року набув чинності наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форм документів, що складаються при
здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів» від 18 серпня 2017 р. № 1338.
Цим Наказом затверджено цілу низку форм документів, що складаються під час перевірок Держпраці,
а саме форми:
— акта інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка
використовує найману працю;
— акта про відмову від підпису;
— акта за результатами проведення перевірки
щодо додержання суб’єктом господарювання вимог
законодавства про зайнятість населення;
— акта про неможливість проведення інспекційного відвідування/невиїзного інспектування;
— акта про неможливість складення висновку;
— вимоги про надання/поновлення документів;
— вимоги щодо забезпечення здійснення контрольних повноважень;
— довідки про стан дотримання законодавства про
працю;
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— висновку про стан дотримання законодавства
про працю під час здійснення контрольних повноважень;
— постанови по справі про адміністративне правопорушення;
— постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення;
— постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами;
— припису про усунення виявлених порушень;
— протоколу про адміністративне правопорушення;
— рішення щодо розгляду справи про накладення
штрафу;
— рішення щодо скасування (залишення без змін)
постанови по справі про адміністративне правопорушення.
Водночас втратив чинність наказ Мінсоцполітики
«Про затвердження форми постанови про накладення
штрафу уповноваженими посадовими особами Державної служби України з питань праці» від 2 лютого
2016 р. № 67.
Витяг з Наказу № 1338 ви можете знайти у вкладці з нормативно-правовими актами поточного номера газети «Консультант Кадровика».
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Мінімальна зарплата 2018:
практичне застосування
З 1 січня 2018 року діють нові розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Мінімальна зарплата знову зросла, та не так стрімко, як минулого року,
а тому «паніки» вже немає. Хоча перед прийняттям Закону України «Про Державний
бюджет України на 2018 рік» від 7 грудня 2017 р. № 2246-VIII (далі — Закон № 2246)
дехто з високопосадовців заявляв, що резерви є і мінімальна зарплата може бути
ще вищою, та обійшлося. До мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму
прив’язані посадові оклади й тарифні ставки працівників, а також різні соціальні
виплати. Тому коротко проінформуємо, як і на що саме впливають їхні нові розміри
при використанні в роботі.

О

тже, Законом № 2246 на 2018 рік затверджено мінімальну зарплату в місячному
розмірі 3 723 грн, в погодинному —
22,41 грн. Розмір прожиткового мінімуму для
працездатних осіб протягом року буде змінюватися двічі та становить: з 1 січня — 1 762 грн, з
1 липня — 1 841 грн, з 1 грудня — 1 921 грн. А далі
коротко про те, де ці величини застосовуються.

Оклад і мінімальна зарплата

Норма ст. 6 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі —
Закон № 108) та ст. 96 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) в редакції від 1 січня
2017 р. про те, що мінімальний посадовий
оклад (тарифна ставка) встановлюється у
розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на
1 січня календарного року, залишається чинною. Тому підприємства, що дотримуються цієї
норми, мали внести зміни до колективного договору та штатного розпису і встановити мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) у розмірі,
не меншому за прожитковий мінімум — 1 762
грн. На відміну від 2017 р., тримісячного періоду для приведення документів у відповідність до
вимог Закону № 108 та КЗпП вже немає, тому це
слід було робити або ще минулого року, або слід
робити прямо зараз.
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Якщо мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлені на рівні прожиткового мінімуму, не забувайте, що оплата праці
за виконану працівником місячну (годинну)
норму праці має бути не менше мінімальної
зарплати — 3 723 грн. Тому якщо у працівника
оплата праці за виконану місячну (годинну) норму праці менше мінімальної зарплати, то таким
працівникам доведеться доплачувати до мінімальної зарплати, якщо не встановлено премії,
доплати чи надбавки, що дозволяють забезпечити її мінімальний розмір. Якщо місяць відпрацьовано не повністю (тимчасова непрацездатність, відпустка тощо), то доплата до мінімальної
зарплати визначається пропорційно до відпрацьованого часу.
Для працівників з погодинною оплатою праці
орієнтиром мінімальної зарплати є її годинний
розмір — 22,41 грн, для решти — місячний розмір 3 723 грн.
Нагадуємо, що відповідно до ст. 31 Закону
№ 108 не включаються до мінімальної зарплати (виплачуються понад її розмір) такі
виплати:
— доплата за роботу в несприятливих умовах
праці та підвищеного ризику для здоров’я;
— доплата за роботу в нічний та надурочний
час;
— доплата за роз’їзний характер робіт;
5
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— премії до святкових і ювілейних дат.
Окремої уваги заслуговує врахування в складі
мінімальної зарплати сум індексації зарплати.

Питання індексації

Індексація зарплати — це встановлений законодавством механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або
повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг. Якщо зростає індекс
споживчих цін (зростає інфляція), то зростають
і ціни, а відтак роботодавець мав би періодично підвищувати працівникам зарплату. Але
оскільки не всі роботодавці так роблять або хочуть це робити, то держава встановила механізм
обов’язкового підвищення заробітної плати шляхом її індексації. По суті, зобов’язала роботодавців виплачувати працівникам додаткові кошти
понад нараховану суму зарплати у зв’язку зі зростанням індексу інфляції (індексу споживчих цін).
Відтак постало питання: сума індексації включається в дохід працівника для забезпечення
розміру мінімальної зарплати чи має виплачуватися понад мінімальну зарплату?
Міністерство соціальної політики України
(далі — Мінсоцполітики) у листі від 13 лютого
2017 р. № 317/0/101-17/282 роз’яснило, що індексація включається до виплат, які потрібно
враховувати для забезпечення мінімального
розміру зарплати. Це означало, що підприємство мало нарахувати працівнику зарплату відповідно до встановленого йому посадового
окладу (тарифної ставки), відрядних розцінок
чи погодинних ставок тощо, нарахувати індексацію і отриману суму порівнювати з мінімальною зарплатою. Якщо сума нарахованого доходу менше — слід проводити доплату.
Однак в середині грудня 2017 р. стало відомо,
що Мінсоцполітики листом від 7 вересня 2017 р.
№ 2341/0/101-17 відкликало це своє роз’яснення без жодних пояснень таких мотивів. Та,
схоже, не останню роль в цьому відіграла Федерація профспілок України, яка листом від
14 червня 2017 р. № 05/01-16/661 звернулася
до Мінсоцполітики з проханням надати додаткові роз’яснення з подальшим їхнім оприлюдненням щодо неврахування суми індексації гро6

шових доходів при обчисленні заробітної плати
для забезпечення її мінімального розміру. Та
Мінсоцполітики не змінило свою позицію і повідомило Федерацію, що сума індексації має
враховуватись до мінімальної заробітної плати
(лист від 7 липня 2017 р. № 13899/0/2-17/16).
Тож Федерація профспілок України листом від
27 липня 2017 р. № 05/01-27/825 звернулася до
Міністерства юстиції України з вимогою вплинути на Мінсоцполітики й відкликати листа від
13 лютого 2017 р. № 317/0/101-17/282, яким,
на її думку, встановлюються нові правові норми в порушення приписів Закону України «Про
індексацію грошових доходів населення» від
3 липня 1991 р. № 1282-XII. От Мінсоцполітики
й відкликало листа.
Податківці зреагували на відкликання листа
Мінсоцполітики і зазначили, що незважаючи на
це воно свою позицію не змінювало і підприємствам надалі слід керуватися нормами ст. 31 Закону № 108.
Зрозуміло, що після цього Мінсоцполітики
якщо і надаватиме комусь роз’яснення з цього
приводу, то обмежиться цитуванням норм ст. 31
Закону № 108. Але кинуте у сприятливий ґрунт
зерно сумніву дало сходи, і деякі підприємства
далі стоять перед вибором: включати чи не
включати індексацію для забезпечення розміру
мінімальної зарплати і намагаються десь знайти
відповідь на це питання. А відповідь, як завжди
у таких випадках, на поверхні: або залишити
все, як було, і надалі включати індексацію в мінімальну зарплату, або виплачувати її понад
розмір мінімальної зарплати. Рішення — за підприємством, але слід врахувати, що в другому
випадку витрати на оплату праці зростуть.
Нагадаємо, що індексації підлягають грошові
доходи, що не мають разового характеру, в розмірі не вище прожиткового мінімуму для працездатних осіб: з 1 січня — 1 762 грн, з 1 липня —
1 841 грн, з 1 грудня — 1 921 грн.

Мінімальна зарплата і штрафи

Від розміру мінімальної зарплати залежать
штрафи, що накладаються на роботодавців
відповідно до ст. 265 КЗпП за порушення трудового законодавства, зокрема, за:
№ 2 (158), 15 січня 2018

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

— фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору
(контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання
роботи повний робочий час, установлений на
підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків — у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого
скоєно порушення (наразі це 111 690 грн);
— порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю,
більш як за один місяць, виплата їх не в повному
обсязі — у 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент
виявлення порушення (на сьогодні це 11 169 грн);
— недотримання мінімальних державних
гарантій в оплаті праці — у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на момент виявлення порушення, за
кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (наразі це 37 230 грн);
— порушення інших вимог трудового законодавства, крім названих вище — у розмірі мінімальної заробітної плати (тобто на сьогодні
це 3 723 грн).
Нагадаємо, що штраф за неподання повідомлення про прийняття працівника на роботу —
у розмірі мінімальної заробітної плати (3 723
грн).

Добові у відрядженні

Граничний розмір добових обмежується
лише для органів державної влади, підприємств,
установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів і є єдиним незалежно від статусу населеного пункту. Про це прямо сказано у
п. 15 Інструкції про службові відрядження в
межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59, а розмір добових встановлено постановою Кабінету Міністрів України від
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2 лютого 2011 р. № 98, наприклад, для відряджень по Україні — 60,00 грн на добу.
Для решти підприємств, установ та організацій розмір добових максимальною сумою не обмежується і може бути різним залежно від статусу населеного пункту чи посади відрядженої
особи тощо.
Підпунктом 170.9.1. Податкового кодексу
України (далі — ПК) встановлено, що до оподатковуваного доходу не включаються витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування
інших власних потреб фізичної особи (добові
витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням:
— у межах території України — не більш
як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового
(звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, або 372,30 грн;
— для відряджень за кордон — не вище 80
євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні
до євро, установленим Національним банком
України, в розрахунку за кожен такий день.
Тобто ПК визначає не максимальний розмір
добових, який можна виплачувати працівникам
(крім бюджетників), а максимальний розмір добових, який не оподатковується ПДФО.

Єдиний
соціальний внесок

Законом про так звану пенсійну реформу в
жовтні минулого року було внесено низку змін
до законів з питань соціального страхування,
зокрема, щодо сплати єдиного соціального
внеску (ЄСВ) та було врегульовано питання
щодо розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності й допомоги по вагітності та пологах. Деякі зі змін набрали чинність з нового
року.
Так, з 1 січня 2018 р. змінено максимальну
величину бази нарахування ЄСВ. Тепер вона
становить 15 розмірів мінімальної заробітної
плати, тобто наразі 55 845 грн (було — 25 прожиткових мінімумів, відповідно 44 050 грн у
грудні 2017 р.).
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Розмір мінімального страхового внеску, що
дає право на один місяць страхового стажу для
«лікарняних» і «декретних» — 819,06 грн.

«Лікарняні» та «декретні»

В одному з останніх номерів газети за минулий
рік ми повідомляли, що було внесено зміни до статей 19 та 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон
№ 1105) щодо обчислення максимального та мінімального розмірів допомоги по тимчасовій непрацездатності («лікарняних») та допомоги по
вагітності та пологах («декретних»), розміри яких
залежать від мінімальної зарплати.
Нагадаємо, що застраховані особи, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до ст. 19 Закону № 1105 в
таких розмірах:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності —
виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не
більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час
настання страхового випадку;
2) допомога по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з
якої сплачуються страхові внески, але не більше
за розмір допомоги, обчислений із двократного
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.
Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру
максимальної величини бази нарахування єдиного
внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання
страхового випадку (ст. 26 Закону № 1105).
З огляду на новий розмір мінімальної зарплати, з 01.01.2018 р. середньоденна зарплата для
розрахунку«лікарняних» та «декретних» і для
порівняння становить:
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3 723 грн ÷ 30,44 к. дн. = 122,31 грн.
Максимальна сума «лікарняних» для осіб,
страховий стаж яких менше 6 місяців протягом
останніх 12 місяців перед настанням страхового
випадку:
122,31 грн  кількість днів тимчасової непрацездатності.
Мінімальна сума «декретних» для всіх осіб, у
т. ч. для осіб, страховий стаж яких менше шести
місяців протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку:
(3 723 грн ÷ 30,44 к. дн.)  126 к. дн. =
= 15 410,58 грн.
Максимальна сума допомоги по вагітності та
пологах для осіб, страховий стаж яких менше 6
місяців протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку, становитиме:
(3 723 грн  2) ÷ 30,44 к. дн.  126 к. дн. =
= 30 820,86 грн.

Податок на доходи фізичних осіб

А от справляння податку на доходи фізичних
осіб залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. І у 2018 р. розмір доходу (зарплати), що дає право на застосування
податкової соціальної пільги становить 2 470 грн
(1 762  1,4 і заокруглюємо до найближчих
10 грн), а так звана звичайна податкова соціальна пільга — 881,00 грн (1 762,00  50%).
Від прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, встановленого на 1 січня, залежить розмір
і «звичайної» податкової соціальної пільги
(ПСП), яка у 2018 р. становить 881 грн. Та незважаючи на зростання її розміру й доходу, що
дає право на її застосування (2 470 грн), скористатися нею зможе обмежене коло працівників,
оскільки мінімальна зарплата значно перевищує
розмір доходу, що дає право на застосування
пільги. Виняток становлять працівники, які
мають двоє та більше дітей віком до 18 років,
для яких розмір доходу, що дає право на ПСП,
визначається кратно кількості дітей. Але застосування ПСП ними — це окрема тема для розмови.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор журналу
«Заработная плата»
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Невідповідність займаній посаді:
особливості та порядок дій
кадровика
Можливість звільнення працівника за ініціативою роботодавця у випадку його невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі передбачена у п. 2 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). При цьому таке звільнення фактично може відбутися за різних обставин невідповідності працівника займаній посаді,
що, у свою чергу, може обумовити і деякі відмінності у відповідних діях кадровика
та оформлених при цьому документах, які й розглянемо більш детально у статті.

Враховуємо усі нюанси
вимог законодавства

Відповідно до п. 2 ст. 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також
строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом (далі —
роботодавець) фактично у достатньо різних
випадках, зокрема у випадку:
— виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок
недостатньої кваліфікації або стану здоров’я,
які перешкоджають продовженню даної роботи;
— відмови у наданні допуску до державної
таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на
нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці.
При цьому кадровику перш за все слід звернути увагу на те, що у випадку звільнення за п. 2
ст. 40 КЗпП йдеться про період роботи працівника поза межами випробувального періоду,
який може встановлюватися працівнику одразу
після укладання з ним трудового договору відповідно до статей 26 – 28 КЗпП. Якщо невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі буде встановлена у період
випробування, то роботодавець може звільнити
такого працівника не за п. 2 ст. 40 КЗпП, а за
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п. 11 ст. 40 КЗпП, тобто у зв’язку із встановленням невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування.
Також у разі прийняття роботодавцем рішення щодо звільнення у зв’язку із встановленням
невідповідності працівника займаній посаді
внаслідок стану здоров’я, слід мати на увазі
положення й деяких інших статей КЗпП, які
стосуються стану здоров’я працівника. Так,
у ст. 170 КЗпП мова йде про те, що працівників,
які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, власник повинен перевести, за їх
згодою, на таку роботу відповідно до медичного висновку тимчасово або без обмеження
строку (залежить від медичного висновку). Зокрема, у випадку виявлення невідповідності
працівника займаній посаді внаслідок стану
здоров’я, роботодавцеві перед тим як приймати
рішення щодо його звільнення за п. 2 ст. 40
КЗпП, попередньо слід вияснити, чи можливо
працівника у цьому випадку перевести на легшу роботу, і чи згоден буде працівник на таке
переведення. І лише у разі неможливості перевести працівника на легшу роботу, приймати
рішення щодо його звільнення за п. 2 ст. 40
КЗпП, інакше у випадку незгоди працівника із
рішенням роботодавця щодо звільнення, виникнення трудового спору у цьому випадку і
звернення працівника до суду для захисту своїх
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прав, буде велика ймовірність, що суд прийме
рішення на користь працівника.
Це ж стосується і випадків звільнення за п. 2
ст. 40 КЗпП у зв’язку з відсутністю або скасуванням допуску до державної таємниці. Зокрема, у
ст. 23 Закону України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. № 3855-XII (далі — Закон № 3855) зазначається, що громадянина,
якому відмовлено у допуску до державної таємниці, якщо виконання трудових чи службових
обов’язків вимагає доступу до державної таємниці, а переміщення на інше робоче місце чи
іншу посаду неможливе, може бути в передбаченому законодавством порядку переведено на
іншу роботу або службу, не пов’язану з державною таємницею, чи звільнено.
При вирішенні питань невідповідності працівника займані посаді слід враховувати і п. 21
постанови Пленуму Верховного Суду України
від 6 листопада 1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» (далі — Постанова № 9) згідно з якою за цією підставою можуть
бути звільнені працівники тільки у тому разі,
якщо будуть встановлені фактичні дані, які підтверджують, що внаслідок недостатньої кваліфікації або втрати здоров’я (стійкого зниження
працездатності) працівник не може належним
чином виконувати покладені на нього обов’язки,
або виконання їх протипоказане за станом його
здоров’я, або є несприятливим для членів трудового колективу чи громадян, яких він обслуговує, і неможливо переведення працівника за
його згодою на іншу роботу.

Враховуємо неможливість
продовження роботи

Як видно з наведеного, у п. 2 ст. 40 КЗпП
йдеться «не просто» про невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі, а саме про
таку невідповідність, яка буде перешкоджати
продовженню його роботі на цій посаді. Зокрема, працівник може не відповідати «формальним» кваліфікаційним вимогам, встановленим
для певної посади, але на практиці з врахуванням особливостей роботи на такій посаді на
конкретному підприємстві деякі окремі вимоги
до працівника можуть бути «несуттєвими». На10

приклад, у кваліфікаційній характеристиці певної посади (професії) може бути передбачена
необхідність наявності знань щодо роботи на
комп’ютері, відповідних програмних засобів
тощо, але на практиці на конкретному підприємстві такі знання можуть не застосовуватися внаслідок певної «відсталості» підприємства, браку на ньому потрібної кількості
комп’ютерних засобів, недостатньої автоматизації робочих місць тощо.
Приміром, у розділі «Повинен знати» кваліфікаційної характеристики «Вчителя-логопеда»,
що міститься у випуску 80 «Соціальні послуги»
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), затвердженому наказом Міністерства соціальної політики
Україні від 29 березня 2017 р. № 518, зазначено,
що «Вчитель-логопед» повинен знати, серед іншого, і основні принципи роботи з комп’ютером
та відповідні програмні засоби. Але якщо у дитячому садку або іншому дитячому закладі, де він
може працювати, відсутні комп’ютери і він не
використовує їх на практиці у своїй роботі, його
буде проблематично звільнити із займаної посади за п. 2 ст. 40 КЗпП, якщо, наприклад, під
час його атестації буде встановлена відсутність
у «Вчителя-логопеда» знань відповідних програмних засобів.
Це пояснюється тим, що на практиці такий
«Вчитель-логопед» не застосовує у своїй роботі
зазначені програмні засоби і відсутність у нього
знань щодо цих засобів не буде йому перешкоджати продовжувати свою роботу, бо все
одно його робоче місце належним чином не
комп’ютеризоване. Натомість, якщо у майбутньому необхідні комп’ютерні засоби будуть придбані дитячим закладом, але відповідний «Вчитель-логопед» до цього часу не підвищить свою
кваліфікацію та не оволодіє потрібними знаннями комп’ютерних технологій, постановка роботодавцем питання щодо його звільнення за п. 2
ст. 40 КЗпП буде вже цілком правомірною.
Аналогічно слід враховувати і положення п. 2
ст. 40 КЗпП стосовно доступу до державної таємниці, якщо це вимагається виконанням покладених на працівника обов’язків. Наприклад,
наявність допуску до державної таємниці може
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бути передбачена у затверджених посадових
інструкціях або інших документах для певних
посад на підприємстві, яке відповідно до законодавства має дозвіл на здійснення діяльності,
пов’язаної з державною таємницею для виконання певних державних завдань та/або замовлень. Але, якщо таке підприємство після остаточного виконання зазначених державних
завдань та/або замовлень більше не буде провадити діяльність, пов’язану з державною таємницею, то скасування допуску до державної
таємниці у певних працівників, якого можуть
продовжувати «вимагати» їхні посадові інструкції до їх актуалізації, вже не буде підставою для
їхнього звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП.

Виявляємо невідповідність
займаній посаді внаслідок
недостатньої кваліфікації

Зауважимо, що чинним законодавством не
встановлені чіткі вимоги щодо процедури встановлення невідповідності працівника займаній
посаді або виконуваній роботі, а також щодо документів, що підтверджують це. Разом з цим з
п. 2 ст. 40 КЗпП фактично випливає, що така невідповідність має бути виявлена вже після прийняття працівника на роботу, бо в ній йдеться
про невідповідність вже займаній посаді або виконуваній роботі.
Наприклад, інколи працівника, як виняток,
можуть прийняти на роботу на певну посаду,
хоча він і не повністю відповідає кваліфікаційним вимогам для роботи на цій посаді (за певною професією, спеціальністю), які встановлені
у відповідній кваліфікаційній характеристиці
(посадовій або робочій інструкції). Зокрема,
про це йдеться у п. 11 Загальних положень
ДКХП, що були затверджені разом з випуском 1
«Професії працівників, що є загальними для усіх
видів економічної діяльності» ДКХП наказом Міністерства праці України від 29 грудня 2004 р.
№ 336, де зазначається, що особи, які не мають
відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але
мають достатній практичний досвід та успішно
виконують у повному обсязі покладені на них
завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток,
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залишені на займаній посаді або призначені на
відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.
Наприклад, працівник, який оформлюється
на роботу на певну посаду, може мати великий
досвід роботи у сфері, що пов’язана із зазначеною посадою, але при цьому мати лише базову
вищу освіту та диплом бакалавра, хоча кваліфікаційними вимогами для цієї посади встановлена необхідність повної вищої освіти та диплома
магістра. Якщо ж роботодавець все одно прийме
рішення про прийняття на роботу зазначеного
працівника, хоча його «формальна» невідповідність майбутній посаді (відсутність диплома магістра) буде вже виявлена на етапі його оформлення на роботу, то у майбутньому лише один
факт відсутності у працівника диплома магістра
не зможе бути підставою для його звільнення за
п. 2 ст. 40 КЗпП. Натомість, якщо у роботодавця
у майбутньому з’являться ще інші докази невідповідності працівника займаній посаді на додаток до факту відсутності диплома магістра, то
тоді рішення роботодавця звільнити зазначеного працівника за п. 2 ст. 40 КЗпП може бути
більш правомірним.
Зауважимо, що на практиці, невідповідність
працівника займаній посаді або виконуваній роботі у більшості випадків виявляється під час
його атестації. При цьому відповідна атестаційна
комісія має здійснювати свою роботу згідно з
чинним законодавством, зокрема відповідно до
Закону України «Про професійний розвиток працівників» 12 жовтня 2012 р. № 4312-VI (далі —
Закон № 4312), який, серед іншого, містить і спеціальний розділ ІІІ «Атестація працівників», та
у деяких випадках підзаконних нормативно-правових актів, що можуть більш детально регулювати порядок проведення атестації в окремих
видах економічної діяльності (щодо окремих категорій працівників), наприклад, «Положення
про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі
культури», затверджене наказом Міністерства
культури і туризму України від 16 липня 2007 р.
№ 44 (далі — Положення № 44).
При цьому у переважній частині випадків відповідна атестаційна комісія лише встановлює
11

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

факт відповідності або невідповідності працівника займаній посаді (в тому числі за необхідності певній кваліфікаційній категорії) внаслідок недостатньої кваліфікації, але не приймає
рішення щодо звільнення працівника з підстав
його невідповідності певній посаді.
Разом з тим, атестаційна комісія також може
прийняти рекомендації керівнику підприємства
(роботодавцеві) щодо звільнення певного працівника (його переведення на іншу посаду, направлення його на курси підвищення кваліфікації, підвищення або зниження його кваліфікаційної
категорії), які відбиваються у відповідному протоколі засідання атестаційної комісії, і які у більшості
випадків не є обов’язковими для роботодавця.
Але у деяких видах економічної діяльності
(наприклад, для медичних або педагогічних
працівників) відповідними нормативно-правовими може встановлюватися більш «жорсткий»
порядок атестації відповідних категорій працівників, і рішення відповідних атестаційних комісій можуть бути і «більш обов’язковими» для
роботодавця щодо можливості продовження роботи певними працівниками (збереження їх
кваліфікаційних категорій тощо).
Також слід зазначити, що відповідно до ст. 11
Закону № 4312 категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення
визначаються колективним договором, а на тих
підприємствах, де не укладаються трудові договори, відповідні питання атестації визначаються
роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації. При
цьому атестація працівників має проводиться
не частіше ніж один раз на три роки.
На практиці атестація працівника може бути
як черговою, так і позачерговою у випадку неякісного виконання працівником окремих завдань та обов’язків, передбачених у його посадовій (робочій) інструкції, певних робіт тощо,
що підтверджується відповідними документами, наприклад, актами про випуск браку, довідками (доповідними записками) про невиконання норм виробітку тощо.
При цьому атестаційна комісія або інша комісія з розслідування фактів невиконання працівником певних завдань та обов’язків (факту бра12

ку тощо), повинна встановити причину зазначеного невиконання, приміром те, що неможливість виконання працівників певних
обов’язків або певних робіт пов’язана саме з відсутністю у нього потрібної кваліфікації, а не з
тим, що працівник з певних причин порушує
трудову дисципліну, не сумлінно ставиться до
виконання своєї роботи тощо.
В останньому випадку працівник не може
бути звільнений за п. 2 ст. 40 КЗпП, натомість до
нього можуть бути застосовані відповідні заходи стягнення за порушення трудової дисципліни
згідно зі ст. 147 КЗпП, а також за наявності для
цього достатніх підстав, він може бути звільнений згідно з п. 3 ст. 40 КЗпП за систематичне
невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим
договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше
застосовувалися заходи дисциплінарного чи
громадського стягнення (більш детально з процедурою звільнення за п. 3 ст. 40 КЗпП ви можете ознайомитися у статті «Звільнення за систематичне невиконання обов’язків: особливості
та порядок дій», що була надрукована у грудні
минулого року в № 23 (155) газети «Консультант Кадровика»).
Крім того, у ході атестації або відповідного
службового розслідування може бути встановлено, що невідповідність працівника займаній
посаді пов’язана, наприклад, із порушенням
встановлених правил прийняття на роботу або з
тим, що працівник при оформлені на роботу надав фальшивий (підроблений) диплом або інші
відповідні документи, і таким чином увів в оману відділ кадрів. У цьому випадку, якщо вину
працівника у скоєні відповідного правопорушення або злочину буде доведено, мова вже
може йти і про звільнення з інших підстав, наприклад, за п. 7 ст. 36 КЗпП, (у зв’язку з набранням законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від
відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи),
якщо працівник за підробку документів буде
підлягати кримінальній відповідальності, у тому
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числі такої що пов’язана із позбавленням його
волі, або у доречних випадках за п. 9 ст. 36 КЗпП
чи ст. 7 КЗпП.
Кадровику також слід звернути увагу і на положення ст. 2526 КЗпП, згідно з якою колективу
бригади надається право вимагати від роботодавця виведення із складу бригади працівників
у випадках, передбачених статтями 40 і 41
КЗпП, у т. ч. у разі невідповідності працівника
виконуваній роботі.

Виявляємо невідповідність
займаній посаді внаслідок
стану здоров’я

При виявленні невідповідності працівника
займаній посаді внаслідок стану здоров’я слід
обов’язково враховувати вимоги чинного законодавства. Зокрема у ст. 9 Закону України
«Основи законодавства України про охорону
здоров’я» від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII
(далі — Закон № 2801) зазначається, що громадяни можуть бути визнані тимчасово або постійно не придатними за станом здоров’я до
професійної або іншої діяльності, пов’язаної з
підвищеною небезпекою для оточуючих, а також з виконанням певних державних функцій.
Більш детально зазначені питання врегульовано у ч. 3 ст. 69 Закону № 2801, у якій зокрема
зазначається, що під час проведення медичної
експертизи з тимчасової втрати працездатності:
установлюється факт необхідності надання
листка непрацездатності чи іншого документа,
що засвідчує тимчасову втрату працездатності;
визначаються необхідність і строки тимчасового переведення працівника у зв’язку з хворобою
на іншу роботу; приймається рішення про направлення на медико-соціальну експертну комісію для визначення наявності та ступеня стійкого розладу функцій організму, причини, часу
настання і групи інвалідності.
Таким чином, на етапі медичної експертизи з
тимчасової втрати працездатності встановлюється наявність чи відсутність тимчасової непрацездатності у працівника та надається висновок щодо його тимчасового переведення на
іншу (легшу) роботу. Для звільнення ж за п. 2
ст. 40 КЗпП у роботодавця мають бути фактичні
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дані, які підтверджують, що внаслідок стану
здоров’я (стійкого зниження працездатності)
працівник не може належно виконувати покладені на нього трудові обов’язки, або стійке порушення функцій організму, визнання працівника інвалідом та наявність протипоказань
щодо продовження ним трудової діяльності, підтверджені довідкою медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК).
Інші ж медичні документи, що свідчать про
неможливість виконувати роботу за станом
здоров’я, без встановлення групи інвалідності,
зумовленої стійким порушенням функцій організму, не можуть бути підставою для звільнення
за п. 2 ст. 40 КЗпП. Таким чином, висновок
лікарсько-консультативної комісії чи лікаря про
необхідність тимчасового переведення працівника на іншу роботу зобов’язує роботодавця
лише перевести працівника, за його згодою, на
легшу роботу згідно зі ст. 170 КЗпП, і не є сам по
собі підставою для звільнення за п. 2 ст. 40
КЗпП. Але звільнення за зазначеною підставою
може мати місце лише за умови, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу
роботу, не протипоказану за станом здоров’я.
Також слід зазначити, що сама по собі відмова
працівника від переведення його на легшу роботу, якої він, відповідно до медичного висновку,
потребує за станом здоров’я, не є підставою для
його звільнення. Роботодавець у цьому випадку
може розірвати трудовий договір із працівником лише за виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі
внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає
продовженню роботи, якщо наявні передбачені
законодавством для цього умови.
Що стосується питань інвалідності, то порядок її встановлення врегульовано у Положенні
про медико-соціальну експертизу та Положенні
про порядок, умови та критерії встановлення
інвалідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317
(далі — Положення № 1317). Але при цьому
слід мати на увазі, що сам по собі факт встановлення інвалідності також не може бути підставою для звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП, оскільки
звільнення працівників з мотивів інвалідності
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заборонено законом, зокрема у ст. 17 Закону
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ
(далі — Закон № 875). Разом з тим, таке звільнення можливе у випадках, коли за висновком
МСЕК стан здоров’я інваліда перешкоджає виконанню ним професійних обов’язків або продовження трудової діяльності і може призвести
до погіршення здоров’я цього інваліда. Вирішення питання про звільнення працівника залежить від висновків МСЕК про характер та
умови його праці, зазначені у довідці форми
№ 157-1/о.
Також при вирішенні питання щодо можливості звільнення працівника з інвалідністю, слід
брати до уваги його індивідуальну програму
реабілітації, оскільки у ч. 1 ст. 17 Закону № 875
цій категорії працівників гарантовано право
працювати саме з урахуванням індивідуальних
програм реабілітації. Оскільки ж програма реабілітації є обов’язковою до виконання державними органами та підприємствами, то при вирішені можливих спірних питань перевага надається
висновкам, зазначеним у ній. У зв’язку з цим
звільнити працівника за п. 2 ст. 40 КЗпП можна
лише тоді, якщо неможливо перевести його на
іншу роботу за його згодою або створити йому
умови праці відповідно до висновку МСЕК.

Виявляємо відмову у наданні
допуску до державної таємниці
або скасування допуску
до державної таємниці

Згідно зі ст. 1 Закону № 3855 державна таємниця (далі також — секретна інформація) —
вид таємної інформації, що охоплює відомості у
сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони
правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та
які визнані у порядку, встановленому Закону
№ 3855, державною таємницею і підлягають
охороні державою.
Також у ст. 1 Закону № 3855 зазначається, що:
• допуск до державної таємниці — це
оформлення права громадянина на доступ до
секретної інформації;
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• доступ до державної таємниці (секретної
інформації) — це надання повноважною посадовою особою дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, або ознайомлення з
конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, цією посадовою особою відповідно
до її службових повноважень.
Відповідно до ст. 22 Закону № 3855 залежно
від ступеня секретності інформації встановлюються такі форми допуску до державної
таємниці з відповідними термінами їхньої дії:
— форма 1 — для роботи з секретною інформацією, що має ступені секретності «особливої
важливості», «цілком таємно» та «таємно» (1 – 5
років);
— форма 2 — для роботи з секретною інформацією, що має ступені секретності «цілком
таємно» та «таємно» (2 – 7 років);
— форма 3 — для роботи з секретною інформацією, що має ступінь секретності «таємно»
(10 років).
Допуск до державної таємниці надається органами Служби безпеки України (далі — СБУ) у
порядку, встановленому КМУ дієздатним громадянам України віком від 18 років (в окремих випадках за погодженням з СБУ від 16 чи 17 років),
які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-технічної
діяльності або навчання після проведення їх перевірки. Для отримання допуску органи або підприємства, де працюють, проходять службу або
навчаються відповідні громадяни, оформляють
визначені КМУ документи, які надсилаються до
органів СБУ.
Згідно зі ст. 24 Закону № 3855 зазначені документи і громадяни перевіряються в СБУ у
строк до одного місяця у порядку, встановленому Законом № 3855 і Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого
1992 р. № 2135-XII, після чого органи СБУ, за
результатами перевірки, надсилають протягом
п’яти робочих днів з дня її закінчення до підприємства, повідомлення про надання або
відмову в наданні допуску. При цьому відпо№ 2 (158), 15 січня 2018
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відно до ст. 25 Закону № 3855 громадяни мають
право оскаржити рішення про відмову у наданні допуску до державної таємниці в порядку,
встановленому законом.
У разі ж скасування раніше наданого допуску
до державної таємниці, органи СБУ відповідно
до ст. 26 Закону № 3855 також надсилають підприємству повідомлення про скасування допуску, яке також може бути оскаржене громадянами у порядку, встановленому законом.

Приймаємо і оформлюємо
рішення щодо звільнення

Після того, як буде виявлена невідповідність
працівника займаній посаді або виконуваній
роботі з урахуванням усіх обставин про які
йшлося вище, роботодавець може прийняти рішення про звільнення працівника за п. 2 ст. 40
КЗпП. При цьому слід враховувати, що відповідно до:
— ст. 184 КЗпП: за п. 2 ст. 40 не можна звільнити вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком
до трьох років (до шести років — ч. 6 ст. 179),
одиноких матерів при наявності дитини віком
до чотирнадцяти років або дитини-інваліда;
— ст. 1861 КЗпП: за п. 2 ст. 40 не можна звільнити батьків, які виховують дітей без матері (у
т. ч. в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з
батьків-вихователів;
— ст. 198 КЗпП: звільнення працівників, молодших вісімнадцяти років, з ініціативи роботодавця допускається тільки за згодою районної
(міської) комісії в справах неповнолітніх;
— ст. 252 КЗпП: не допускається звільнення з
ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, протягом року після спливу строку,
на який обирався цей склад, окрім випадків
виявленої невідповідності працівника займаній
посаді або виконуваній роботі у зв’язку зі станом здоров’я, що перешкоджає продовженню
цієї роботи. При цьому така гарантія не надається
працівникам у випадку дострокового припинення повноважень у цих органах у зв’язку з неналежним виконанням своїх обов’язків або за
№ 2 (158), 15 січня 2018
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власним бажанням, за винятком випадків, коли
це пов’язано зі станом здоров’я.
Також, оскільки звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП
належить до випадків розірвання трудового договору за ініціативи роботодавця, воно допускається лише за наявності попередньої згоди
первинної профспілкової організації, членом
якої є працівник. Відповідно до ст. 43 КЗпП,
якщо працівник є членом профспілки, роботодавець має звернутися до виборного органу первинної профспілкової організації для отримання попередньої згоди на звільнення такого
працівника. У поданні мають бути зазначені
факти виявленої невідповідності працівника
займаній посаді чи виконуваній роботі, підтверджені відповідними документами, а також
документи, що підтверджують факт відмови
працівника від переведення на іншу посаду чи
роботу, або ж неможливість його подальшого
працевлаштування на підприємстві.
Разом з цим, відповідно до ст. 43 КЗпП, якщо
відповідний працівник не є членом первинної
профспілкової організації, що діє на підприємстві, або ж на підприємстві взагалі немає профспілкового органу, працівник звільняється за
п. 2 ст. 40 КЗпП без згоди такого органу.
В інших випадках після отримання згоди
профспілкового комітету на звільнення роботодавець (керівник підприємства) видає відповідний наказ про звільнення (Зразок 1), з яким слід
ознайомити відповідного працівника під підпис
(ч. 4 ст. 149 КЗпП). У разі відмови працівника
від підпису про ознайомлення, слід скласти відповідний акт.

Оформлюємо остаточний
розрахунок з працівником

Відповідно до наказу про звільнення здійснюється оформлення і інших документів на підприємстві: вноситься запис про звільнення до
трудової книжки працівника (Зразок 2), підготовлюється копія наказу для працівника, оформлюються відповідні документи бухгалтерією
щодо остаточного розрахунку з працівником,
зокрема підраховуються відповідні суми і готується письмове попереднє повідомлення працівнику про ці суми. При цьому слід мати на
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Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
НАКАЗ
29.12.2017 р.

м. Київ

№ 231-п

Про звільнення
у зв’язку з невідповідністю
займаній посаді
Томенка Р. І.
ЗВІЛЬНИТИ:
ТОМЕНКА Романа Івановича, техніка-технолога виробничого відділу, з роботи 29.12.2017 р.
у зв’язку з невідповідністю займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, яка перешкоджає продовженню роботи, п. 2 ст. 40 КЗпП.
Підстави: 1. Доповідні записки начальника виробничого відділу Христюка В. І. від
10.11.2017 р. та 30.11.2017 р..
2. Протокол засідання атестаційної комісії від 15.12.2017 р..
3. Виписка з протоколу засідання профспілкового органу щодо надання згоди
на звільнення від 26.12.2017 р..
Директор

Петренко

В. В. Петренко

З наказом ознайомлений:
29.12.2017 р.

Томенко

Р. І. Томенко

Зразок 2

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Виробник»
12

14

10 2016

Прийнято техніком-технологом виробничого відділу

Наказ від 13.10.2016
№ 145-п

13

29

12 2017

Звільнено з роботи у зв’язку виявленою

Наказ від 29.12.2017

невідповідністю займаній посаді внаслідок

№ 231-п

недостатньої кваліфікації, п. 2 ст. 40 КЗпП
Начальник відділу кадрів
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Ромин

І. Р. Ромин
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плачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про
розрахунок.
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

реклама

увазі, що згідно зі ст. 44 КЗпП при припиненні
трудового договору з підстав, зазначених у п. 2
ст. 40 КЗпП, працівникові виплачується вихідна
допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.
У день звільнення, відповідно до ст. 47
КЗпП, роботодавець:
— видає працівникові копію наказу про звільнення з роботи (у разі звільнення працівника з
ініціативи роботодавця, в інших випадках — на
вимогу працівника);
— видає працівникові належно оформлену
трудову книжку;
— проводить з ним розрахунок у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП (у день звільнення).
Якщо ж працівник у день звільнення не працював, всі належні йому суми мають бути ви-
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Норми тривалості робочого часу
на 2018 рік
Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік — ця
норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на
підприємстві (п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли
встановлені вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма
тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50 – 53, 67 i 73 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). Але цього
року дещо змінився перелік святкових і неробочих днів у зв’язку із запровадженням
нового святкового дня 25 грудня — Різдва Христового (за Григоріанським календарем) та скасуванням Дня міжнародної солідарності трудящих — 2 травня. До того
ж, й Міністерство соціальної політики України так і не надало свого звичного щорічного листа щодо розрахунку норми тривалості робочого часу. Тож наразі, аби
полегшити роботу працівників відділу кадрів, самостійно розробимо актуальний
розрахунок норми тривалості робочого часу на 2018 рік з урахуванням вищевказаних змін та розглянемо деякі суміжні питання.

Скорочена тривалість
робочого часу

Як передбачено у ч. 1 ст. 50 КЗпП, нормальна
тривалість робочого часу працівників не може
перевищувати 40 годин на тиждень, але підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати і меншу
норму тривалості робочого часу (при встановленні меншої норми тривалості робочого часу
слід мати на увазі, що оплата праці в цьому випадку має провадитись за повною тарифною
ставкою, повним окладом).
Відповідно до ч. 1 ст. 51 КЗпП скорочена
тривалість робочого часу встановлюється:
1) для працівників віком від 16 до 18 років —
36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16
років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) — 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від
навчання час, не може перевищувати половини
максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб
відповідного віку;
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2) для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, — не більш як 36 годин на
тиждень. Перелік виробництв, цехів, професій і
посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких
дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 21 лютого 2001 р. № 163.
Крім того, законодавством встановлюється
скорочена тривалість робочого часу для окремих
категорій працівників (вчителів, лікарів тощо).
Скорочена тривалість робочого часу може
встановлюватися за рахунок власних коштів на
підприємствах для жінок, які мають дітей віком
до 14 років або дитину-інваліда.
Згідно зі ст. 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для
своїх працівників скорочений робочий день та
інші пільги.

Розрахунок робочого часу

При розрахунку балансу робочого часу слід
мати на увазі, що згідно зі ст. 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених
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у ст. 51 КЗпП, скорочується на одну годину як
при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому
тижні не може перевищувати 5 годин.
Відповідно до ст. 73 КЗпП у 2018 році на підприємствах робота не проводиться у такі
святкові і неробочі дні:
1 січня — Новий рік;
7 січня — Різдво Христове (за Юліанським календарем);
8 березня — Міжнародний жіночий день;
8 квітня — Пасха (Великдень);
1 травня — День праці;
9 травня — День перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні (День перемоги);
27 травня — Трійця;
28 червня — День Конституції України;
24 серпня — День незалежності України;
14 жовтня — День захисника України;
25 грудня — Різдво Христове (за Григоріанським календарем).
Згідно з ч. 3 ст. 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або
неробочого. Також, як правило, роботодавці, з
метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, приймають рішення щодо перенесення деяких робочих днів — зазвичай тих, що
припадають на понеділок чи п’ятницю й потрапляють між вихідними днями і святковим днем
(детальніше з правилами перенесення вихідних
та робочих днів, а також зразками відповідних
документів ви можете ознайомитися зі статті
«Перенесення робочих днів у 2018 році: оформлюємо вчасно», яка була надрукована у № 1 (157)
газети «Консультант Кадровика»).
Наразі наведемо приклад розрахунку норми
тривалості робочого часу на 2018 рік (див. Додаток), розрахованої за календарем п’ятиденного
робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні
святкових та неробочих днів.
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За зазначених умов, залежно від тривалості
робочого тижня, норма робочого часу на 2017
рік становитиме при:
— 40-годинному робочому тижні — 1993 год.;
— 39-годинному робочому тижні — 1950 год.;
— 38,5-годинному робочому тижні — 1925
год.;
— 36-годинному робочому тижні — 1800 год.;
— 33-годинному робочому тижні — 1650 год.;
— 25-годинному робочому тижні — 1250 год.;
— 24-годинному робочому тижні — 1200 год.;
— 20-годинному робочому тижні — 1000 год.;
— 18-годинному робочому тижні — 900 год..

Табель обліку використання
робочого часу

Наприкінці зазначимо, що у табелі обліку використання робочого часу (його форма затверджена наказом Державного комітету статистики
України від 5 грудня 2008 р. № 489), обліковується
використання робочого часу працівниками, у
т. ч. й у вихідні, святкові та неробочі дні. Оскільки в таблиці з умовними позначеннями кодів типової форми немає позначень вихідних, святкових та неробочих днів, можна зробити висновок,
що ці дні рекомендовано взагалі не табелювати,
тобто залишати в табелі вільні клітинки. Але для
зручності, та зважаючи на те, що форма, наведена у вищезгаданому наказі, має рекомендаційний характер, її можна доповнити позначками
«ВХ» і «СВ», які означатимуть, відповідно, вихідні
та святкові (неробочі) дні (ці або інші умовні позначення слід прописати у внутрішньому нормативному акті — положенні про облік використання робочого часу на підприємстві).
Також пам’ятайте, що облік робочого часу працівників, які виконують роботу за сумісництвом,
нічим не відрізняється від обліку робочого часу
інших працівників. А от робота за суміщенням
у табелі обліку робочого часу ніяк не відображається, оскільки суміщення відбувається протягом робочого дня, без відпрацювання працівником додаткових годин.

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист, головний редактор
газети «Консультант Кадровика»
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

5.
6.

3.
4.

1.
2.

№
з/п

40-годинному робочому тижні
39-годинному робочому тижні
38,5-годинному робочому тижні
36-годинному робочому тижні
33-годинному робочому тижні
30-годинному робочому тижні
25-годинному робочому тижні
24-годинному робочому тижні
20-годинному робочому тижні
18-годинному робочому тижні

Кількість календарних днів
Кількість святкових днів і днів
релігійних свят (число місяця, на
яке припадає свято)
Кількість вихідних днів
Кількість днів, робота в які не
проводиться
Кількість робочих днів
Кількість днів, що передують
святковим та неробочим, у
які тривалість робочого дня
(зміни) при 40-годинному тижні
зменшується на 1 годину (число
місяця, в яке скорочується
тривалість робочого дня)

Показники

168
163,8
161,7
151,2
138,6
126
105
100,8
84
75,6

—

—

Березень
20

1
(30)

1
(7)

10

9

1
(8)

30

Квітень

21

10

9

1
(8)

31

Травень
1
(8)

20

11

31
3
(1, 9,
27)
8

1
(27)

20

10

—

22

9

9

—

1
(28)
9

31

30

Червень

160
156
154
144
132
120
100
96
80
72

167
163,8
161,7
151,2
138,6
126
105
100,8
84
75,6

159
156
154
144
132
120
100
96
80
72

159
156
154
144
132
120
100
96
80
72

159
156
154
144
132
120
100
96
80
72

176
171,6
169,4
158,4
145,2
132
110
105,6
88
79,2

Норма тривалості робочого часу в годинах при:

20

8

10
21

8

8

—

2
(1, 7)

Січень
28

Лютий

31

Липень

20

175
171,6
169,4
158,4
145,2
132
110
105,6
88
79,2

1
(23)

22

9

8

1
(24)

31

Серпень

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2018 рік

Вересень
160
156
154
144
132
120
100
96
80
72

—

20

10

10

—

30

Жовтень
176
171,6
169,4
158,4
145,2
132
110
105,6
88
79,2

—

22

9

8

1
(14)

31

Листопад
176
171,6
169,4
158,4
145,2
132
110
105,6
88
79,2

—

22

8

8

—

30

Грудень
158
156
154
144
132
120
100
96
80
72

2
(24, 31)

20

11

10

1
(25)

31

1993
1950
1925
1800
1650
1500
1250
1200
1000
900

7

250

115

104

11

365

2018
рік

Додаток
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АКТУАЛЬНО У 2018 РОЦІ

Видавник:
Верховна Рада України

Набув чинності:
1 січня 2018 року

Остання редакція:
7 грудня 2017 року

Найсуттєвіше:
Звісно, цей Закон не потрібен
кадровикам у повному обсязі
для їх повсякденної роботи,
але його норми щодо мінімальної заробітної плати та
прожиткового мінімуму варто пам’ятати протягом усього
поточного року.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 7 грудня 2017 р. № 2246-VIII

Про Державний бюджет України на 2018 рік
(Витяг)
Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року — 1700 гривень, з 1 липня — 1777 гривень, з 1 грудня —
1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
• дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року — 1492 гривні, з 1 липня — 1559 гривень,
з 1 грудня — 1626 гривень;
• дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року — 1860 гривень, з 1 липня —
1944 гривні, з 1 грудня — 2027 гривень;
• працездатних осіб: з 1 січня 2018 року — 1762 гривні, з 1 липня — 1841 гривня,
з 1 грудня — 1921 гривня;
• осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року — 1373 гривні, з 1 липня —
1435 гривень, з 1 грудня — 1497 гривень.
Стаття 8. Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня — 3723 гривні;
у погодинному розмірі: з 1 січня — 22,41 гривні.
Стаття 9. Установити, що у 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для
призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для
основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб —
21 відсоток, для дітей — 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів —
100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2018 році не може
бути більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від
плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2018 році збільшується відповідно до
зростання прожиткового мінімуму.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

АКТУАЛЬНО У 2018 РОЦІ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2017 р. № 1053

Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, та членам їх сімей
Відповідно до статті 37 та пункту 10 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Кабінет Міністрів
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити коефіцієнт перерахування сум щомісячних страхових виплат потерпілим
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей, з 1 березня 2018 р. у розмірі 1,2.
2. Для осіб, які мають право на виплати станом на 1 січня 2018 р. та мали право на
перерахування сум щомісячних страхових виплат за період з 1 березня 2008 р. по 1 березня
2011 р., перерахування здійснюється з 1 січня 2018 р. шляхом визначення розміру
щомісячної страхової виплати із збільшеного розміру заробітної плати, з якої станом на
1 березня 2017 р. розраховувалися суми страхових виплат.
Розмір збільшення становить:
• 1281,92 гривні — для осіб, які мали право на перерахування з 1 березня 2008 р.,
1 березня 2009 р., 1 березня 2010 р., 1 березня 2011 р.;
• 826,73 гривні — для осіб, які мали право на перерахування з 1 березня 2009 р.,
1 березня 2010 р., 1 березня 2011 р.;
• 727,19 гривні — для осіб, які мали право на перерахування з 1 березня 2010 р.,
1 березня 2011 р.;
• 393,88 гривні — для осіб, які мали право на перерахування з 1 березня 2011 року.
3. Під час проведення перерахування з 1 березня 2018 р. встановити новий розмір щомісячної страхової виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, у яких розмір сум щомісячних страхових виплат після проведеного перерахування менше розміру мінімальної заробітної плати у перерахунку на 100 відсотків
втрати працездатності, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2017 р., з урахуванням ступеня втрати працездатності.

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
1 січня 2018 року

Остання редакція:
27 грудня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою коефіцієнт
перерахування сум щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на
виробництві та професійного
захворювання, які спричинили
втрату працездатності, та членам їх сімей, затверджено у
розмірі 1,2, що, відповідно,
призводить до збільшення належних сум виплат.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року.
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Інд. 73
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

НАКАЗ
від 18 серпня 2017 р. № 1338

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2017 р. за № 1500/31368

Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів
державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю,
зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів
(Витяг)

Набув чинності:
29 грудня 2017 року

Остання редакція:
18 серпня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
низку форм документів, що
складаються при здійсненні
заходів державного нагляду
та контролю за додержанням законодавства про працю. Основним з них є форма
акта інспекційного відвідування (невиїзного інспектування)
юридичної особи (фізичної
особи), яка використовує
найману працю, у розділі I
якого міститься перелік питань, що вивчаються під час
інспекційного відвідування
(невиїзного інспектування) —
оскільки він може стати у нагоді під час підготовки до перевірки, то саме його (у дещо
скороченому вигляді внаслідок завеликого обсягу) ми й
наводимо.

Відповідно до пункту 4 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, пункту 24 Порядку здійснення державного нагляду за додержанням
законодавства про працю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 295, в межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство соціальної політики України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня
2015 р. № 423 (зі змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму акта інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи
(фізичної особи), яка використовує найману працю;
форму акта про відмову від підпису;
форму акта за результатами проведення перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування
осіб з інвалідністю;
форму акта про неможливість проведення інспекційного відвідування/невиїзного інспектування;
форму акта про неможливість складення висновку;
форму вимоги про надання / поновлення документів;
форму вимоги щодо забезпечення здійснення контрольних повноважень;
форму висновку про стан дотримання об’єктом нагляду законодавства про працю під час
здійснення контрольних повноважень;
форму довідки про стан дотримання законодавства про працю;
форму постанови по справі про адміністративне правопорушення;
форму постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення;
форму постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами;
форму припису про усунення виявлених порушень;
форму припису про усунення порушень законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
форму протоколу про адміністративне правопорушення;
форму рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу;
форму рішення щодо скасування (залишення без змін) постанови по справі про адміністративне правопорушення.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України
від 2 лютого 2016 р. № 67 «Про затвердження форми постанови про накладення штрафу
уповноваженими посадовими особами Державної служби України з питань праці», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 лютого 2016 р. за № 256/28386.
3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О. П.) забезпечити подання
цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П..
Міністр
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
18 серпня 2017 р. № 1338
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефони Держпраці, її територіального органу/виконавчого органу міської ради міста обласного значення, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади)

АКТ
інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи),
яка використовує найману працю
(необхідне підкреслити)
(Витяг)
№ _____________________
______________________

«___» ____________ 20__ року

(місце складення)

Мною, інспектором праці _______________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

службове посвідчення № _______, відповідно до статті 259 Кодексу законів про працю України, частини третьої статті 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 19, 31 Порядку здійснення державного контролю за додержанням
законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 295, у присутності
_________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові керівника або уповноваженої особи об’єкта відвідування, інших

_________________________________________________________________________________________________________________
осіб, присутніх при проведенні інспекційного відвідування/невиїзного інспектування) проведено ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(інспекційне відвідування / невиїзне інспектування)

_________________________________________________________________________________________________________________
(найменування об’єкта відвідування та його місцезнаходження)*

Тривалість:
Початок
число

місяць

рік

Завершення
години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного контролю:
інспекційне відвідування
невиїзне інспектування
не проводилося
проводилося з ___.___._________ по ___.___._________
Акт від ___.___._________ № ___________________
Припис щодо усунення виявлених порушень:
не видавався;
вимоги припису:
виконано;
____________

видавався;
не виконано

* У разі наявності вказуються такі відомості про об’єкт відвідування:
— для юридичних осіб (їх структурних та відокремлених підрозділів, які не є юридичними особами): код ЄДРПОУ; прізвище, ім’я, по батькові, посада, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку
у паспорті) керівника об’єкта відвідування або уповноваженої ним особи, підпорядкованість;
— для фізичної особи, що використовує найману працю: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті).
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I. Перелік питань, що вивчались під час інспекційного відвідування / невиїзного інспектування*
№ з/п

Зміст питання

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

2

3

4

5

6

7

Частина I. Законодавство про працю
1.

Загальні положення

1.1.

Рівність трудових прав громадян України роботодавцем забезпечена

Стаття 21 КЗпП

1.2.

Гарантії забезпечення права громадян на працю дотримані

Стаття 51 КЗпП

1.3.

Особливості регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими природними
географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я,
тимчасових і сезонних працівників, а також працівників, які працюють у фізичних осіб
за трудовими договорами, додаткові (крім передбачених у статтях 37 і 41 цього Кодексу)
підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов
(порушення встановлених правил прийняття на роботу та ін.), встановлені законодавством,
дотримані

Стаття 7 КЗпП

2

Колективний договір (при наявності)

2.1.

Колективний договір укладено на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами
зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і
узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів

Стаття 10 КЗпП

2.2.

Колективний договір укладено між власником або уповноваженим ним органом
(особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, яка діє відповідно
до свого статуту, а у разі їх відсутності — представниками, вільно обраними на
загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої
сторони

Стаття 12 КЗпП

2.3.

У колективному договорі встановлено взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання
виробничих, трудових, соціально-економічних відносин

Частина друга статті 13 КЗпП

2.4.

Колективний договір зареєстрований місцевим органом виконавчої влади або органом
місцевого самоврядування

Стаття 15 КЗпП

2.5.

Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами,
які його уклали, у порядку, визначеному цим колективним договором

Стаття 19 КЗпП

3.

Трудовий договір

3.1.

Трудовий договір укладено між працівником і власником підприємства, установи,
організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за яким працівник
зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому
трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений
ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством
про працю, колективним договором і угодою сторін

Частина перша статті 21 КЗпП

3.2.

У контрактах угодою сторін встановлено строк його дії, права, обов’язки і відповідальність
сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці
працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового

Частина третя статті 21 КЗпП

3.3.

Контракти з працівниками укладаються у випадках, визначених законами України

Частина третя статті 21 КЗпП

3.4.

Відмови у прийнятті на роботу обгрунтовані

Частина перша статті 22 КЗпП

3.5.

Пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при
укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального
і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів,
релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і
характеру занять, місця проживання не допускається

Частина друга статті 22 КЗпП

3.6.

Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника встановлено відповідно до
законодавства України

Частина третя статті 22 КЗпП

3.7.

Трудові договори укладено в письмовій формі (у випадках, встановлених частиною першою
статті 24 КЗпП)

Частина перша статті 24 КЗпП

3.8.

При укладенні трудового договору громадянин подає паспорт або інший документ, що
посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також
документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи

Частина друга статті 24 КЗпП

____________

* 1. У Розділі I акта друкуються тільки ті питання, які вивчаються у ході інспекційного відвідування/невиїзного інспектування.
2. Розділ I акта заповнюється у відповідності до його підпунктів, пунктів, глав, розділів.
3. Інспектори праці виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад заповнюють положення розділу I акта, контроль за якими покладено на них.
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3.9.

Працівники допускаються до роботи після укладення трудового договору, оформленого
наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення
Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу

Частина третя статті 24 КЗпП

3.10.

Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства,
установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою
до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановленою
формою до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором

ПКМУ № 413

3.11.

Трудовий договір з керівником державного підприємства або господарського товариства, у
статутному капіталі якого частка держави перевищує 50%, оформлено у письмовій формі
шляхом укладення контракту

Пункт 3 частини першої
статті 24 КЗпП;
пункт 1 частини першої
статті 9 ЗУ № 185-V

3.12.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть
бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи,
або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених
законодавчими актами

Частина друга статті 23 КЗпП

3.13.

При укладенні трудового договору відомості про партійну і національну приналежність,
походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не
передбачено законодавством, від працівників не вимагаються

Стаття 25 КЗпП

3.14.

До початку роботи за укладеним трудовим договором власником або уповноваженим ним
органом стосовно працівників:

3.14.1.

роз’яснено їх права і обов’язки

3.14.2.

робоче місце визначено, забезпечено необхідними для роботи засобами

3.14.3.

поінформовано під розписку про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і
шкідливих виробничих факторів

3.14.4.

з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором ознайомлено

3.14.5.

з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони
проінструктовано

3.15.

Працівники виконують лише ту роботу, яка обумовлена трудовим договором

Стаття 31 КЗпП

3.16.

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі,
організації або у фізичної особи понад п’ять днів за основним місцем роботи

Частина друга статті 48 КЗпП,
абзац другий пункту 1.1.
глави 1 Інструкції № 58

3.17.

Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти
днів після прийняття на роботу

Частина третя статті 48 КЗпП

3.18.

До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в
роботі на підприємстві, в установі, організації; відомості про стягнення до неї не заносяться

Частина четверта статті 48
КЗпП, абзац другий пункту 2.2.
глави 2 Інструкції № 58

3.19.

Трудові книжки ведуться на студентів вищих та учнів професійно-технічних
навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньокваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст»,
«бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньокваліфікаційному рівні, які проходять стажування на підприємстві, в установі,
організації усіх форм власності

Абзац третій пункту 1.1.
глави 1 Інструкції № 58

3.20.

Записи в трудовій книжці провадяться у точній відповідності з формулюванням чинного
законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону

Пункт 2.3. глави 2
Інструкції № 58

3.21.

Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну
роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або
уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше
тижневого строку, а в разі звільнення — у день звільнення і точно відповідають тексту
наказу (розпорядження)

Пункт 2.4. глави 2
Інструкції № 58

3.22.

Із кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження)
про призначення на роботу, переведення і звільнення, працівники ознайомлені під
розписку

Пункт 2.5. глави 2
Інструкції № 58

3.23.

У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення,
а також про нагородження та заохочення тощо, виправлення виконується власником або
уповноваженим ним органом, де було зроблено відповідний запис

Пункт 2.6. глави 2
Інструкції № 58

3.24.

У разі необхідності власник або уповноважений ним орган видає працівникам на їх
прохання завірені виписки з трудових книжок відомостей про роботу

Пункт 2.7. глави 2
Інструкції № 58
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3.25.

Трудові книжки громадян, які працюють за трудовими договорами в іноземних
представництвах, у іноземних кореспондентів, працівників міжнародних організацій та
інших прирівнених до них іноземців на території України, зберігаються: в м. Києві — у
Генеральній дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв,
Автономній Республіці Крим — у філіалі Генеральної дирекції Київської міської ради з
обслуговування іноземних представництв м. Ялти, в областях - в управліннях зовнішніх
зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрацій або підприємствах,
визначених обласними державними адміністраціями, у м. Севастополі — в міській державній
адміністрації

Пункт 2.21. глави 2
Інструкції № 58

3.26.

Трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних
осіб – суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом
найму, та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням
послуг (кухарі, няньки, водії тощо), зберігаються безпосередньо у працівників

Пункт 2.21-1 глави 2
Інструкції № 58

3.27.

Днем звільнення вважається останній день роботи

Абзац другий пункту 2.27.
глави 2 Інструкції № 58

3.28.

У разі втрати працівником трудової книжки власник або уповноважений ним орган видає
працівнику іншу трудову книжку або вкладиш до неї (нових зразків) з написом «Дублікат» в
правому верхньому кутку першої сторінки

Пункт 5.1. глави 5
Інструкції № 58

3.29.

Трудові книжки та їх дублікати, що не були одержані працівниками при звільненні,
зберігаються протягом двох років у відділі кадрів підприємства окремо від інших трудових
книжок працівників, які перебувають на роботі

Пункт 6.2. глави 6
Інструкції № 58

3.30.

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться

Підпункт «б» пункту 7.1.
глави 7 Інструкції № 58

3.31.

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться відділом кадрів або іншим
підрозділом підприємства, який здійснює оформлення прийняття і звільнення працівників.
У цій книзі реєструються всі трудові книжки, що прийняті від працівників при влаштуванні
на роботу, а також трудові книжки і вкладиші до них із записом серії і номера, що видані
працівникам знову

Абзац третій пункту 7.1.
глави 7 Інструкції № 58

3.32.

Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них і книга обліку руху трудових
книжок пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника підприємства і
печаткою

Абзац п’ятий пункту 7.1.
глави 7 Інструкції № 58

3.33.

На вимогу працівників їм надаються довідки про їх роботу на даному підприємстві, в
установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і
розміру заробітної плати

Стаття 49 КЗпП

3.34.

Випробування обумовлене угодою сторін при укладенні трудового договору

Частина перша статті 26 КЗпП

3.35.

Умова про випробування працівників, у разі його встановлення, застережена в наказі
(розпорядженні) про прийняття на роботу

Частина перша статті 26 КЗпП

3.36.

Випробування осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення
професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих
навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової)
служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної
експертизи; осіб, обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення
вакантної посади; осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від
основної роботи; вагітних жінок; одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти
років або дитину-інваліда; осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком
до 12 місяців; осіб на тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо переміщених осіб; при
прийнятті на роботу в іншу місцевість; при переведенні на роботу на інше підприємство, в
установу, організацію; в інших випадках, передбачених законодавством, не встановлюється

Частина третя статті 26 КЗпП

3.37.

При встановленні випробування його тривалість не перевищує дозволених строків (3
місяці; в окремих випадках за погодженням з відповідним виборним органом первинної
профспілкової організації — 6 місяців; для робітників — 1 місяць)

Стаття 27 КЗпП

3.38.

Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він є таким, що
витримав випробування

Частина перша статті 28 КЗпП

3.39.

У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності
працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі працівник
попереджений про звільнення за три дні

Частина друга статті 28 КЗпП

3.40.

Переведення на іншу роботу (крім випадків тимчасового переведення, передбаченого
частиною другою статті 33 КЗпП або іншим законодавством) здійснюється лише за згодою
працівника

Частина перша статті 32 КЗпП
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3.41.

Тимчасове переведення на іншу, не обумовлену трудовим договором роботу, здійснюється
лише:

3

4

5

6

7

3.41.1.

строком до одного місяця

3.41.2.

за відсутності протипоказань за станом здоров’я

Частина друга статті 33 КЗпП

3.41.3.

для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих
аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи
нормальні життєві умови людей

3.41.4.

за наявності згоди — вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до
шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти років

Частина третя статті 33 КЗпП

3.42.

У разі зупинення роботи, викликаного відсутністю організаційних або технічних умов,
необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами,
оформлюється простій

Частина перша статті 34 КЗпП

3.43.

Про зміну істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи,
встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну
розрядів і найменування посад тощо) працівники повідомлені не пізніше ніж за 2 місяці

Частина третя статті 32 КЗпП

3.44.

Трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП, якщо колишні істотні умови
праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах

Частина четверта статті 32
КЗпП

3.45.

Припинення трудового договору за угодою сторін здійснюється за наявності згоди
працівника і власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу

Пункт 1 частини першої
статті 36 КЗпП

3.46.

Трудовий договір припиняється у зв’язку із закінченням його строку, крім випадків,
коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх
припинення

Пункт 2 частини першої
статті 36 КЗпП

3.47.

У разі призову або вступу працівника на військову службу, направлення на альтернативну
(невійськову) службу трудовий договір припиняється, крім випадків, коли за працівником
зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин третьої та четвертої статті 119
КЗпП

Пункт 3 частини першої
статті 36 КЗпП

3.48.

Трудовий договір припиняється на підставі пункту 5 статті 36 КЗпП при переведенні
працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або переході на
виборну посаду

Пункт 5 частини першої
статті 36 КЗпП

3.49.

Трудовий договір припиняється у разі відмови працівника від переведення на роботу в іншу
місцевість разом з підприємством, установою, організацією

Пункт 6 частини першої
статті 36 КЗпП

3.50.

Трудовий договір припиняється у разі укладення трудового договору (контракту),
всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб,
які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення

Пункт 71 частини першо
статті 36 КЗпП

3.51.

Трудовий договір припиняється з підстав, передбачених Законом України «Про очищення
влади»

Пункт 72 частини першої
статті 36 КЗпП

3.52.

Трудовий договір припиняється з підстав, передбачених контрактом

Пункт 8 частини першої
статті 36 КЗпП

3.53.

Трудовий договір припиняється з підстав, передбачених іншими законами

Пункт 9 частини першої
статті 36 КЗпП

3.54.

У разі зміни підпорядкованості підприємства, установи, організації, зміни власника
підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення) дія трудового договору не припиняється. Трудовий договір припиняється
лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40)

Частини третя та четверта
статті 36 КЗпП

3.55.

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, розривається працівником за
наявності письмового попередження власника або уповноваженого ним органу (крім
випадків, встановлених частиною другою статті 38 КЗпП) за два тижні

Частина перша

3.56.

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, розривається у строк, про який
просить працівник:

3.56.1.

у разі неможливості продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення
чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу;
неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність;
догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом;
догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід
на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин)

Частина перша статті 38 КЗпП

3.56.2.

якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови
колективного чи трудового договору

Частина третя статті 38 КЗпП

28

№ 2 (158), 15 січня 2018

АКТУАЛЬНО У 2018 РОЦІ

1
3.57.

2
в разі хвороби працівника або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за
договором

3.57.2.

порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю,
колективного або трудового договору

3.58.
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Строковий трудовий договір достроково розривається:

3.57.1.

3.57.3.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Стаття 39 КЗпП

у випадках, передбачених частиною першою статті 38 КЗпП
Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір
до закінчення строку його чинності розривається власником або уповноваженим ним
органом у випадку:

3.58.1.

змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або
перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату
працівників

Пункт 1 частини першої
статті 40 КЗпП

3.58.2.

виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок
недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної
роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування
допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає
доступу до державної таємниці

Пункт 2 частини першої
статті 40 КЗпП

3.58.3.

систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених
на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку,
якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського
стягнення

Пункт 3 частини першої
статті 40 КЗпП

3.58.4.

прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без
поважних причин

Пункт 4 частини першої
статті 40 КЗпП

3.58.5.

нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової
непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством
не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному
захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом
або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення
працездатності або встановлення інвалідності

Пункт 5 частини першої
статті 40 КЗпП

3.58.6.

поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу

Пункт 6 частини першої
статті 40 КЗпП

3.58.7.

появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння

Пункт 7 частини першої
статті 40 КЗпП

3.58.8.

вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника,
встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до
компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування
заходів громадського впливу

Пункт 8 частини першої
статті 40 КЗпП

3.58.9.

призову або мобілізації власника – фізичної особи під час особливого періоду

Пункт 10 частини першої
статті 40 КЗпП

3.58.10. встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або
виконуваній роботі протягом строку випробування

Пункт 11 частини першої
статті 40 КЗпП

3.59.

Звільнення працівника з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП проводиться у
разі неможливості його переведення на іншу роботу за його згодою

Частина друга
статті 40 КЗпП

3.60.

Звільнення працівників у період тимчасової непрацездатності працівників або в період їх
відпустки (крім випадку повної ліквідації підприємства, установи, організації та випадку,
передбаченого пунктом 5 частини першої статті 40 КЗпП) не допускається

Частина третя
статті 40 КЗпП

3.61.

Трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу розривається у
випадку:

3.61.1.

одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства,
установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого
відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства,
установи, організації, його заступниками, а також службовими особами органів доходів
і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службовими особами центральних органів
виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового
контролю та контролю за цінами

Пункт 1 частини першої
статті 41 КЗпП

3.61.2.

винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата
виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру
мінімальної заробітної плати

Пункт 11 частини першої
статті 41 КЗпП
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3.61.3.

винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні
цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку власника або
уповноваженого ним органу

Пункт 2 частини першої
статті 41 КЗпП

3.61.4.

вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного
з продовженням даної роботи

Пункт 3 частини першої
статті 41 КЗпП

3.61.5.

перебування всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» у прямому
підпорядкуванні у близької особи

Пункт 4 частини першої
статті 41 КЗпП

3.61.6.

припинення повноважень посадових осіб

Пункт 5 частини першої
статті 41 КЗпП

3.61.7.

повторного порушення посадовою особою вимог законодавства у сфері ліцензування та
з питань видачі документів дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних
послуг, передбачених статтями 16610, 16612, 18844 Кодексу України про адміністративні
правопорушення

Частина друга
статті 41 КЗпП

3.62.

Розірвання договору у випадках, передбачених частинами першою і другою статті 41
КЗпП, провадиться з додержанням вимог частини третьої статті 40 КЗпП, а у випадках,
передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 41 КЗпП, — також вимог статті 43 КЗпП

Частина третя
статті 41 КЗпП

3.63.

Розірвання договору у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої статті 41
КЗпП, проводиться, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу
роботу

Частина четверта статті 41
КЗпП

3.64.

При скороченні чисельності чи штату працівників враховується переважне право на
залишення на роботі

Стаття 42 КЗпП

3.65.

Розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації
підприємства, установи, організації), 2 – 5, 7 статті 40, пунктами 2 і 3 статті 41 КЗпП,
здійснюється за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника),
первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, крім випадків, коли
розірвання трудового договору із зазначених підстав здійснюється з прокурором,
поліцейським і працівником Національної поліції, Служби безпеки України, Державного
бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України чи органу, що
здійснює контроль за додержанням податкового законодавства

Частина перша стаття 43 КЗпП

3.66.

Відсторонення працівників від роботи проводиться виключно у випадку:появи на роботі в
нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки
знань з охорони праці та протипожежної охорони,
в інших випадках, передбачених законодавством

Стаття 46 КЗпП

3.67.

Про наступне вивільнення працівники попереджаються не пізніше ніж за 2 місяці

Частина перша статті 492 КЗпП

3.68.

Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації
виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові
іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи
за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від
переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації працівник,
за своїм розсудом, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або
працевлаштовується самостійно

Частина третя
статті 492 КЗпП

3.69.

Ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або часткове зупинення
виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення
умов праці, здійснюються тільки після завчасного надання професійним спілкам інформації з
цього питання, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії
працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення

Частина друга
статті 494 КЗпП

3.70.

Власник або уповноважений ним орган не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення
про наступні звільнення провів консультації з професійними спілками про заходи
щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення
несприятливих наслідків будь-якого звільнення

4.

Робочий час

4.1.

Тривалість робочого часу не перевищує 40 годин на тиждень

Частина перша статті 50 КЗпП

4.2.

Працівникам віком від 14 до 18 років, працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими
умовами праці, окремим категоріям працівників (учителі, лікарі та інші) встановлена
скорочена тривалість робочого часу

Стаття 51 КЗпП

4.3.

Тривалість роботи напередодні святкових і неробочих днів скорочена на 1 годину

Частина перша статті 53 КЗпП

4.4.

Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не
перевищує 5 годин

Частина друга статті 53 КЗпП
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4.5.

Вагітні жінки і жінки, що мають дітей віком до трьох років, особи, молодші вісімнадцяти
років, та інші категорії працівників, передбачені законодавством, до роботи в нічний час не
залучаються

Частина перша статті 55 КЗпП

4.6.

Робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згоди і за умови, що це не суперечить
медичним рекомендаціям

Частина друга статті 55 КЗпП

4.7.

Неповний робочий день або неповний робочий тиждень встановлюється працівникам на
їх прохання та оплачується пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
Робота на умовах неповного робочого часу не обмежує обсягу трудових прав працівників

Стаття 56 КЗпП

4.8.

Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачені правилами внутрішнього
трудового розпорядку і графіками змінності у відповідності до законодавства

Стаття 57 КЗпП

4.9.

При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому
правилами внутрішнього трудового розпорядку

Частина перша статті 58 КЗпП

4.10.

Тривалість перерви в роботі між змінами більша подвійної тривалості часу роботи в
попередній зміні (включаючи і час перерви на обід)

Частина перша статті 59 КЗпП

4.11.

Працівники на роботу протягом двох змін підряд не призначаються

Частина друга статті 59 КЗпП

4.12.

Підсумований облік робочого часу запроваджено за погодженням з виборним органом
первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства,
установи, організації

Стаття 61 КЗпП

4.13.

Надурочні роботи проводяться з дозволу виборного органу первинної профспілкової
організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації та у
випадках, передбачених статтею 62 КЗпП

Статті 62, 64 КЗпП

4.14.

Надурочні роботи не перевищують для кожного працівника чотирьох годин протягом двох
днів підряд і 120 годин на рік

Частина перша статті 65 КЗпП

4.15.

Облік надурочних годин кожного працівника ведеться

Частина друга статті 65 КЗпП

4.16.

Роботодавцем забезпечено достовірний облік виконуваної працівником роботи

Частина друга статті 30 ЗУ
№ 108

4.17.

Роботодавцем забезпечено бухгалтерський облік витрат на оплату праці

Частина друга статті 30 ЗУ
№ 108

5.
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Час відпочинку

5.1.

Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох
годин. Перерва не включається в робочий час

Частина перша статті 66 КЗпП

5.2.

Час початку і закінчення перерви встановлено правилами внутрішнього трудового
розпорядку

Частина друга статті 66 КЗпП

5.3.

Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть
відлучатися з місця роботи

Частина третя статті 66 КЗпП

5.4.

Працівникам визначено вихідні дні

Статті 67 та 69 КЗпП

5.5.

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку становить не менше 42 годин

Стаття 70 КЗпП

5.6.

Робота у вихідні дні, святкові і неробочі дні використовується у виняткових випадках,
визначених частиною другою статті 71 КЗпП

Частина перша статті 71 КЗпП,
частина третя статті 73 КЗпП

5.7.

Робота у вихідні дні здійснюється тільки з дозволу виборного органу первинної
профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи,
організації

Стаття 71 КЗпП

5.8.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом
(розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу

Частина третя статті 71 КЗпП

5.9.

Робота у вихідний день компенсується за згодою сторін іншим днем відпочинку або у
грошовій формі у подвійному розмірі

Частина перша статті 72 КЗпП

5.10.

Оплата за роботу у вихідний день, святкові і неробочі дні обчислюється за правилами статті
107 КЗпП

Частина друга статті 72 КЗпП,
частина четверта статті 73
КЗпП

5.11.

Працівникам надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх
період місця роботи (посади) і заробітної плати

Стаття 74 КЗпП

5.12.

Тривалість основної щорічної відпустки становить не менше 24 календарних дні

Стаття 75 КЗпП

5.13.

Працівникам надаються щорічні додаткові відпустки

Стаття 76 КЗпП

5.14.

Тривалість додаткових відпусток відповідає законодавству

Стаття 76 КЗпП, статті 7 і 8 ЗУ
№ 504

5.15.

Дні тимчасової непрацездатності працівників, засвідченої у встановленому порядку, а також
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами виключаються із щорічної відпустки

Стаття 78 КЗпП
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5.16.

Святкові і неробочі дні при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються

Стаття 78 1 КЗпП

5.17.

Черговість надання відпусток визначена графіком, затвердженим власником або
уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим представником) і доведеним до відома всіх
працівників

Частина четверта статті 79
КЗпП

5.18.

Власник або уповноважений ним орган письмово повідомляє працівників про дату початку
відпустки не пізніш як за два тижні

Частина п’ята статті 79 КЗпП

5.19.

Відкликання із щорічної відпустки здійснюється за згодою працівника

Частина восьма статті 79 КЗпП

5.20.

Перенесення щорічної відпустки за ініціативою власника або уповноваженого ним органу
здійснюється за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом
первинної профспілкової організації (профспілковим представником)

Частина третя статті 80 КЗпП

…
6

…

…

…

…

…

…

Оплата праці

6.1.

Заробітна плата працівнику виплачується за виконану ним роботу

Частина перша статті 94 КЗпП,
частина перша статті 1 ЗУ
№ 108

6.2.

Основна заробітна плата встановлена у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних
розцінок для робітників та посадових окладів для службовців

Частина перша статті 2 ЗУ
№ 108

6.3.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не
менший за розмір мінімальної заробітної плати

Частина перша статті 31 ЗУ
№ 108

6.4.

Доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я,
за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і
ювілейних дат не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для
забезпечення її мінімального розміру

Частина друга статті 31 ЗУ
№ 108

6.5.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою
за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить
доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з
виплатою заробітної плати

Частина третя статті 31 ЗУ
№ 108

6.6.

Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за
розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати

Частина четверта статті 31 ЗУ
№ 108

6.7.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а
також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці
мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці

Частина п’ята статті 31 ЗУ
№ 108

6.8.

Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується у разі застосування
погодинної оплати праці

Частина шоста статті 31 ЗУ
№ 108

6.9.

Тарифна сітка (схема посадових окладів) сформована на основі тарифної ставки робітника
першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних
ставок (посадових окладів)

Частина четверта статті 96
КЗпП, частина четверта статті
6 ЗУ № 108

6.10.

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлений у розмірі, не меншому за
прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року

Частина шоста статті 96 КЗпП,
частина шоста статті 6 ЗУ № 108
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Повернення «зайвих» відпускних:
випадки, оформлення, розрахунок
Трапляється, що, крім обов’язкових податків і зборів, бухгалтерії підприємства
доводиться проводити ще й інші, неподаткові відрахування із заробітної плати
когось з працівників, зокрема, відрахування сум «зайвих» відпускних. Дізнайтеся, в яких випадках законодавство дозволяє проводити такі відрахування,
а також в якому розмірі та на підставі яких документів це можна зробити.

Які відрахування
можна проводити
із заробітної плати

«Відпускні» за своєю суттю є заробітною платою працівника за час відпустки (ч. 1 ст. 21 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)).
Вони виплачуються працівнику в повному розмірі не пізніше ніж за три дні до початку відпустки. Однак на практиці трапляються випадки,
коли виплачені суми відпускних за якихось причин виявляються «зайвими», у зв’язку з чим доводиться їх або працівнику самостійно повертати підприємству, або бухгалтерії підприємства
утримувати із його зарплати.
Своєю чергою, згідно з ч. 1 ст. 26 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р.
№ 108/95-ВР (далі — Закон № 108) відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством,
тому спочатку нагадаємо, коли та які суми можна відраховувати із зарплати працівника.
Законодавством передбачено три види відрахувань із заробітної плати працівника, а
саме ті, що:
— здійснюються на користь держави;
— провадяться з метою забезпечення виконання зобов’язань перед третіми особами;
— провадяться для покриття заборгованості працівника перед підприємством, де він
працює.
До першого виду відрахувань належать такі
загальнодержавні податки і збори, як податок
№ 2 (158), 15 січня 2018

на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) та військовий збір (далі — ВЗ).
Другий вид відрахувань застосовується у разі
стягнення за виконавчими документами, наприклад, при стягненні аліментів.
Вичерпний перелік підстав для здійснення
відрахувань за третім видом визначено у ч. 2
ст. 127 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП), згідно з якою відрахування із заробітної плати працівника для покриття заборгованості перед підприємством можуть провадитись:
— для повернення авансу, виданого в рахунок
заробітної плати; для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для
погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження або переведення на роботу до іншої місцевості; для погашення невитрачених і своєчасно не повернених підзвітних коштів, виданих
на господарські потреби (п. 1 ч. 2 ст. 127 КЗпП);
— для повернення зайво виплачених сум відпускних при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже
одержав відпустку за невідпрацьовані робочі дні
(п. 2 ч. 2 ст. 127 КЗпП);
— для відшкодування шкоди, завданої підприємству з вини працівника (п. 3 ч. 2 ст. 127
КЗпП).
Як бачимо, у п. 2 ч. 2 ст. 127 КЗпП міститься
пряма норма про відрахування із зарплати працівника «зайвих» відпускних, якщо він використав відпустку наперед та звільняється. Крім
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того, у п. 1 ч. 2 ст. 127 КЗпП передбачена можливість відрахування сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок, а ними, своєю чергою, можуть бути і суми відпускних.

Відрахування зайво виплачених
сум відпускних при звільненні

Відпускні за період відпустки, отриманої наперед (за невідпрацьований час), працівник
фактично ще не заробив, тому має повернути їх
підприємству. У той же час, у п. 2 ч. 1 ст. 127
КЗпП визначені випадки, коли при звільненні
працівника відрахування зайво виплачених сум
відпускних не провадиться і вони залишаються
працівнику.
Так, відрахування відпускних за невідпрацьовані дні відпустки не провадиться, якщо
працівник звільняється з роботи з таких підстав:
— призов або вступ працівника на військову
службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу), крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи і посада відповідно до частин 3 і 4 ст. 119 КЗпП (п. 3 ч. 1 ст. 36
КЗпП);
— переведення працівника, за його згодою,
на роботу на інше підприємство (в установу, організацію) або перехід на виборну посаду (п. 5
ч. 1 ст. 36 КЗпП);
— відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством
(установою, організацією), а також відмова від
продовження роботи в зв’язку зі зміною істотних умов праці (п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП);
— зміни в організації виробництва і праці, в
т. ч. ліквідація, реорганізація, банкрутство або
перепрофілювання підприємства (установи, організації), скорочення чисельності або штату
працівників (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП);
— виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок
недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що
перешкоджають продовженню даної роботи, а також відмова у наданні допуску/скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагають доступу
до державної таємниці (п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП);
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— нез’явлення на роботу протягом більше чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності та пологах, та за винятком випадків, коли
законодавством встановлений більш тривалий строк збереження місця роботи (посади)
при певному захворюванні (п. 5 ч. 1 ст. 40
КЗпП);
— направлення на навчання;
— вихід на пенсію.
Утримувати відпускні за невідпрацьовану
частину робочого року потрібно з оплати щорічних (основної та додаткових) відпусток. При
цьому кошти, виплачені за період додаткової
відпустки «на дітей», не враховуються, оскільки
вона належить до соціальних, а не щорічних відпусток, та її надають за календарний, а не відпрацьований робочий рік.

Відрахування
помилково виплачених
сум відпускних

Помилки під час нарахування та виплати відпускних працівнику можуть виникнути з різних
причин: неуважність бухгалтера, похибки в математичних розрахунках, неправильне застосування норм законодавства тощо. Виявити їх
може як безпосередньо бухгалтер, який здійснював нарахування та виплату, так і контролюючі органи або й сам працівник.
Помилки умовно поділяють на дві групи: лічильні та нелічильні. Згідно з п. 24 постанови
Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 р. № 13 (далі — Постанова № 13) до лічильних помилок належать
неправильності в обчисленнях, дворазове нарахування заробітної плати за один і той самий
період тощо.
Виходячи з цього, лічильними помилками є:
— помилки в математичних діях (наприклад, помилково одержано неправильний результат під час множення середньоденної заробітної плати на кількість календарних днів
відпустки);
— помилки в результаті збою бухгалтерської програми (приміром, через збій у програ№ 2 (158), 15 січня 2018
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мі одержано завищений або занижений результат під час нарахування суми відпускних);
— механічні помилки при введенні даних до
бухгалтерської програми (наприклад, введено
неправильну кількість днів відпустки, у зв’язку з
чим нараховано та виплачено відпускні в більшому або меншому розмірі).
Разом з тим, відповідно до п. 24 Постанови
№ 13 не можуть вважатися лічильними помилки, які безпосередньо не пов’язані з процесом
обчислення, а виникли через неправильне застосування закону та інших нормативно-правових актів, у т. ч. колективного договору.
Зважаючи на це, нелічильними помилками є:
— помилки в результаті неправильного
(помилкового) застосування норм законодавства (приміром, через помилкове трактування
норм Податкового кодексу України при утриманні обов’язкових податків і зборів (ПДФО та
ВЗ) було неправильно визначено базу оподаткування, і, як наслідок, виплачено більше або менше відпускних);
— помилки в результаті неправильного
(помилкового) застосування норм внутрішніх розпорядчих документів підприємства, в
тому числі колективного договору (наприклад, комусь із працівників помилково нараховано та виплачено відпускні за роботу зі
шкідливими умовами праці без своєчасного
проведення атестації робочого місця за умовами праці).
Відзначимо, що наведені переліки лічильних
і нелічильних помилок не є вичерпними. Але
в будь-якому випадку законодавство дозволяє
проводити відрахування лише тих сум, які
були зайво виплачені внаслідок саме лічильних помилок. Тобто, якщо при нарахуванні та
виплаті відпускних бухгалтерія припустилася
нелічильної помилки, відрахування за ініціативою керівництва підприємства провадити не
можна.
Як же бути в такому випадку? Варіант один —
суму переплати працівник може повернути виключно добровільно. Якщо працівник згодний це
зробити, необхідно зафіксувати у письмовому
вигляді таку його згоду та спосіб повернення коштів — шляхом утримання зайвої суми з його
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заробітної плати або самостійного внесення коштів до каси підприємства.
У разі, коли працівник відмовляється повертати кошти, подавати на нього позов до суду —
марна справа, оскільки згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1215
Цивільного кодексу України не підлягає поверненню безпідставно отримана виплата, в т. ч.
заробітна плата і платежі, прирівняні до неї (зокрема, відпускні), якщо роботодавець (юридична або фізична особа – підприємець) провів її
добровільно, за відсутності лічильної помилки з
його боку та недобросовісності з боку працівника. Тому у підприємства шанси виграти судовий
спір практично дорівнюють нулю. Єдине, що залишається, — стягнути помилково виплачені
кошти з працівника, винного в допущенні нелічильної помилки.

Обмеження відрахувань
із заробітної плати працівника

Проводячи неподаткові відрахування із заробітної плати працівника (у т. ч. і відрахування зайвих сум відпускних), слід враховувати обмеження, встановлені КЗпП, Законом № 108 та Законом
України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 р. № 1404-VIII (далі — Закон № 1404).
Норми зазначених документів містять обмеження відрахувань із заробітної плати за їх розміром,
видами виплат та строком проведення.
 Обмеження за розміром полягає в наступному. При кожній виплаті заробітної плати
загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20%, а у випадках, окремо передбачених законодавством, — 50% зарплати, яка
належить до виплати працівнику (ч. 1 ст. 128
КЗпП, ч. 2 ст. 26 Закону № 108).
Неподаткові відрахування із заробітної плати
провадять із суми, що залишається після утримання ПДФО та ВЗ (ч. 1 ст. 70 Закону № 1404).
Це означає, що відсоткове порівняння (20%,
50%) слід проводити, виходячи з «чистої» суми
заробітної плати.
Обмеження щодо розміру відрахувань не застосовується, якщо утримання із зарплати відбувається на підставі заяви працівника. У цьому
випадку бухгалтерія підприємства має право
утримати із заробітної плати працівника ту суму
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грошових коштів, яку працівник зазначив у заяві.
Також зазначене обмеження не застосовується,
якщо відрахування зайвих відпускних відбувається в разі звільнення працівника.
Якщо ж працівнику внаслідок лічильної помилки виплатили зайву суму відпускних і він
продовжує працювати, а 20-ти або 50-ти відсоткове обмеження не дозволяє в одному місяці покрити всю суму, то залишок недоутриманої
суми переноситься на заробітну плату наступних місяців до її повного покриття.
Приклад
У жовтні 2017 року інженеру-технологу
Петренку О. П. внаслідок лічильної помилки виплатити зайву суму відпускних у розмірі 1 120 грн. Помилку виявили у грудні
2017 року.
За грудень 2017 року Петренку О. П.
було нараховано заробітну плату в розмірі
6 500 грн. З неї було утримано ПДФО —
1 170 грн (6 500 грн  18%) та ВЗ — 97,50 грн
(6 500 грн  1,5 %).
Сума зарплати після проведення обов’язкових утримань:
6 500 грн – 1 170 грн – 97,50 грн =
= 5 232,50 грн.
Максимальний дозволений розмір відрахувань із зарплати Петренка О. П. за грудень 2017 року становить:
5 232,50 грн  20% = 1 046,50 грн.
Отже, за один місяць не вдасться повернути кошти підприємству.
Залишок суми в розмірі 73,50 грн
(1 120 грн – 1 046,50 грн) буде утримано
із зарплати Петренка О. П. за січень 2018 року
(якщо максимальний розмір утримань дозволить це зробити).
 Обмеження за видами виплат встановлені у ст. 26 Закону № 108 та ст. 73 Закону № 1404.
Ці обмеження можна назвати одним із засобів
захисту трудових прав та законних інтересів
працівників, оскільки вони встановлюють заборону на проведення відрахувань із виплат, які
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за своїм призначенням є гарантійними та компенсаційними.
Зокрема, не допускаються відрахування з
таких виплат:
— вихідна допомога, що виплачується працівнику в разі звільнення;
— компенсація працівнику витрат у зв’язку
з переведенням, направленням на роботу до
іншої місцевості чи службовим відрядженням;
— компенсація працівнику за невикористані
дні щорічної відпустки, крім випадків, коли
вона виплачується працівнику при звільненні за
відпустки, не використані протягом кількох років;
— допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
— допомога на дітей одинокій матері (одинокому батьку);
— допомога на лікування;
— допомога на поховання.
 Обмеження за строком проведення відрахувань із зарплати працівника встановлено у
п. 1 ч. 2 ст. 127 КЗпП для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок.
Так, керівник підприємства має право видати
наказ про відрахування неправильно обчисленої суми відпускних не пізніше одного місяця
з дня її виплати.

Документальне оформлення

Відрахування із зарплати працівника зайвих
відпускних має відбуватись на підставі наказу
керівника підприємства, але для його видання
необхідно мати також ще й відповідні документи — підстави. Законодавством перелік таких
документів не визначений, тому вкажемо, що
зазвичай використовують підприємства на
практиці.
У разі, коли працівник звільняється та потрібно повернути підприємству суму отриманих ним відпускних за невідпрацьований час,
документами, які будуть належними підставами для проведення відрахування, слугуватимуть:
— заява працівника про звільнення;
— доповідна записка інспектора з кадрів про
те, що працівник використав відпустку наперед
за невідпрацьований час;
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— доповідна записка бухгалтера по зарплаті,
в якій вказано конкретну суму, яку слід відрахувати із зарплати працівника.
У випадку, коли необхідно провести відрахування суми відпускних, яка була зайво виплачена внаслідок лічильної помилки, на підприємстві, як правило, оформляють документи, що
фіксують факт виявлення такої помилки, а саме:
— бухгалтер з обліку розрахунків по заробітній
платі складає пояснювальну записку (Зразок 1);
— комісія (в складі головного бухгалтера,
представника (керівника) кадрової служби та
ще когось із працівників бухгалтерії) підтверджує факт виявлення лічильної помилки складенням відповідного акта (Зразок 2);
— працівника, якому помилково було виплачено зайву суму відпускних, інформують про
необхідність повернення коштів підприємству
шляхом надання йому повідомлення (Зразок 3).
Бажано, щоб працівник зафіксував на такому
повідомленні або свою згоду на відрахування
коштів з його заробітної плати, або заперечення
(звісно, якщо воно в нього є).
На підставі зазначених документів керівник
підприємства видає наказ про відрахування із заробітної плати працівника зайво виплаченої
суми відпускних (Зразок 4). З таким наказом працівника та виконавців ознайомлюють під підпис.

Розрахунок зайвої суми
відпускних при звільненні

Щоб визначитись, яку суму «незароблених»
відпускних необхідно відрахувати із зарплати
працівника, можна скористатись рекомендаціями Міністерства соціальної політики України,
викладеними в листі «Щодо виплати компенсації за невикористану відпустку» від 27 березня
2013 р. № 321/13/84-13.
Для прикладу припустимо, що:
— працівник, який звільняється, має право на
щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні й частково використав її наперед
за невідпрацьований час;
— до дати звільнення він відпрацював у робочому році без урахування святкових і неробочих
днів 175 календарних днів;
— кількість календарних днів робочого року
без урахування святкових і неробочих днів становить 354 календарних дні (365 – 11);
— середньоденна зарплата працівника становить 168,00 грн.
Алгоритм розрахунку:
1. Визначається кількість днів щорічної відпустки, які припадають на один календарний
день без урахування святкових і неробочих днів
у цілому за робочий рік:
24 к. дн. ÷ 354 к. дн. = 0,0678.
Зразок 1
Головному бухгалтеру
ТОВ «Імпульс»
Міщенко І. М.
бухгалтера з обліку розрахунків
по заробітній платі
Соколенко Надії Ярославівни

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
Довожу до Вашого відома, що мною виявлена лічильна помилка, яка сталася під час нарахування інженеру-технологу Петренку Олегу Павловичу відпускних за жовтень 2017 року.
Внаслідок помилково включених до розрахунку окремих сум виплат була неправильна обчислена середньоденна заробітна плата (266,56 грн замість 208,60 грн), в результаті чого
Петренку О. П. надміру виплатили відпускні в сумі 1 120 грн.
Крім того, було зайво утримано, нараховано та перераховано до бюджету: ПДФО в сумі
250,38 грн, ВЗ — 20,87 грн, ЄСВ — 306,02 грн.
Мною складено бухгалтерську довідку та проведено відповідні коригування (методом
«сторно») в бухгалтерському обліку.
13.12.2017 р.
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Соколенко

Н. Я. Соколенко
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПУЛЬС»
АКТ № 11
14.12.2017 р.
м. Полтава
Про виявлення
лічильної помилки
Комісія у складі головного бухгалтера Міщенко Інни Михайлівни, начальника відділу кадрів Бондар Марії Сергіївни та касира Грицак Людмили Семенівни підтверджує факт виявлення лічильної помилки, яка сталася під час нарахування та виплати інженеру-технологу Петренку Олегу Павловичу відпускних за жовтень 2017 року, та проведення бухгалтером з
обліку розрахунків по заробітній платі Соколенко Надії Ярославівни відповідних коригувань
у бухгалтерському обліку.
Головний бухгалтер
Начальник відділу кадрів
Касир

Міщенко
Бондар
Грицак

І. М. Міщенко
М. С. Бондар
Л. С. Грицак

Зразок 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПУЛЬС»
Інженеру-технологу ТОВ «Імпульс»
Петренку Олегу Павловичу
Вих. № 42 від 14.12.2017 р.
Повідомлення
Шановний Олексію Петровичу!
Бухгалтерія ТОВ «Імпульс» повідомляє, що в результаті лічильної помилки, допущеної
бухгалтером з обліку розрахунків по заробітній платі Соколенко Н. Я. під час обрахунку відпускних за жовтень 2017 року, Вам було зайво нараховано та виплачено відпускні в сумі
1 120 грн 00 коп. (одна тисяча сто двадцять гривень 00 копійок). Помилка полягає у неправильному розрахунку середньоденної заробітної плати.
Факт виявлення лічильної помилки підтверджується актом комісії в складі головного
бухгалтера Міщенко І. М., начальника відділу кадрів Бондар М. С. та касира Грицак Л. С..
Враховуючи зазначене, пропонуємо Вам добровільно повернути в касу ТОВ «Імпульс»
зайво одержані кошти в сумі 1 120 грн 00 коп. (одна тисяча сто двадцять гривен 00 копійок)
у строк до 30.12.2017 р. включно.
В іншому випадку зазначена сума буде відрахована з Вашої заробітної плати на підставі
ст. 127 Кодексу законів про працю України.
Директор
Вручено:
14.12.2017 р.

Федоренко
Петренко

С. М. Федоренко
О. П. Петренко

Не заперечую щодо відрахування коштів із зарплати
14.12.2017 р.
Петренко
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Зразок 4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПУЛЬС»
НАКАЗ
15.12.2017 р.

м. Полтава

№ 97-п

Про відрахування
із заробітної плати
Петренка О. П.
У зв’язку із встановленням факту виявлення лічильної помилки, внаслідок чого інженерутехнологу Петренку О. П. було надміру виплачено відпускні за жовтень 2017 року в сумі 1 120 грн,
керуючись ст. 127 Кодексу законів про працю України,
НАКАЗУЮ:
1. Відрахувати із заробітної плати інженера-технолога Петренка Олега Павловича надміру
виплачені відпускні в сумі 1 120 грн 00 коп. (одна тисяча сто двадцять гривень 00 копійок).
2. Відрахування коштів почати із заробітної плати за грудень 2017 року, з урахуванням
обмежень, встановлених законодавством.
3. Виконання цього наказу покласти на головного бухгалтера Міщенко І. М..
Підстави: 1. Доповідна записка Соколенко Н. Я. від 13.12.2017 р..
2. Акт про виявлення лічильної помилки від 14.12.2017 р. № 11.
3. Письмове повідомлення Петренку О. П. (вих. № 42 від 14.12.2017 р.).
Директор

Федоренко

С. М. Федоренко

З наказом ознайомлені:
15.12.2017 р.
15.12.2017 р.

Петренко
Міщенко

О. П. Петренко
І. М. Міщенко

2. Визначається кількість днів щорічної відпустки, що належить працівнику за відпрацьований у робочому році час:
0,0678  175 к. дн. = 11,865 к. дн. ≈ 12 к. дн..
Якщо в розрахунку виходить 0,5 чи більше десятих, число округлюється до більшого цілого
числа (тобто, до календарного дня).
3. Визначається кількість «незароблених»
днів відпустки:
24 к. дн. – 12 к. дн. = 12 к. дн..
4. Шляхом множення середньоденної зарплати на кількість «незароблених» днів відпустки
розраховується «зайва» сума відпускних (разом
із ПДФО та ВЗ.):
168,00 грн  12 к. дн. = 2 016,00 грн.
5. Розрахована сума зменшується на «зайві»
суми ПДФО та ВЗ, в результаті чого визначається сума надміру виплачених відпускних,
яка підлягає відрахуванню із зарплати працівника:
2 016,00 грн – (2 016,00 грн  18 %) –
– (2 016,00 грн  1,5 %) = 1 622,88 грн.
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Якщо ж нарахована працівнику в місяці звільнення зарплата виявиться меншою, ніж сума
відрахування за «незароблені» дні відпустки, то
вийти із ситуації можна одним з таких способів:
— працівник може внести необхідну суму до
каси підприємства (але нормативного механізму
примусити працівника повернути в цьому випадку кошти не існує, тому можна тільки запропонувати йому це зробити у добровільному порядку);
— в разі відмови працівника повернути кошти
підприємство може анулювати (простити) його
борг (неутримана сума оплати за зайві дні відпустки вважатиметься доходом працівника у вигляді додаткового блага, з якої йому потім доведеться самостійно сплатити ПДФО). Про
анулювання (прощення) боргу роботодавець
має повідомити працівника письмово (зокрема,
це можна зробити в наказі про звільнення).

Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з кадрових питань
та бухгалтерського обліку
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Мистецтво сучасного керівництва
Багато хто з фахівців у різних сферах, у т. ч. й кадрового діловодства, ставить
перед собою мету неодмінно здобути з часом керівну посаду. Але для цього одних знань та досвіду недостатньо — важливо чітко розуміти, що передбачає
така робота: керівник повинен не тільки бути професіоналом в обраній сфері,
але й володіти певними особистісними характеристиками, мати організаторські
та управлінські здібності. Дізнайтеся, якими ж професійними та особистісними
якостями має володіти сучасний керівник, які існують стилі управління і чому
бажано опанувати не один, а принаймні декілька з них.

Класифікація керівників

Керівники — це категорія працівників, які
мають право приймати важливі рішення з управлінських питань з метою забезпечення ефективності роботи компанії підприємства, нести
відповідальність за результат, а також відповідати і за діяльність всіх підлеглих. Але, як відомо,
такі фахівці бувають різних рівнів. Крім того, до
такої категорії працівників відносять і всіх заступників.
Найбільш відомою класифікацією працівників керівних посад є код Адізеса, або скорочено
PAEI. Відповідно до такого поділу, управлінці
бувають наступних категорій:
— продюсер або фахівець, який виготовляє
продукт (він відрізняється високими показниками ефективності праці, його діяльність спрямована на збільшення прибутковості компанії підприємства);
— адміністратор (організовує оптимальну
діяльність співробітників);
— підприємець (аналізує ринок збуту і пропонує нові ідеї);
— інтегратор (фахівець, який налагоджує
зовнішні зв’язки і згуртовує колектив підприємства).
Щоправда, така класифікація часто зазнає
критики з боку економістів, бізнес-управлінців і психологів, тому що переважно усі успішні керівники володіють одночасно всіма вищезазначеними якостями або поєднують кілька з
них.
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Рівні управлінців

Управлінський персонал прийнято розділяти
на три рівні залежно від виконуваних функцій:
 Вища ланка управлінців.
До цього рівня відносяться працівники, які
керують і несуть відповідальність за діяльність
усього підприємства в цілому. Вони розробляють
основний напрямок діяльності виробництва,
готують довгострокові плани, визначають бюджет і багато іншого. Тільки ці керівники мають
повноваження приймати ключові рішення, приміром, щодо запуску нової виробничої лінії,
купівлі чи продажу окремих приміщень чи обладнань, які перебувають на балансі підприємства, тощо. До керівників вищої ланки відноситься президент і віце-президент компанії,
керуючий, голова ради директорів, виконавчий
директор. Зайняти крісло керівника такого рівня — завдання вкрай складне, що потребує професійної самовіддачі та вроджених задатків лідера.
 Середня ланка управлінців.
Перед управлінцями середньої ланки ставиться завдання виконувати вказівки вищого
керівництва. Фахівці середнього рівня можуть
вносити пропозиції по роботі підприємства,
визначати методи і шляхи реалізації поставлених вищими управлінцями цілей. Крім того,
значне місце у роботі таких фахівців займає
взаємодія та керівництво нижчестоящими співробітниками у структурній ієрархії підприємства. До середньої ланки керівників належать
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начальники відділів і цехів, керівник управління,
проекту та інші. Але щоб стати провідним, спочатку потрібно навчитися бути тим, кого ведуть.
 Нижча ланка управлінців.
Керівники нижчої ланки працюють безпосередньо з виконавцями процесів. Вони представляють інтереси працівників, контролюють виконання поставлених завдань. До таких фахівців
відносяться менеджери-контролери, майстри
дільниць, керівники груп тощо.
Також класифікують керівників на лінійних і
функціональних. Відрізняються вони сферою
впливу та покладеними повноваженнями.

Психологічні типи

У психології також приділяють увагу поділу
керівників за характером управління. З точки
зору психології, начальники бувають такими:
 Лідер надихає підлеглих на активну діяльність, заряджає ентузіазмом, мотивує на генерацію нових ідей.
Слово лідер походить від англ. lead («вести»).
Звідси слідує, що лідер — це ведучий, тобто той,
що йде попереду. Лідер як член організації, який
володіє високим особистим статусом, що впливає на думку і поведінку оточуючих, членів будьякого об’єднання.
 Деспот звик до суворого виконання правил і установок.
Деспотизм (despotism) — самодержавне правління однієї людини. Греки називали «деспотом» владику або правителя невільної держави.
Так само зазвичай називали візантійського імператора та християнських володарів у провінціях турецької імперії. Аристотель поклав початок західній традиції мислення, розрізняючи
перський «деспотизм» і грецьку «тиранію». Тиранія, за Аристотелем, — це узурпована нестабільна влада, насаджувана силоміць, в той час
як деспотизм стійкий і стабільний. Він заснований на згоді людей, які часто не знають ніякої
іншої форми правління, і, отже, за своєю суттю
є легальним.
 Дипломат розглядає колектив як команду,
вирішує питання і спірні ситуації коректно.
Дипломатія являє собою сукупність практичних
заходів, прийомів і методів, які застосовуються
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з урахуванням конкретних умов та характеру
розв’язуваних завдань. З поняттям дипломатії
пов’язують мистецтво ведення переговорів для запобігання чи врегулювання конфліктів, пошуків
згоди та взаємоприйнятних рішень.
 Гуманіст представляє підприємство як
єдину сім’ю, впроваджує корпоративну етику.
Гуманізм (від лат. humanitas — «людяність»,
humanus — «людяний», homo — «людина») —
етична життєва позиція, яка стверджує, що
люди мають право у вільній формі визначати
зміст і форму свого життя.
 Демократ розділяє частину своїх повноважень з підлеглими.
Демократія передбачає взаємодію на основі
довіри та взаєморозуміння. Керівник поводить
себе в даному випадку як один з членів групи, а
кожен співробітник може висловлювати свої
думки з різних питань, не побоюючись якоїсь
помсти. Залежно від виконуваного завдання,
керівництво групою може передаватися від одного учасника до іншого. При цьому всіляко
стимулюється ініціатива з боку підлеглих, у колективі створюється сприятливий психологічний клімат. Однак реалізація демократичного
стилю можлива при високих інтелектуальних,
організаторських та психологічно-комунікативних здібностях керівника.

Стилі управління

У зв’язку з поділом керівників на психологічні
типи, у найбільш поширених класифікаціях виділяються наступні основні стилі управління:
 Демократичний або колегіальний стиль
управління.
Підприємства, на яких переважає даний стиль
керівництва, характеризуються високим ступенем децентралізації повноважень, активною
участю співробітників у прийнятті рішень. Створюється атмосфера, при якій виконання службових обов’язків стає справою привабливою, а досягнення успіху служить винагородою. Керівник
орієнтується на можливості своїх працівників,
на їх прагнення до творчої діяльності, здійснює
підготовку і прийняття рішень за активної участі
персоналу, створює необхідні умови для своєчасного виконання роботи, здійснює справедливу
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оцінку результатів праці кожного працівника,
матеріальне і моральне стимулювання.
Демократичний стиль як типова форма
включає різні варіанти:
— комунікаційний стиль: співробітники можуть висловлювати свою думку, але повинні, в
кінцевому рахунку, слідувати розпорядженням
керівника;
— консультативний стиль: менеджер приймає рішення тільки на основі докладної інформації та після спільного обговорення, співробітники виконують рішення, у розробці яких вони
брали участь;
— автономний стиль: співробітники вирішують питання самі, вони не обмежені рамками, але контроль і відповідальність залишається
за керівником;
— стиль керування спільним рішенням: менеджер описує проблему і ставить обмеження,
а співробітники самі приймають рішення про
подальші дії, але керівник при цьому залишає за
собою право вето.
 Партнерський або колективний стиль
управління.
Керівник застосовує переважно колегіальне
управління, прийняття рішення здійснюється
у формі «знизу-вгору», при якій спочатку збираються думки керівників нижчої ланки, а потім
на їх основі виробляється рішення на вищих
ланках влади. Керівник ефективно використовує механізми самоврядування у своєму колективі і, як правило, спирається на неформального лідера у робочій групі, що має належні ділові
якості.
Керівник партнерського складу воліє формулювати доручення у вигляді постановки загальної задачі або загального напрямку, при цьому
підлеглі самі складають перелік конкретних задач та обирають методи і способи їх вирішення.
У колективі, який працює під керівництвом
такого керівника, завжди є активний критик,
який фіксує помилки, а хтось зі співробітників
пропонує способи усунення виявлених помилок.
Партнерський стиль успішно застосовується в
науково-дослідних і творчих колективах, а також за наявності високого, беззаперечного ав42

торитету керівника в робочій команді. Такий
керівник часто тримається у своєму колективі
не як начальник, а як партнер, товариш, для
якого група співробітників виступає в якості однодумців.
При позитивній оцінці партнерського стилю
слід все ж пам’ятати, що стиль не працює в тих
випадках, де потрібний ефективний жорсткий
метод управління.
 Авторитарний або адміністративний
стиль управління.
Характеризується надмірною централізацією
влади керівника, його прихильністю до єдиноначальності й самостійним вирішенням більшості
управлінських проблем. На практиці такий
яскраво виражений стиль сьогодні зустрічається
рідко. Іноді автократом в очах неорганізованих
працівників може постати і простий керівник,
що діє за чітким планом і реалізує його всупереч
усім перешкодам. В умовах ринкових відносин
суто адміністративний стиль управління стає малоприйнятним, однак у короткостроковому періоді може застосовуватися досить ефективно.
 Авторитарний стиль як ідеально-типова
форма одноосібного централізованого управління формального лідера має наступні варіанти:
— диктаторський стиль: співробітники
змушені слідувати одноосібним наказам під загрозою санкцій;
— автократичний стиль: у розпорядженні
менеджера є великий апарат управління;
— бюрократичний стиль: авторитет керівника обумовлений його формальним становищем лідера й всі підпорядковані одній детальній
системі правил, інструкцій, положень;
— патріархальний стиль: керівник має авторитет «глави сім’ї» й співробітники підпорядковуються на основі «педагогічної довіри»;
— доброзичливий стиль: авторитет менеджера базується на його особистих позитивних
якостях, в яких співробітники впевнені.
 Жорсткий або директивний стиль управління.
Вольовий і самовладний, форма прийняття
рішення — одноосібна, керівник не приймає іншої думки, яка відрізняється від його точки зору,
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схильний до адміністративних способів управління, буває різким з підлеглими. Такий керівник сам визначає виробничі завдання і методи
їх вирішення, здійснює постійний контроль за
виконанням роботи.
Жорсткий стиль ефективний у складних і
стресових ситуаціях, коли необхідно проявити
владу та чітке підпорядкування. Даний стиль результативний на підприємствах з суворою дисципліною і чіткою структурою ієрархії, а також
при значному розриві між рівнями професіоналізму керівника та підлеглих.
Водночас, такий стиль вкрай неефективний у
науково-дослідних колективах, де співробітникам потрібна певна свобода для творчості. При
обговоренні спірних проблем, при якому необхідно знайти нестандартне рішення, жорсткий
стиль краще не застосовувати, оскільки будьякий тиск керівника на підлеглих може виключити з продуктивного пошуку більшість учасників дискусії. У таких випадках особливо
шкідливі вказівки на особисті недоліки людей,
особливо тих, хто, на думку керівника, зробив
невдалі пропозиції — такий крок миттєво зупиняє ініціативу всього працюючого колективу.
Також жорсткий стиль бажано не застосовувати
в роботі з молодими фахівцями та чутливими й
невпевненими у своїх ділових якостях людьми.
При надмірно жорсткому стилі існує й небезпека виникнення конфліктів у колективі і підвищення плинності кадрів, навіть в умовах наявних вільних фахівців на ринку праці. У колективі
помітно зменшується активність підлеглих, формується пасивне, байдуже підпорядкування або,
навпаки, можуть спалахувати «колективні бунти» — опір, протест і відмова від роботи. Від
жорсткого керівника часто йдуть найбільш творчі працівники, які не визнають зайвого контролю за своєю діяльністю.
Існує ще одна небезпека при реалізації надмірно жорсткого стилю управління: при одноосібному прийнятті рішення можливий односторонній облік факторів і грубі помилки в прогнозуванні наслідків.
 Ліберальний стиль управління.
Такий стиль відрізняється відсутністю власної
ініціативи у керівника і небажанням приймати
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на себе відповідальність за управлінські рішення, особливо за ті, що пов’язані з певним ризиком. Керівник ліберального типу надмірно обережний і непослідовний у своїх повсякденних
діях, у взаєминах з підлеглими. Такий керівник
дуже ввічливий, готовий вислухати будь-які
критичні зауваження на свою адресу, але не
схильний їх виконувати. Він недостатньо вимогливий і робить все можливе, щоб сподобатися
усім працівникам.
Становлення керівника-ліберала можна
пояснити багатьма причинами: за характером
такі керівники — люди нерішучі, добродушні,
бояться сварок і конфліктів. Вони недооцінюють
значимість діяльності колективу і те, що підлеглі
мають потребу в них. Також може виявитися,
що це творча особистість, захоплена якоюсь
сферою своїх інтересів, але без організаторського таланту, внаслідок чого обов’язки керівника
виявляються для неї непосильними.
 М’який або вільний стиль управління.
Такий стиль проявляється у тому, що керівник надає повну свободу своїм підлеглим, вони
самі обирають напрям роботи, формулюють виробничі завдання і знаходять способи їх вирішення.
М’який стиль застосовується винятково у колективах з високим творчим потенціалом і при
налагодженому, стабільному виробничому процесі.
Але при невмілому використанні м’якого стилю управління можливі повний розвал роботи
та розпад колективу. Іноді в таких випадках колектив як саморегулююча система висуває свого лідера, як правило, жорсткого і вольового,
здатного здійснювати реальне керівництво.
Слід зауважити, що на практиці окремий тип
стилю керівництва майже не зустрічається в чистому вигляді. В реальності у поведінці кожного
керівника спостерігаються загальні риси різних
стилів при переважанні ролі будь-якого з них.
Можливість і доцільність поєднання різних компонентів стилів керівника визначається наявністю в кожному стилі певних рис, рольових
функцій, які змінюються залежно від ситуації,
тому ефективному менеджеру варто застосовувати різні стилі керівництва.
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Важливим в управлінській діяльності є вміння керівника підтримувати баланс цінності поваги до людини з цінністю до виробництва (процесу і продукту). Цей етичний аспект може бути
посилений особистим прикладом керівника:
його ставленням до роботи і до колег, можливістю використовувати адаптивність, яка є однією
з найважливіших якостей сучасного керівника.
Під адаптивністю маються на увазі такі здібності:
— соціальна уява (здатність розуміти свій досвід, планувати, прогнозувати, усвідомлювати
свої можливості);
— соціальний інтелект (рефлексія, здатність
враховувати різні позиції);
— чутливість до станів партнерів, можливість
впливу;
— комунікативна гнучкість;
— здатність до самозмінення;
— соціальна відповідальність.
Також дуже важливим у виборі стилю управління є мотивація керівника на функціонування
або розвиток підприємства.
Такі характеристики мають основні стилі
управління, однак в реальній практиці кожен
сучасний керівник повинен вміти використовувати той стиль, який є найбільш ефективним
для даної виробничої ситуації залежно від мінливих умов.

Професійні якості керівника

Аби зайняти посаду керівника, в першу чергу
необхідно мати вищу освіту, а також певні особисті якості. Крім цього, важливо накопичити
досвід роботи в обраній сфері, знати основи менеджменту та психології колективу. Претенденту на посаду керівника слід усвідомити всю відповідальність такої роботи, проаналізувати
можливі ризики і майбутні труднощі. Психологи
стверджують, що психологічний портрет потенційного керівника включає наступні аспекти:
рівень освіти, вроджені здібності, особистісні
риси характеру. Але найбільший вплив на ефективність керівництва має інтелект.
Соціологічні дослідження виявили, що більшість успішних управлінців мають два дипломи
за різними спеціальностями. Перша освіта може
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бути інженерна, економічна, юридична тощо
(залежно від сфери діяльності підприємства).
А додаткова — психологічна або педагогічна.
Ефективний керівник повинен володіти різноманітними знаннями в галузі управління та
бізнесу, спеціальних наук, пов’язаних з діяльністю підприємства, іноземними мовами (принаймні однією загальноприйнятою англійською
мовою).
Основна діяльність керівника — приймати
важливі для підприємства рішення в рамках повноважень, зазначених у трудовому договорі.
З керівником, так само як і з іншими співробітниками, укладається офіційний договір, в якому
детально описані посадові обов’язки, повноваження спеціаліста. Крім того, керівнику будьякого рівня також потрібно дотримуватися
трудової дисципліни і внутрішніх правил підприємства. Найчастіше трудовий договір для
керівників укладається на термін до 5 років, але
зустрічаються і безстрокові.
Для управлінців майже завжди встановлюється випробувальний термін, умови якого
обумовлюються в трудовому договорі. Щоправда, якщо керівник обраний в результаті конкурсу, то, зазвичай, випробувальний термін не
встановлюється й фахівець в перший же робочий день отримує обумовлені повноваження
та приступає до виконання своїх обов’язків у повному обсязі.
Окрім високого рівня освіти, керівник повинен володіти і певними професійними якостями. У психології виділяють ділові та особистісні
характеристики керівника. До ділових якостей
успішних керівників належать лідерські та організаторські здібності, комунікабельність, креативність, ініціативність, гнучкість мислення,
пунктуальність.
Також запорукою ефективного керівництва є наявність у керівника наступних якостей:
— прагнення досягти мети і підприємливість. Це найважливіші риси сучасного керівника, у тісному зв’язку з якими знаходиться і
схильність особистості до ризику — керівник не
повинен зупинятися на половині справи, він
має вміти ризикувати і прораховувати свій ри№ 2 (158), 15 січня 2018
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зик. Гарний керівник займається бізнесом не
лише заради грошей, а й через отримання морального задоволення від постійної необхідності концентрації всіх розумових здібностей
для вирішення нескінченної кількості різноманітних проблем;
— відповідальність і надійність у виконанні завдань. Дефіцит цих людських якостей ми
постійно відчуваємо в повсякденному житті. Керівник повинен віддавати перевагу ситуації, в
якій необхідно нести персональну відповідальність за прийняте рішення, він має бути відповідальною і надійною людиною, оскільки є прикладом й уособленням ідеальної особистості у
своїх підлеглих;
— незалежність. Ця характеристика, безсумнівно, є важливою особистісною рисою керівника, що забезпечує йому успішність дій у
різних сферах діяльності підприємства. Які б поради не приймав керівник від оточуючих його
людей, кінцеве рішення він приймає завжди
сам. Що самостійніше веде себе керівник, тим
більше проявляється його незалежність. Але це
не виключає необхідності прислухатися до думки співробітників — головне, аби керівник мав
свою точку зору на проблеми, що виникають,
власний професійний і людський погляд, а також підтримував цю властивість у підлеглих;
— товариськість. Комунікаційні здібності
керівника повинні бути достатньо високими, бо
ділові зв’язки з підлеглими починаються зі спілкування.
Щодо особистісних якостей керівника, то до
них можна віднести різні риси характеру, які допомагають досягти професійного успіху. Зокрема, це позитивне мислення, стійкі моральні
принципи, доброзичливе ставлення до оточуючих, толерантність, домінантність, впевненість
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у собі, стресостійкість, емоційна врівноваженість, почуття гумору.
Над питанням про те, чому одні фахівці стають
успішними керівниками, а інші, маючи ідентичні освіту та досвід, не можуть реалізувати
себе в такій ролі, замислюються психологи
всього світу: проводяться численні дослідження і висуваються часом неймовірні теорії з цього приводу. У чому думки сходяться, так це в
тому, що керівники — це приклад для підлеглих. Такі фахівці повинні бути еталоном професіонала і людини.
Для успішного керівника, аби тримати «руку
на пульсі», бути прикладом у колективі, мати
високий рейтинг та авторитет, надзвичайно
важливо постійно займатися саморозвитком:
підвищувати професійний, діловий та особистісний рівень.
Вміння організувати колектив допомагає керівнику ефективно виконувати поставлені завдання. Якщо колишній керівник не зміг згуртувати підлеглих, то завдання нового — об’єднати
спільною метою співробітників, впровадити
корпоративні традиції, заохочувати взаємодопомогу і довіру, навчитися ставити конкретну
реальну мету, бо це допоможе правильно організувати виробничий процес на різних рівнях.
Необхідно вміти чітко приймати рішення і нести відповідальність за результат, не перекладаючи провину на інших співробітників. Таким
чином, це багатогранна та кропітка робота. Керівник — це людина, яка є професіоналом одночасно в різних сферах. Він не тільки фахівець
обраного профілю, але й лідер, організатор, мотиватор і контролер в одній особі.

Сергій БОНДАР,
майстер виробничого навчання

З наступного номера ви зможете дізнатися,
які стереотипи заважають кадровикам та менеджерам з персоналу
під час підбору нових працівників
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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.

Звіт за формою № 3-ПН можна подавати до будь-якого центру зайнятості
чи лише за місцем реєстрації підприємства?
До будь-якого центру зайнятості незалежно від реєстрації чи місцезнаходження роботодавця.
Відповідно до п. 3 розділу І Порядку подання
форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит
на робочу силу (вакансії)», форма № 3-ПН заповнюється роботодавцями та подається до базового центру зайнятості незалежно від місцезнаходження роботодавця.

Можливістю подати звіт не за місцем реєстрації
можна скористатися, наприклад, у разі, якщо зареєстроване в Києві підприємство відкриває структурний підрозділ у Львівській області. Тобто звіт може
бути поданий як до районної центру зайнятості за
місцем знаходження головного офісу в Києві, так і до
одного із базових центрів зайнятості Львівської області. У графі 5 табличної форми розділу І звіту зазначається фактичне місце проведення робіт.

На підприємстві працює 268 осіб. Чи потрібно подавати звіт за формою № 4-ПН,
якщо планується одноразове вивільнення 25 працівників?
Ні, не потрібно.
Для підприємства з чисельністю від 101 до
300 працівників відповідно до ч. 1 ст. 48 Закону
України «Про зайнятість населення» від 5 липня
2012 р. № 5067-VI масовим вивільненням з ініціативи роботодавця є одноразове вивільнення
10 і більше відсотків працівників.
Отже, насамперед необхідно обчислити, який
відсоток становлять 25 осіб, яких планують
звільнити на Вашому підприємстві, від загальної кількості працівників, тобто 268. Спершу по-

трібно шляхом ділення загальної кількості працівників на 100 знайти один відсоток, а потім
кількість працівників, яких планують звільнити,
поділити на здобуте число:
25 / (268 / 100) ≈ 9,3%.
Таким чином, вивільнення 25 працівників з
підприємства, на якому працює 268 осіб, не відповідає критеріям масового, оскільки становить
менше 10%, а тому в цій ситуації звіт № 4-ПН
подавати не потрібно.

Наразі у штаті в нас є два рядових бухгалтери, але ми вимушені скоротити одну
штатну одиницю — чи можна кожного з цих двох працівників перевести на 0,5
ставки, аби не звільняти одного з них (працівники не заперечують, бо є надія, що
через деякий час штатну одиницю можна буде повернути)?
Так, можна.
Для цього необхідно цим двом працівникам
встановити режим неповного робочого часу —
якщо їх повний робочий день триває вісім годин, приміром, з 9:00 до 18:00 (враховуючи
одну годину обідньої перерви), то один з бухгалтерів може працювати у першу половину дня
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(з 9:00 до 13:00), а інший — у другу (з 14:00 до
18:00). Утім, ніщо не заважає їм працювати й
одночасно (наприклад, обом у першу половину
дня з 9:00 до 13:00) — усе залежить від потреб
підприємства та побажань працівників.
Але зверніть увагу, що встановлення режиму неповного робочого часу є зміною істотних
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умов праці, а тому, відповідно до ч. 3 ст. 32
Кодексу законів про працю України, працівників необхідно попередити про його запровадження не пізніше ніж за два місяці (тобто
прямо зараз Ви не зможете цього зробити — з
дня попередження і до фактичного встановлення режиму неповного робочого часу має
минути не менше двох місяців). Зважаючи ж
на те, що, як Ви зазначили, працівники з розу-

мінням відносяться до ситуації, що склалася,
й не заперечують проти їх «переведення на
0,5 ставки», у Вашому випадку буде краще,
якщо вони самі напишуть заяви про встановлення їм режиму неповного робочого часу
(Зразок 1) — це дозволить одразу видати відповідний наказ (Зразок 2) і запровадити для
них режим неповного робочого часу хоч з наступного дня.
Зразок 1
Директору ТОВ «Економіст»
Мартиненко В. І.
бухгалтера Кіт Інни Іванівни

Заява
Прошу встановити мені неповний робочий день тривалістю 4 години з 1 лютого 2018 р. з
режимом роботи з 9:00 до 13:00.
15.01.2018 р.

Кіт
Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМІСТ»
НАКАЗ

18.01.2018 р.

м. Київ

№ 13-п

Про встановлення
неповного робочого часу
Кіт І. І.
НАКАЗУЮ:
КІТ Інні Іванівні, бухгалтеру, встановити неповний робочий день тривалістю 4 години з
1 лютого 2018 р. з режимом роботи з 9:00 до 13:00 з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.
Підстава: заява Кіт І. І. від 15.01.2018 р..
Директор

Мартиненко

З наказом ознайомлена:
18.01.2018 р.

Також пам’ятайте, що робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будьяких обмежень обсягу трудових прав працівників — це не впливає на тривалість відпустки,
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Кіт

В. І. Мартиненко
І. І. Кіт

умови оплати лікарняних, надання інших пільг
та гарантій. До трудової книжки запис про встановлення неповного робочого часу вносити не
потрібно.
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Який запис слід робити у трудовій книжці працівника у разі його поновлення на
роботі за рішенням суду — про те, що попередній запис про звільнення є недійсним або ж про те, що працівника поновлено на роботі?
До трудової книжки працівника слід внести обидва записи — і про недійсність попереднього, і про поновлення на роботі.
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 в трудовій книжці у
графі № 3 (після відповідного порядкового номера у графі № 1 та дати внесення запису у графі
№ 2), що «Запис за № таким-то є недійсним», й
внесенням після цього запису «Поновлено на по-
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Усик

Наказ від 30.11.2017
№ 214-п

І. В. Усик

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Архітектор»
Запис за № 10 недійсний. Поновлено на попередній
посаді.

Також пам’ятайте, що згідно з тим же п. 2. 10.
Інструкції № 58, на прохання працівника за
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
48

Зразок

Звільнено у зв’язку з систематичним
невиконанням обов’язків, покладених трудовим
договором та правилами внутрішнього трудового
розпорядку, п. 3 ст. 40 КЗпП України
Інспектор з кадрів
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передній посаді (роботі)». Також зверніть увагу
на те, що оскільки під час оформлення звільнення працівника всі записи у трудовій книжці про
роботу на Вашому підприємстві вже були засвідчені підписом керівника підприємства або уповноваженої ним особи та печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів, перед внесенням запису про поновлення на роботі слід
знову записати назву підприємства (див. Зразок).
Але спочатку, перед внесенням до трудової
книжки вищенаведених записів, не забудьте видати наказ про поновлення працівника на роботі — адже рішення суду є підставою для видання такого наказу, а от у трудовій книжці має
міститися посилання саме на відповідний наказ
роботодавця.

Наказ від 15.01.2018
№ 23-п

неї цього запису — тому якщо працівник виявить таке бажання, Ви будете зобов’язані видати
йому дублікат трудової книжки без внесення до
нього запису про звільнення і, відповідно, без
записів про недійсність попереднього запису та
про поновлення на роботі.
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Збираємось відкривати філіал в іншому місті, але в офісному приміщенні,
яке для цього придбали, необхідно зробити ремонт. Зараз будемо укладати
цивільний договір на виконання робіт з людиною, з якою вже давно співпрацюємо
(для нас це краще, аніж шукати виконавців у місті, де відкривається філіал) —
яким чином можна направити її у відрядження та компенсувати витрати на
проїзд і проживання?
Направити у відрядження виконавця робіт
за договором цивільно-правового характеру
(далі — ЦПХ) не можна, але для компенсації
витрат на проїзд та проживання існують інші
способи.
Сторонами трудового договору є працівник і
роботодавець. У ході виконання трудового договору між роботодавцем і працівником виникають трудові відносини, має місце процес
праці, сторони керуються нормами трудового
законодавства. Натомість сторонами договору
ЦПХ (договору про виконання робіт, надання
послуг тощо) є замовник і виконавець. Договір
ЦПХ передбачає передачу замовникові кінцевого результату роботи (послуги). У ході виконання договору ЦПХ сторони керуються нормами
цивільного законодавства.
Оскільки ж службовим відрядженням є поїздка
працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк до іншого населеного
пункту для виконання службового доручення
поза місцем його постійної роботи, то виконавця
за договором ЦПХ у відрядження направити
не можна — адже він не є працівником підприємства і йому не можна доручити виконання «службового доручення поза місцем його
постійної роботи». На виконавця за договором
ЦПХ не поширюються норми трудового законодавства, а тому він не має права на відшкодування витрат у зв’язку з відрядженням відповідно до
ст. 121 Кодексу законів про працю України.
Але компенсувати виконавцеві за договором
ЦПХ витрати на проїзд і проживання, якщо робота виконується в іншому населеному пункті,
цілком можливо. Найпростіший варіант —
включити ці витрати в ціну договору (винагороду), обумовивши її однією сумою без деталізації
складу витрат, що компенсуються, або ж внести
до договору відповідний пункт про суму відшкодування.
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Приклад
Вартість ремонтних робіт за договором
ЦПХ складає 50 000 грн, а додаткові витрати
виконавця на проїзд і проживання в іншому
місті — 5 000 грн. Аби компенсувати виконавцю ці витрати, замовник або вказує у договорі, що винагорода виконавця становить
55 000 грн, або ж залишає фактичну суму
винагороди (50 000 грн), але вносить до договору пункт про своє зобов’язання відшкодувати виконавцеві додатково витрати на
проїзд і проживання в сумі 5 000 грн (додавати підтвердні документи про фактичну
суму таких витрат у такому випадку не потрібно, оскільки розмір відшкодування сторони погодили безпосередньо у договорі).
Якщо ж завчасно не можна визначити, в яку
приблизно суму обійдуться витрати на проїзд та
проживання або ж замовник чи виконавець наполягає на їх відшкодуванні у точному розмірі,
побоюючись, що вказана наперед сума буде набагато більша чи менша від фактичної, до договору можна внести пункт про зобов’язання замовника відшкодувати відповідні витрати в
сумі, що буде визначена на підставі підтверджувальних документів та окремого звіту, наприклад: «Вартість ремонтних робіт складає
50 000 грн. Крім того, замовник зобов’язується
відшкодувати виконавцю додатково витрати
на проїзд та проживання в сумі, що визначається
за даними підтвердних документів на підставі
окремого звіту». Але зверніть увагу, що у такому
випадку виконавець буде повинен скласти окремий звіт про суму додаткових витрат, підтвердивши їх розрахунковими документами, і сума
вже буде не «приблизною», а чітко визначеною
(приміром, 4 564 грн або 5 678 грн).
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Працівника відправили у відрядження на тиждень, але згодом виникла потреба
продовжити його ще на п’ять днів, про що було видано відповідний наказ.
Бухгалтерія ж відмовилася перераховувати на картку додаткові гроші, мотивуючи це тим, що спочатку працівник має відзвітувати за попередню суму. Що ж
робити за таких обставин?
Гроші можна було перерахувати.
Напевно, позиція бухгалтерії пов’язана з тим,
що у п. 2.11. Положення про ведення касових
операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637,
зазначено, що видача відповідній особі готівкових коштів під звіт або на відрядження проводиться за умови звітування нею у встановленому порядку за раніше отримані під звіт суми.
Але у Вашому випадку, по-перше, мова йде не
про готівкові кошти, видані з каси підприємства, оскільки вони мали бути перераховані на
картку (виданими працівникові під звіт ці кошти вважатимуться лише після того, як він їх

отримає) і це не буде повторною видачею підзвітних коштів з каси підприємства, а по-друге,
і готівкові, і безготівкові кошти видаються працівнику для використання їх у межах одного відрядження й звітувати за них він повинен лише
після його завершення. В описаному ж Вами випадку відрядження продовжили (тобто воно ще
не завершилось) й на момент перерахування
коштів працівник не міг відзвітувати за це відрядження, а тому кошти, які були видані працівникові як аванс до відрядження, й ті, що могли б
бути перераховані згодом, вважалися б такими,
що видані (отримані) працівником у межах одного відрядження для виконання одного доручення.

Працівниця була у відпустці по догляду за дитиною з 23.01.2013 р. по 17.11.2015 р.
і одразу за другою дитиною з 09.02.2015 р. по 19.12.2017 р.. До цього
у неї були останні відпустки 24 і 8 днів, а період відпустки в неї з 07.04.2011 р.
по 06.04.2012 р.. Як визначити дні її відпустки, які вона має на сьогодні,
та з якої дати тепер в неї має починатися робочий рік?
Після виходу працівниці з відпустки для догляду за дитиною, робочий рік для надання
щорічної відпустки не змінюється — він має
брати відлік з дати укладення трудового договору.
З наведеної інформації можна припустити,
що за робочий рік з 07.04.2011 р. по 06.04.2012 р.
працівниця повністю використала щорічну
основну відпустку (можливо, навіть і кілька днів
наперед — це неможливо обчислити без інформації про тривалість її щорічної відпустки). Також частину щорічної відпустки вона ще встигла «заробити» у робочому році з 07.04.2012 р.
по 06.04.2013 р., бо пішла у відпустку по догляду
за дитиною лише 23.01.2013 р.. За робочі роки з
07.04.2013 р. по 06.04.2017 р. дні щорічної відпустки не нараховуються, а за робочий рік з
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07.04.2017 р. по 06.04.2018 р. — обчислюватимуться пропорційно відпрацьованому часу після
її виходу на роботу з 20.12.2017 р..
Тож просто вирахуйте, скільки днів відпустки
працівниця «заробила» у періоди з 07.04.2012 р.
по 06.04.2013 р. і з 07.04.2017 р. по 06.04.2018 р.,
а також відніміть від отриманого результату дні
відпустки, які, можливо, були нею використані
наперед за робочий рік з 07.04.2011 р. по
06.04.2012 р..
При цьому пам’ятайте, що до стажу, який дає
право на отримання щорічної відпустки, не
зараховується період перебування у відпустці
по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, але зараховується час перебування працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!

Дружина перед новорічними святами звертається
до чоловіка:
— Ти знаєш, я чомусь лише зараз зрозуміла, як
сильно мені хотілося б на Новий Рік шубу...
— Моя ти хазяєчка! Завтра я неодмінно куплю бурячок та оселедець!
***
За день до Нового року п’ятирічна дівчинка, влягаючись спати, голосно вигукує:
— Діду Морозе, дуже тебе прошу, подаруй мені
цього року величезного плюшевого ведмедика!
— Навіщо ти так кричиш, адже Дід Мороз почує
навіть шепіт. — заспокоює її мама.
— Так, але ж ти бачиш — тато закрив двері у свою
кімнату, тож я побоюся, що він може не почути.
***
У новорічну ніч, десь за годину до півночі, чоловік
напідпитку дзвонить в двері. Йому відкриває дружина.
Він тихесенько заходить, акуратно закриває за собою
двері, повертається спиною до дружини й каже:
— Мені на восьмий, будь ласка.
***
Після зустрічі Нового року в ресторані нетверезий
чолов’яга звертається до жінки:
— Мадам, я вибачаюся, але Ви не могли б допомогти мені замовити таксі, бо щось вже додому хочеться?
— Звісно, можу — я вже його замовила.
— Яким чином? Звідки ж Ви дізналися, де я живу?!
— Та заспокойся ти — я вже десять років як твоя
дружина!
***
Запитання на форумі до ворожки:
— Підкажіть, як у різдвяну ніч дівчина може дізнатися ім’я свого нареченого?
— Слід прокинутися десь о третій годині ночі й тихесенько подивитися його паспорт.
***
Маленький хлопчик звертається до мами:
— Матусю, а ти отримаєш від тата на Різдво каблучку, яку хотіла?
— Ой, синку, мабуть що ні — тато дуже багато витратив на новорічні свята.

— Ну і що? А ти спробуй як я: верещи, падай на підлогу і смикай ногами — тато одразу на все погоджується!
***
Тихим вечором після новорічних й різдвяних свят родина відпочиває — діти бавляться новими іграшками,
батьки дивляться телевізор. Раптом дружина каже чоловікові:
— Ти помітив, останнім часом ми з тобою ніде не
буваємо, нікуди не ходимо разом, якось віддаляємося
один від одного...
— Ну що за дурню ти кажеш, люба. Добре, аби тебе
це не бентежило, давай завтра, коли я піду сміття викидати, візьму тебе з собою.
***

Добрі поради

Якщо на новорічному корпоративі директор з року
в рік розповідає одні й ті самі анекдоти, то тактичніше
сміятися у різних місцях.
Вирушаючи на корпоративи, пам’ятайте: Вам з цими
людьми ще працювати.
Хочете у новому році виглядати по-новому, але немає
грошей, щоб оновити свій гардероб? Змініть роботу — адже
для нового колективу увесь Ваш старий одяг — новий.
Якщо Ви обіцяли дружині на Новий рік не заглядати
до чарки — тримайте свою обіцянку, заплющуйте очі
кожного разу, коли п’єте.
***

І таке бува

З пояснювальних:
«Прокинувся вранці 2 січня, подивився в дзеркало —
сам себе не впізнав. Вирішив на роботу не йти, тому
що відображення обличчя не співпадало з фотографією на перепустці».
«У мене просто язик не повертається описати причину мого вчорашнього прогулу. І це на краще, бо вам
стане дуже соромно за свого співробітника».
З правил внутрішнього трудового розпорядку:
«Кожен працівник має протягом року близько 104
вільних від роботи дні на рік. Вони називаються субота
та неділя».
Із заяви:
«Прошу прийняти мене на роботу з виправним
терміном».

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОРОЗ»
Повідомлення
Шановні колеги та партнери!
У листі директора ТОВ «Мороз», який ви отримали шляхом корпоративної розсилки через
електронну пошту, фразу «З Новим 2018 роком, Собаки!» слід читати без коми.
З повагою,
відділ кадрів

№ 2 (158), 15 січня 2018

51

Січень-2018

Важливі дати січня

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1

2

3

4

5

6

7

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

13
20
27

14
21
28

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 2 (1 — Новий
рік, 7 — Різдво Христове за Юліанським календарем)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 21
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 — 168 годин

Лютий-2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

8
15
22

9
16
23

10
17
24

11
18
25

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 28
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 8
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 — Новий рік (святковий день). Нехай дні у новому році будуть
наповнені дивами та сімейним теплом, натхненні мріями і сподіваннями, а благополуччя й гармонія панують у всіх сферах вашого життя!
5 — останній день подання до органу державної статистики:
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за грудень 2017 року
(за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р.
№ 90);
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (квартальна) за IV квартал 2017
року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня
2016 р. № 90).
7 — Різдво Христове (релігійне свято та неробочий день, закріплений на законодавчому рівні). Хай різдвяна зоря принесе у вашу домівку щастя, достаток, мир і родинний затишок!
8 — вихідний день (оскільки неробочий день припадає на неділю,
вихідний переноситься на наступний день після неробочого дня —
таке перенесення відбувається автоматично і не потребує видання наказу роботодавця).
11 — Всесвітній день «спасибі» — це найввічливіший день у році,
оскільки вважається, що саме цього дня слід 100 разів сказати слова
вдячності (утім, ніщо не заважає повторювати цю традицію і в інші дні).
14 — Старий Новий рік (Новий рік за Юліанським календарем).
15 — останній день подання до органу державної служби зайнятості:
 інформації про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами
господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання
ними роботи в Україні в інших роботодавців за формою № 1-ПА (річна)
за 2017 рік (за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 7 серпня 2015 р. № 815)*.
19 — Хрещення Господнє.
21 — Міжнародний день обіймів — він був заснований у США в
1986 році під назвою Національного дня обіймів, але дуже стрімко
поширився по всьому світу. Згідно з традицією свята, обійняти в цей
день можна навіть незнайому людину.
22 — День Соборності України (встановлено Указом Президента
України від 13 листопада 2014 р. № 871/2014).
25 — День студентів (Тетянин День) — найулюбленіший день усіх
студентів, який відзначається вже понад 250 років.
26 — Всесвітній день митниці (традиційно).
27 — День пам’яті Голокосту (оголошено Генеральною Асамблеєю
ООН у 2005 році).
_________________
* подається юридичними особами та фізичними особами – підприємцями,
які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців.
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Видається з липня 2011
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