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ПРАЦІВНИКИ ОХОРОНИ: РОБОТА ЗМІНАМИ «ДОБА ЧЕРЕЗ ТРИ»
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«доба через три», що, з одного боку, надає їм можливість заощадити час на проїзд
до місця роботи й назад та скористатися трьома вільними від роботи днями для
власних справ, а з іншого — передбачає 24-годинну робочу зміну, внаслідок чого
виникають запитання, пов’язані як взагалі з правомірністю зміни такої тривалості, так і з визначенням перерви на обід, табелюванням, оплатою праці. З’ясуйте,
яким чином можна вирішити такі проблеми в межах правового поля і найпростішими для роботодавця способами...........................................................................9

«ЛІКАРНЯНІ» ТА «ДЕКРЕТНІ»: РІК ПІСЛЯ ЗМІН І НЕЩОДАВНІ НОВАЦІЇ

Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Працівниця перебувала у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку й кілька місяців тому вийшла на роботу — яким
чином тепер обчислювати її робочий
рік для надання відпусток?

Минуло трохи більше року, як завершено реорганізацію шляхом злиття двох фондів соціального страхування (від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань і з тимчасової втрати працездатності) у єдиний Фонд соціального
страхування України, який протягом цього року привів у відповідність до законодавства нормативну базу, що стосується соцстрахування. Також нещодавно було
затверджено новий порядок отримання страхувальниками матеріального забезпечення й нову форму заяви-розрахунку. Дізнайтеся, що ж таки суттєво змінилося
і яких змін ще можна очікувати.............................................................................15

Вводимо ще одну штатну одиницю
інспектора з кадрів. Але одна з працівниць, яка обіймає посаду інспектора
з кадрів, перебуває у «декретній» відпустці, а на період її відпустки було
прийнято за строковим договором іншого працівника. Як тепер зробити так, аби
саме він обіймав іншу посаду інспектора
з кадрів постійно, а за строковим договором узяти нового працівника?

ПЛАНУВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

Збираємося переводити кількох працівників на роботу до представництва нашого підприємства, яке розташоване в іншому населеному пункті. Чи
маємо ми компенсувати вартість такого переїзду не лише самим працівникам, а й їхнім дружинам та дітям?

Сьогодні майже кожна людина, яка займає будь-яку відповідальну посаду, стикається з проблемою браку часу. Вирішити її допоможе планування робочого
дня — інструмент, який є не банальним переліком справ, які потрібно виконати
в певній черговості, а можливістю обирати, що потрібно зробити, навіщо і коли
саме. Дізнайтеся, як за допомогою грамотного планування можна не тільки
структурувати все, що ви робите за день, а й звільнити свій час......39

Чи зобов’язаний роботодавець надати відпустку працівниці, якщо у
школі, де навчається її малолітня дитина, оголошено карантин (але сама дитина не захворіла)?
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Звільнення працівника
за власним бажанням
Хоча, на жаль, в Україні продовжується економічна криза, а також рівень безробіття залишається на високому рівні, роботодавцеві все ж таки не так вже й
рідко доводиться звільняти працівників і за їхнім власним бажанням. Порядок,
строки та умови такого звільнення можуть залежати як від виду трудового договору з працівником, так і від деяких інших обставин, з якими ми і ознайомимося більш детально у цій статті.

1. Уточнюємо вимоги
законодавства

У ч. 1 ст. 38 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) зазначається, що працівник
має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши
про це власника або уповноважений ним орган
(далі — роботодавець) письмово за два тижні.
Разом з тим, роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник, якщо заява працівника про
звільнення з роботи за власним бажанням
зумовлена неможливістю продовжувати роботу, зокрема, у разі:
— переїзду на нове місце проживання;
— переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
— вступу до навчального закладу;
— неможливості проживання у даній місцевості, підтвердженої медичним висновком;
— вагітності;
— догляду за дитиною до досягнення нею
14-річного віку або дитиною з інвалідністю;
— догляду за хворим членом сім’ї відповідно
до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи;
— виходу на пенсію;
— прийняття на роботу за конкурсом.
Крім того, згідно з ч. 3 ст. 38 КЗпП працівник
має право у визначений ним строк розірвати
трудовий договір за власним бажанням і у
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разі, якщо роботодавець не виконує законодавство про працю, умови колективного чи
трудового договору.
Що стосується ст. 39 КЗпП, то в ній зазначається, що строковий трудовий договір (а саме
трудовий договір, укладений на визначений
строк, встановлений за погодженням сторін
згідно з п. 2 ст. 23 КЗпП, або трудовий договір,
що укладається на час виконання певної роботи
згідно з п. 3 ст. 23 КЗпП) підлягає розірванню
достроково на вимогу працівника в разі:
— хвороби або інвалідності працівника, які
перешкоджають виконанню роботи за договором;
— порушення роботодавцем законодавства
про працю, колективного або трудового договору;
— наявності випадків, передбачених у ч. 1
ст. 38 КЗпП.
Водночас зверніть увагу, що у ст. 38 КЗпП
фактично йдеться лише про обов’язок працівника попередити роботодавця про своє звільнення
у відповідних випадках саме через два тижні, а
не про зобов’язання роботодавця звільнити працівника лише після закінчення двотижневого
строку попередження. Якщо працівник і роботодавець дійдуть згоди про звільнення працівника
за власним бажанням раніше закінчення двотижневого строку (тобто на це будуть згодні і
роботодавець, і працівник), то працівника можна звільнити й раніше — у день, про який просить працівник, навіть у день подання ним заяви
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про звільнення. При цьому, якщо у заяві працівника зазначено прохання звільнити його саме
«за власним бажанням», а не, наприклад, «за
угодою сторін», то працівник і має бути звільнений за ст. 38 КЗпП, а не за п. 1 ст. 36 КЗпП (зокрема, про це йдеться у абз. 2 п. 8 постанови
Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9, далі — Постанова ВСУ № 9).

2. Враховуємо особливості
звільнення за їхньою ініціативою
деяких категорій працівників

Згідно зі ст. 7 КЗпП, особливості регулювання
праці тимчасових і сезонних, а також деяких інших працівників установлюються законодавством. До таких актів законодавства відносяться,
зокрема, Укази Президії Верховної Ради СРСР
від 24 вересня 1974 р. «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» № 310-IX та «Про умови праці тимчасових
робітників і службовців» № 311-IX (далі — Указ
№ 310, Указ № 311 відповідно), які й досі є чинними згідно з постановою Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території
України окремих актів законодавства Союзу
РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-XII, як і інші
законодавчі акти Союзу РСР з питань, які не
врегульовані українським законодавством та у
частині, що не суперечить Конституції і законам України.
Відповідними нормами зазначених Указів передбачено, що:
— робітники і службовці, зайняті на сезонних роботах, мають право розірвати трудовий
договір, попередивши про це адміністрацію
письмово за три дні (п. 6 Указу № 310);
— тимчасові робітники і службовці мають
право розірвати трудовий договір, попередивши про це адміністрацію письмово за три дні
(п. 5 Указу № 311).
Крім того, у ч. 1 ст. 42 Кримінально-виконавчого кодексу України зазначено, що протягом
строку відбування покарання засудженим забороняється звільнятися з роботи за власним бажанням без дозволу уповноваженого органу з
питань пробації. Дозвіл на звільнення може
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бути наданий після перевірки обґрунтованості
заяви засудженого та за наявності довідки з нового місця роботи про можливість його працевлаштування.

3. Враховуємо строк попередження

Зауважимо, що саме по собі зазначене попередження щодо звільнення за власним бажанням
ще не означає, що відповідний працівник, який
зробив таке попередження, буде обов’язково автоматично звільнений роботодавцем через два
тижні.

Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, роботодавець не вправі звільнити його за поданою раніше
заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні
трудового договору (ч. 2 ст. 38 КЗпП).
У п. 12 Постанови ВСУ № 9 також зазначено,
що працівник, який попередив роботодавця
про розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, вправі до закінчення строку попередження відкликати свою
заяву і звільнення в цьому випадку не проводиться, якщо на його місце не запрошена особа
в порядку переведення з іншого підприємства,
установи, організації (ч. 4 ст. 24 КЗпП). Якщо ж
після закінчення строку попередження трудовий договір не був розірваний і працівник не
наполягає на звільненні, дія трудового договору
вважається продовженою.

4. Отримуємо заяву про звільнення

Також слід враховувати і відповідні формулювання, які містяться у заяві працівника щодо
його звільнення за власним бажанням. Наприклад, це може бути:
1) «Попереджаю про своє звільнення за власним
бажанням (про намір звільнитися за власним
бажанням) 11 жовтня 2018 р.»;
2) «Прошу звільнити мене за власним бажанням 11 жовтня 2018 р.».
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У першому випадку фактично відсутнє саме
прохання працівника його звільнити, тому роботодавцю, аби уникнути можливих трудових спорів, бажано до 11 жовтня 2018 р. отримати ще й
додаткову заяву від працівника саме з проханням про звільнення за власним бажанням —
щоб упевнитися, що працівник не змінив свого
наміру щодо звільнення та видати вже на її підставі відповідний наказ про звільнення.
У другому випадку достатньо лише однієї цієї
заяви, щоб на її підставі видати відповідний наказ про звільнення (звісно, якщо працівник не
подасть нову заяву про відкликання своєї попередньої заяви про звільнення).
Також працівник у своїй заяві може і не вказати
конкретної дати звільнення — тоді вона буде визначатися роботодавцем з врахуванням необхідності двотижневого письмового попередження.
Приклад:
Працівник подав заяву про звільнення за
власним бажанням (без поважних причин)
11 жовтня 2018 р. (четвер), не вказавши в
ній конкретної дати свого звільнення. За
таких обставин роботодавець повинен
звільнити його через два тижні — у четвер
25 жовтня 2018 р. (останній день роботи
працівника).
При обчисленні відповідних строків слід враховувати і те, що у ст. 2411 КЗпП також зазначено, що якщо останній день строку припадає
на святковий, вихідний або неробочий день,
то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день.
Приклад:
Працівник подав заяву про звільнення за
власним бажанням 1 жовтня 2018 р. (понеділок), тому останнім днем його роботи
мало б бути 15 жовтня 2018 р. (закінчення
двотижневого строку попередження). Але
оскільки цей день є вихідним (внаслідок
того, що святковий день, 14 жовтня (День
захисника України) у 2018 році припав на
неділю, вихідний день автоматично пере-
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носиться на перший робочий день після вихідних, тобто на 15 жовтня), то днем звільнення буде 16 жовтня 2018 р.. Водночас,
зверніть увагу, що якби, припустимо, святковий день припадав на п’ятницю і саме в
цей день закінчувався б двотижневий
строк попередження, то працівника слід
було б звільняти не в понеділок (після святкового дня і вихідних), а у четвер — оскільки за таких обставин саме він був би найближчим робочим днем.
Також у разі звільнення за власним бажанням
без поважних причин працівник не зобов’язаний
у заяві вказувати причину свого звільнення, але
може її вказати (якщо він, наприклад, вважає,
що відповідну причину роботодавець може розцінити як «поважну», хоча вона безпосередньо і
не зазначена як така у ст. 38 КЗпП). У разі ж
звільнення за власним бажанням з поважних
причин працівникові обов’язково слід вказати
конкретну причину, а також, за можливості, додати до заяви відповідні підтверджуючі документи (наприклад, довідку з роботи дружини
(чоловіка) про її (його) переведення на роботу в
іншу місцевість, довідку навчального закладу
про вступ до нього тощо).
Після отримання відповідної заяви відділом
кадрів, вона має бути зареєстрована у Журналі
реєстрації заяв з кадрових питань і потім подана
керівникові на розгляд, а на вимогу працівника
йому має бути надана копія заяви з відповідною
відміткою про реєстрацію (вхідний номер та
дата). Також, оскільки законодавство не обмежує спосіб подання працівником заяви про
звільнення, вона може бути надіслана поштою
або факсом.

5. Враховуємо можливості
оспорювання звільнення

Під час прийняття рішення про звільнення за
власним бажанням роботодавцеві слід враховувати й деякі інші нюанси щодо процедури звільнення за власним бажанням, про які йдеться у
п. 12 Постанови ВСУ № 9. Зокрема, у ньому зазначено, що по справах про звільнення за
№ 20 (176), 16 жовтня 2018
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ст.38 КЗпП суди повинні перевіряти доводи
працівника про те, що роботодавець примусив його подати заяву про розірвання трудового договору.
Приклад:
Підприємство знаходиться у складній фінансовій ситуації, тому власник підприємства задля економії коштів вирішив запровадити зміни в організації виробництва і
праці та скоротити чисельність і штат працівників. Але оскільки процедура звільнення за ініціативи роботодавця за п. 1 ст. 40
КЗпП у зв’язку зі скороченням чисельності
або штату працівників достатньо ускладнена (потрібно попереджати про звільнення
за два місяці, враховувати переважне право залишення на посаді, пропонувати іншу
роботу, виплачувати вихідну допомогу),
роботодавець запропонував працівнику
звільнитися за власним бажанням, і, користуючись правовою необізнаністю працівника, «залякав» його, що якщо він не
звільниться за власним бажанням, то його
буде звільнено по «поганій» статті з відповідним записом у трудову книжку, наприклад, за п. 3 ст. 40 КЗпП через систематичне невиконання працівником без поважних
причин обов’язків, покладених на нього
трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку (хоча
правових підстав для такого звільнення
фактично у роботодавця і не було). Якщо
після такого «звільнення за власним бажанням» відповідний працівник зможе довести у суді, що роботодавець примусив
його написати заяву про звільнення за
власним бажанням, то цього працівника
суд може поновити на роботі й змусити роботодавця виплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу.
Також у деяких випадках не лише роботодавець, але і працівник може спробувати звільнитися за власним бажанням, щоб уникнути для
себе деяких негативних наслідків. Про таке також йдеться у п. 12 Постанови ВСУ № 9, де, зо№ 20 (176), 16 жовтня 2018
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крема, зазначається, що подача працівником
заяви з метою уникнути відповідальності за
винні дії не може розцінюватись як примус
до цього і не позбавляє роботодавця права
звільнити його за винні дії з підстав, передбачених законом, до закінчення встановленого
ст. 38 КЗпП строку, а також застосувати до нього
протягом цього строку в установленому порядку інше дисциплінарне стягнення.
Приклад:
Працівник повторно порушив правила
внутрішнього трудового розпорядку, і
оскільки він вже мав ще не зняте дисциплінарне стягнення (догану), роботодавець
був вправі звільнити його за п. 3 ст. 40 КЗпП
за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або
правилами внутрішнього трудового розпорядку. Але оскільки роботодавець «пожалів» працівника і не захотів «псувати» йому
трудову книжку, він запропонував йому
звільнитися за власним бажанням. У цьому
випадку така пропозиція роботодавця не
може розглядатися як «примус» до звільнення.
У той же час, якщо працівник у цьому випадку одразу після повторного порушення
правил внутрішнього трудового розпорядку дійсно з власної ініціативи подасть заяву
про звільнення за власним бажанням, то
роботодавець також має право (якщо він
цього захоче) протягом двотижневого
строку попередження про звільнення за
власним бажанням звільнити працівника
за п. 3 ст. 40 КЗпП або оголосити йому ще
одну догану.

6. Оформлюємо звільнення

Після отримання заяви працівника про звільнення у відповідні строки (згідно з законодавством та/або за домовленістю з працівником чи
у строк, про який просить працівник, якщо є поважні причини для звільнення) роботодавець
видає наказ про звільнення (див. Зразок).
7
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Зразок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРОЯНДА»
НАКАЗ
м. Київ

11.10.2018 р.
№ 135-п
Про звільнення
Родіонова В. Р.
ЗВІЛЬНИТИ:
РОДІОНОВА Віктора Романовича, заступника головного бухгалтера, 11 жовтня 2018 р. за власним
бажанням, ч. 1 ст. 38 КЗпП України.
Підстава: заява Родіонова В. Р. від 27.09.2018 р..
Директор
Вовочок
Г. І. Вовочок
З наказом ознайомлений:
11.10.2018 р.
Родіонов
В. Р. Родіонов

Зауважимо, що якщо роботодавець не видасть наказ про звільнення працівника за власним бажанням (без поважних причин) через
два тижні після дати його заяви, працівник все
одно буде вважатися звільненим і може не виходити на роботу. А оскільки роботодавець без
наказу не може здійснити з працівником остаточного розрахунку і видати йому трудову
книжку в останній день роботи, то у подальшому, можливо, йому доведеться також оплачувати працівникові і вимушений прогул.
Також роботодавець не має права затримувати
працівника на роботі понад встановлений строк
звільнення (двотижневий, встановлений за домовленістю чи вказаний працівником за наявності поважних причин для звільнення) за жодних
обставин — цьому не буде виправданням ні приміром, хвороба інспектора з кадрів чи бухгалтера
(нема кому оформити трудову книжку/зробити
остаточний розрахунок), ні відсутність нового
працівника, якому слід передати справи, тощо.

7. Здійснюємо
остаточний розрахунок

Відповідно до наказу про звільнення здійснюється оформлення й інших документів на
підприємстві про звільнення: вноситься запис
про звільнення до трудової книжки працівника,
підготовлюється для працівника копія наказу
про звільнення (якщо він вимагає цього),
оформлюються відповідні документи бухгалтерією щодо остаточного розрахунку з працівником, зокрема, підраховуються відповідні суми і
готується письмове попереднє повідомлення
працівнику про ці суми.
8

Зважайте на те, що окрім найпоширенішого
запису в трудовій книжці про звільнення за
власним бажанням («Звільнено за власним бажанням, ч. 1 ст. 38 КЗпП») можливі й інші варіанти запису залежно від відповідних підстав,
наприклад: «Звільнено за власним бажанням у
зв’язку із виходом на пенсію, ст. 38 КЗпП» або
«Звільнено за власним бажанням у зв’язку з порушенням власником законодавства про працю,
ч. 3 ст. 38 КЗпП» тощо.
Також пам’ятайте, що під час обчислення
суми остаточного розрахунку слід враховувати і
вимоги ст. 44 КЗпП, згідно з якою при припиненні трудового договору внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору
(статті 38, 39 КЗпП) працівнику виплачується
вихідна допомога у розмірі, передбаченому
колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.
Якщо ж роботодавець буде вважати, що він
нічого не порушував і тому звільнить працівника не з підстав, передбачених у ч. 3 ст. 38 КЗпП,
а за «звичайним» власним бажанням за ч. 1
ст. 38 КЗпП, то може виникнути трудовий спір, і
у разі його вирішення відповідним органом на
користь працівника, роботодавець все ж таки
буде змушений змінити формулювання підстав
звільнення та виплатити працівнику вихідну допомогу згідно з законодавством.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
№ 20 (176), 16 жовтня 2018
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Працівники охорони:
робота змінами «доба через три»
Для працівників охорони досить часто встановлюють графік роботи в режимі
«доба через три», що, з одного боку, надає їм можливість заощадити час на проїзд
до місця роботи й назад та скористатися трьома вільними від роботи днями для
власних справ (приміром, нетривалих поїздок до родичів, які проживають в іншому населеному пункті), а з іншого боку — передбачає 24-годинну робочу
зміну, внаслідок чого виникають запитання, пов’язані як взагалі з правомірністю
зміни такої тривалості, так і з визначенням перерви на обід, табелюванням,
оплатою праці. Тож наразі з’ясуємо, яким чином можна вирішити такі проблеми
в межах правового поля та найпростішими для роботодавця способами.

Зміна тривалістю у добу
не суперечить законодавству

Відповідно до ст. 50 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Для окремих
категорій працівників встановлюється скорочена тривалість робочого тижня (ст. 51 КЗпП).
Тривалість щоденної роботи за п’ятиденного
робочого тижня згідно зі ст. 52 КЗпП встановлюється роботодавцем з урахуванням тривалості робочого тижня, визначеної статтями 50 і
51 КЗпП, а за шестиденного робочого тижня
тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин за тижневої норми 40 годин, 6 годин — за тижневої норми 36 годин і 4 годин —
за тижневої норми 24 години.
Здавалося б, що за таких умов встановлення
графіку роботи «доба через три» є неправомірним — адже за таких обставин буде виходити,
що норма у 40 годин на тиждень завжди буде
перевищуватися. Але вийти з такої ситуації дозволить запровадження для працівників охорони
передбаченого у ст. 61 КЗпП підсумованого обліку робочого часу, коли тривалість робочого
часу за обліковий період не може перевищувати
№ 20 (176), 16 жовтня 2018

нормального числа робочих годин також зважаючи на тривалість робочого тижня, визначену статтями 50 і 51 КЗпП. Це означає, що в
межах облікового періоду тривалість робочого тижня може бути більше/менше 40 годин, але за обліковий період тривалість роботи не повинна бути більшою, розрахованою
виходячи із 40 годин на тиждень. Простіше
кажучи, за підсумованого обліку нормується не
час роботи на тиждень, а час роботи протягом
облікового періоду (а оскільки обліковим періодом ми можемо зробити і місяць, і рік, то графік роботи «доба через три» буде цілком правомірним).
Щоправда, ще існують Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджені наказом Міністерства
праці та соціальної політики України (далі —
Мінпраці та соцполітики) від 19 квітня 2006 р.
№ 138 (далі — Методичні рекомендації № 138),
згідно з п. 4 яких роботодавець, зважаючи на
виробничі потреби, може встановлювати з урахуванням характеру та умов праці тривалість
роботи протягом робочого дня за підсумованого
обліку робочого часу до 12 годин робочого часу
на зміну (і не рекомендується запроваджувати
9
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подовжену тривалість робочого дня на роботах
зі шкідливими й важкими умовами праці). Але
оскільки Методичні рекомендації № 138 не зареєстровані в Міністерстві юстиції України і не
є нормативно-правовим актом, то рекомендація
щодо 12-годинної робочої зміни є лише саме
«рекомендацією», а не перешкодою для встановлення 24-годинних робочих змін.
Також питання тривалості робочої зміни не
раз розглядало і Міністерство соціальної політики України (наприклад, в листах від 29 серпня
2012 р. № 317/13/116-12 та від 30 листопада
2012 р. № 463/13/116-62), зазначаючи, що наразі загального нормативно-правового акта,
який давав би право роботодавцю встановлювати за підсумованого обліку робочого часу тривалість робочої зміни у 24 години, немає. Але ж не
існує і нормативно-правового акта, який би забороняв встановлювати 24-годинну робочу зміну, а це означає, що жоден представник контролюючих органів не зможе визнати добову зміну
порушенням, бо не матиме змоги вказати нормативний акт, вимог якого не було дотримано.

Режим та облік робочого часу

Згідно зі ст. 142 КЗпП трудовий розпорядок
на підприємстві визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовим колективом за поданням
роботодавця та виборного органу первинної
профспілкової організації (далі — профспілка)
чи профспілкового представника на основі типових правил.
Своєю чергою, зі змісту п. 13 Типових правил
внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 20 липня 1984 р. № 213,
випливає, що у правилах внутрішнього трудового розпорядку для поденного обліку робочого
часу закріплюється встановлений режим праці
та відпочинку, а для підсумованого обліку робочого часу — порядок установлення графіків роботи, які затверджуються роботодавцем
за погодженням із профспілкою. Тобто у самих
правилах внутрішнього трудового розпорядку
не встановлюється конкретна тривалість робо10

чої зміни за підсумованого обліку робочого
часу — вона встановлюється у наказі по підприємству про затвердження графіків змінності.
Таким чином, законодавство не забороняє
робочі зміни 24-годинної тривалості, так само
як підзаконні акти не містять такої заборони.
Водночас, зверніть увагу, що призначення
працівника на роботу протягом двох змін
підряд забороняється — на це прямо вказано у
ч. 2 ст. 59 КЗпП.
Також дещо проблематичним є для встановлення охоронникам (та й будь-яким іншим працівникам, які працюють за графіком «доба через
три») перерв для відпочинку і харчування.
Так, за загальним правилом, встановленим у
ст. 66 КЗпП, працівникам надається перерва для
відпочинку і харчування тривалістю не більше
двох годин. Така перерва не включається в робочий час і повинна надаватись, зазвичай, через
чотири години після початку роботи. Працівники використовують час перерви на свій розсуд і
на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.
Однак специфіка роботи охоронників така, що
у більшості випадків встановити їм повноцінну
перерву просто неможливо — адже вони весь
час повинні бути присутніми на своєму робочому місці. За таких обставин згідно з ч. 4 ст. 66
КЗпП роботодавець зобов’язаний забезпечити відповідним працівникам можливість
приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі
встановлюються роботодавцем за погодженням
з профспілкою чи профспілковим представником підприємства. При цьому час перерви в
роботі для внутрішньозмінного відпочинку і
особистих потреб буде складовою частиною робочого часу і оплата праці працівників у цьому
випадку провадитиметься за весь фактично відпрацьований за графіком час (така ж думка висловлена і, приміром, у листі Мінпраці та соцполітики від 4 жовтня 2010 р. № 304/13/116-10).
Підсумований облік робочого часу запроваджується на підприємстві за погодженням із
профспілкою, а в разі її відсутності це питання
регулюється в колективному договорі (ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди»
№ 20 (176), 16 жовтня 2018
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від 9 липня 1993 р. № 3356-ХІІ). Аби встановити
для працівників відділу (служби) охорони або
окремих його працівників підсумований облік
робочого часу, в колективному договорі та/або
правилах внутрішнього трудового розпорядку
слід вказати:
— відділ (службу), перелік посад, для яких встановлюється підсумований облік робочого часу;
— обліковий період і порядок визначення
норми робочого часу за обліковий період (при
підсумованому обліку робочого часу обліковий
період може бути як місяць, так і квартал, півріччя або ж, максимально, рік);
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— порядок оплати праці (оплата роботи в нічний час, у святкові, неробочі та вихідні дні,
оплата надурочних годин), але про це мова піде
трохи нижче.
Остаточно ж підсумований облік робочого
часу встановлюється наказом роботодавця (див.
Зразок 1).
Якщо підсумований облік робочого часу вже
запроваджено, для встановлення 24-годинної
зміни певним відділам (окремим працівникам)
необхідно видати відповідний наказ (це може
бути додаток до наказу по підприємству про затвердження графіків змінності, див. Зразок 2).
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА»
НАКАЗ
30.07.2018 р.

м. Київ

№ 19-од

Про запровадження режиму
підсумованого обліку робочого часу
для працівників відділу охорони
За умов необхідності безперервної охорони підприємства, керуючись статтями 57, 58, 59,
61, 66 КЗпП, колективним договором на 2018 рік у частині тривалості облікового періоду,
відповідно до пункту 13 Правил внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Альфа» та за погодженням з профспілковим комітетом,
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити з 1 жовтня 2018 р. режим підсумованого обліку робочого часу працівникам
відділу охорони підприємства (далі — відділ охорони) з квартальним обліковим періодом.
2. Визначати норму тривалості робочого часу за обліковий період за календарем
п’ятиденного робочого тижня. За неповного робочого місяця з норми тривалості робочого
часу вираховується час (у перерахуванні на робочі години) відпусток, неявок з причин тимчасової непрацездатності та інших неявок з дозволу адміністрації.
3. Головному бухгалтеру Франчук Т. С. для визначення права працівників на компенсацію
за надурочну роботу у п’ятиденний строк після закінчення облікового періоду забезпечити
проведення розрахунку різниці між фактично відпрацьованим часом і нормативним.
4. Затвердити режим робочого часу працівників служби охорони, їх графіки змінності на
IV квартал 2018 р. за календарем п’ятиденного робочого тижня. Встановити тривалість робочої зміни працівників служби охорони 24 години. У зв’язку з тим, що охорона здійснюється
одним постом і перерви для відпочинку й харчування встановити неможливо, надати можливість приймання їжі на посту протягом робочого часу.
5. Начальнику відділу кадрів Олешко С. К. ознайомити працівників відділу охорони під
підпис із графіками змінності не пізніше ніж за місяць до їх запровадження та подавати не
пізніше ніж за 40 днів до початку кварталу на затвердження режими робочого часу й помісячні графіки змінності на наступний квартал.
Директор

Прохоренко

З наказом ознайомлені:
30.07.2018 р.
31.07.2018 р.

Франчук
Олешко
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О. В. Прохоренко
Т. С. Франчук
С. К. Олешко
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Зразок 2
Додаток до наказу
ТОВ «Альфа»
від 17.08.2018 р. № 24-од
Графіки змінності на IV квартал 2018 р. працівників відділу охорони, які працюють
одним постом, за 24-годинної зміни з 08:00 до 08:00 наступного дня
(витяг)
Жовтень з нормою годин за 5-денного робочого тижня — 176 годин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Відпрацювання
Перепрацювання
Недопрацювання

Годин

Сидорчук І. П. 16 8 В В 16 8 В В 16 8 В В 16 8 В В 16 8 В В 16 8 В В 16 8 В В 16 8 В 192 16
…
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Умовні позначення: В — день відпочинку; 16, 8 — тривалість роботи (годин).
Начальник відділу охорони
Начальник відділу кадрів

Крючківський
Олешко

Підсумований облік робочого часу кожного
працівника здійснюється за табелем виходів на
роботу та затвердженим графіком роботи (змінності) за обліковий період. Ці два розрахунки
необхідні для визначення кількості надурочних
годин та годин, відпрацьованих працівниками у
вихідні дні або у додаткові (за графіком днів відпочинку в разі тимчасової відсутності працівників в інших змінах) дні, з метою правильного
нарахування їм заробітної плати. Табель працівників, яким установлено підсумований облік робочого часу, в ідеалі має відповідати
складеному раніше графіку роботи (змінності), але через непередбачувані обставини (наприклад, хворобу працівника), у графіку роботи і табелі можуть виникати розбіжності.
Зверніть увагу, що при заповненні табеля обліку використання робочого часу (нагадаємо,
що його типова форма № П-5 затверджена наказом Державного комітету статистики України
від 5 грудня 2008 р. № 489) у разі підсумованого
обліку робочого часу робочі дні можуть обліковуватися як кількість відпрацьованих годин. Це полегшує обчислення кількості годин за
місяць, урахування нічних годин тощо.
12

О. А. Крючківський
С. К. Олешко

Також зважайте, що у табелі відображають
роботу протягом календарного дня, а не протягом зміни, тому, наприклад, якщо у працівника 24-годинна зміна починається о 08:00 і закінчується о 08:00 наступного дня, у табелі
ставиться в день початку зміни 16 год. (з 08:00
до 24:00), а у день закінчення — 8 год. (з 00:00
до 08:00).
Тобто якщо зміни починаються в один день,
а закінчуються наступного дня (звісно, зміни
припадають на суміжні дні), відпрацьований
час у табелі відображають саме в ті календарні дні, коли вони були фактично відпрацьовані працівником.
Наприклад, 24-годинну зміну охоронника
1 жовтня 2018 р. (див. вищенаведений Зразок 2)
розбиваємо у табелі так само, як і у графіку:
— 16 год. (08:00 – 24:00) зазначаємо
01.10.2018 р., у т. ч. через дріб 4 вечірні години
(18:00 – 22:00), якщо вони оплачуються додатково, і 2 нічні години (22:00 – 24:00) — «16/4/2,
Р/ ВЧ/РН»;
— 8 год. (00:00 – 08:00) зазначаємо 02.10.2018 р.,
у т. ч. через дріб 6 нічних годин (00:00 – 06:00) —
«8/6, Р/РН».
№ 20 (176), 16 жовтня 2018
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Доплати працівникам охорони:
«надурочні», «святкові», «нічні»

Зазвичай, працівники охорони, зміни яких
тривають по 24 години, окрім «звичайної» оплати своєї праці мають право ще й на доплати за
трьома підставами — за надурочні роботи, за
роботи у вихідні та святкові дні, а також за роботу у нічний час. Тож наразі розглянемо кожну
доплату окремо.
Надурочні роботи.
Так, як бачимо із наведеного вище Зразка 2,
у працівників, які працюватимуть у режимі
«доба через три», досить часто в обліковому періоді спостерігатиметься перепрацювання.
А відповідно до ст. 106 КЗпП у разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як
надурочні всі години, відпрацьовані понад
встановлений робочий час в обліковому періоді — у подвійному розмірі годинної ставки. Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається. До того ж,
надурочні роботи не повинні перевищувати чотирьох годин протягом двох днів поспіль і 120
годин на рік (ч. 1 ст. 65 КЗпП).
Загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця між
фактично відпрацьованим часом і нормою робочого часу за цей період (п. 12 Методичних рекомендацій № 38). Водночас, зверніть увагу на
п. 10 Методичних рекомендацій № 38, де вказано, що:
— оплата за всі години надурочної роботи
провадиться в кінці облікового періоду;
— робота понад норму робочого часу, передбаченого графіком в окремі дні, тижні, місяці
облікового періоду, при збереженні норми робочого часу за обліковий період, не є надурочною
роботою;
— переробіток норми робочого часу, що виникає в окремі дні при підсумованому обліку,
може компенсуватися додатковими днями відпочинку або відповідним зменшенням тривалості роботи в інші дні облікового періоду.
Робота у святкові та неробочі дні.
Згідно зі ст. 107 КЗпП, робота у святковий і
неробочий день підлягає оплаті у подвійному
розмірі: працівникам, праця яких оплачується
№ 20 (176), 16 жовтня 2018
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за годинними ставками, — у розмірі подвійної
годинної ставки; працівникам, які одержують
місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної
ставки понад оклад, якщо робота у святковий і
неробочий день провадилась у межах місячної
норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної ставки понад оклад, якщо робота здійснювалася понад місячну норму. Оплата у зазначеному
розмірі здійснюється за години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день.
Робота у нічний час.
Відповідно до ст. 54 КЗпП нічним вважається
час з 10 години вечора до 6 години ранку. А згідно зі ст. 108 КЗпП, робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною)
угодами та колективним договором, але не
нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу)
за кожну годину роботи у нічний час (наразі
діє Генеральна угода про регулювання основних
принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні від
23 серпня 2016 р., у Додатку 3 до якої встановлено, що за роботу в нічний час має виплачуватися
доплата у розмірі 35 відсотків годинної тарифної
ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час).
Зверніть увагу, що згідно з п. 11 Методичних
рекомендацій № 38, під час підрахунку надурочних годин у разі підсумованого обліку робочого
часу робота у святкові і неробочі дні, проведена
понад установлену на підприємстві норму робочого часу, за обліковий період не враховується,
адже вона вже оплачена у подвійному розмірі
(у вигляді доплати за роботу у святковий чи неробочий день — у розмірі подвійної годинної
ставки понад оклад). А от доплату за нічні години нараховують незалежно від того, проводилася
робота у будні чи у свята.
Приклад:
Охоронник, щодо якого ведуть підсумований облік робочого часу і робота якого
оплачується з використанням погодинної
системи оплати праці, відпрацював за
жовтень 2018 р. — 192 години (див. вищенаведений Зразок 2). Норма робочого часу
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Також не забувайте, що при нарахуванні заробітної плати мають дотримуватись вимоги законодавства щодо розміру мінімальної заробітної плати й, відповідно до ч. 2 ст. 31 Закону
України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р.
№ 108/95-ВР, для забезпечення мінімального
розміру заробітної плати не враховуються 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. Якщо
ж 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.

Едуард ГЛАДКОВ,
юрист

реклама

(за графіком п’ятиденного робочого тижня) — 176 годин. При цьому 8 годин він відпрацював у святковий день 14 серпня за
графіком. Робота у нічні години — 64 години. Оклад охоронника — 5 000 грн.
Годинна тарифна ставка охоронника —
28 грн 40 коп. (5 000 грн : 176 год.). Зарплата за жовтень 2018 р. становить 6 543 грн
36 коп. (за умови, якщо обліковим періодом є місяць — у разі якщо це квартал, то
підрахунок надурочних робіт і, відповідно,
їх оплата, здійснювалися б по закінченню
облікового періоду):
— оплата за відпрацьовані години —
5 452 грн 80 коп. (192 год.  28,40 грн);
— доплата за нічні години (35%) —
636 грн 16 коп. (28,40 грн  64 год.  0,35);
— доплата за роботу у святкові дні (за графіком) — 227 грн 20 коп. (28,40 грн  8 год);
— доплата за роботу понаднормово —
227 грн 20 коп. (28,40 грн  (192 – 176 – 8)
год).
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«Лікарняні» та «декретні»:
рік після змін і нещодавні новації
Минуло трохи більше року, як завершено реорганізацію шляхом злиття Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС з ТВП) у єдиний Фонд соціального страхування України
(далі — ФСС). Протягом цього року ФСС приведено у відповідність до Закону
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) нормативну базу, що визначає питання функціонування комісії із соціального страхування та виплати страхувальникам матеріального забезпечення, умови призначення якого, до речі, також
частково було змінено рік тому. Тож нагадаємо, що змінилося і яких змін ще
можна очікувати.

Комісія із соціального страхування:
повноваження без змін

Відповідно до Закону № 1105 матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам призначається
комісією або уповноваженим із соціального
страхування (далі — комісія). Починаючи з
27 липня 2018 р. діє нове Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності, затверджене постановою правління ФСС від 19 липня
2018 р. № 13. За змістом воно мало відрізняється
від однойменного положення, що діяло раніше,
якихось нових прав комісії не додали, тож у
страхувальників не було нагальної потреби змінювати свої локальні положення і правила призначення матеріального забезпечення на підприємстві не змінилися, все залишається, як і
раніше.

Отримання фінансування від ФСС:
нові строки, форма заявки
та підтвердження виплати

З 1 жовтня 2018 р. діє новий Порядок фінансування страхувальників для надання матеріально№ 20 (176), 16 жовтня 2018

го забезпечення застрахованим особам у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління ФСС від
19 липня 2018 р. № 12 (далі — Порядок № 12),
який визначає механізм отримання соціальних
виплат від ФСС для їх виплат застрахованим особам. У цілому він також мало відрізняється від
того механізму, що діяв раніше, змінилися лише
форма заяви-розрахунку, порядок її заповнення
та строки подання до ФСС (ознайомитися з повним текстом Порядку № 12 та додатками до
нього, ви можете у вкладці з нормативно-правовими актами поточного номера газети «Консультант Кадровика»).
Встановлено, що комісія має розглянути
листок непрацездатності у 10-денний строк з
моменту його надходження на підприємство
та прийняти рішення щодо його оплати. Після
цього у роботодавця є ще 5 днів, щоб нарахувати суму допомоги та оформити заяву-розрахунок і направити її до ФСС для отримання
фінансування. Незалежно від дати видачі чи
надходження листка непрацездатності на підприємство, всі заяви-розрахунки щодо їх оплати
15
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після 1 жовтня 2018 р. оформлюються за новою
формою.
Особливість заповнення нової форми заявирозрахунку полягає у тому, що в ній робиться
відмітка, які кошти замовляються, і заповнюється
та подається лише той додаток, в якому ці кошти
вказуються.
ФСС перераховує матеріальне забезпечення
роботодавцю протягом 10 днів, а виплатити його
застрахованим особам той має в найближчий
строк виплати зарплати, крім допомоги на поховання, яка має бути виплачена не пізніше наступного дня після надходження коштів. Після виплати матеріального забезпечення роботодавець
протягом місяця з дня проведення виплат має
проінформувати про це ФСС, надіславши повідомлення про виплату коштів застрахованим особам за формою, наведеною в додатку 2
до Порядку № 12. Ця вимога є нововведенням,
тож не слід про це забувати.
Порядок № 12 не містить спеціальних правил
виправлення помилок, виявлених після призначення матеріального забезпечення, тож ФСС,
скоріше за все, вимагатиме від страхувальників
дотримуватися тієї ж процедури, що діяла раніше: зайво виплачені кошти слід повернути, а не
доотримані додатково замовити та подати письмове пояснення щодо своїх дій.
Лікарняні листки в електронному вигляді ще
не запроваджено, правила їх видачі та оформлення також не змінилися.
Отже, в цілому можемо констатувати, що суттєвих змін у призначенні матеріального забезпечення не відбулося й у роботодавців додаткових труднощів з цим не виникатиме, чого не
скажеш про порядок оплати листків непрацездатності. Тут, незважаючи на уточнення щодо
порядку обчислення сум матеріального забезпечення, питання залишаються «стабільно однаковими» — тож і розглянемо їх далі.

Страховий стаж:
особливості обчислення

 Пенсійний фонд України дає «готову»
цифру.
Найбільше труднощів у страхувальників виникало і виникає з обчисленням страхового ста16

жу застрахованих осіб з «групи ризику», до якої
належать особи, яким надавалися відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (чи шестирічного — за медичним висновком)
віку, особи, які виконували роботи чи надавали
послуги за договорами цивільно-правового характеру (далі — ЦПХ), особи, які мають значні
перерви в роботі та/або перебували на обліку в
центрах зайнятості, новоприйняті працівники.
У ст. 21 Закону № 1105 сказано, що страховий
стаж обчислюється за даними персоніфікованого
обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Реєстр), а
за періоди до його запровадження — у порядку
та на умовах, передбачених законодавством, що
діяло раніше. Веде цей Реєстр Пенсійний фонд
України (далі — ПФУ) і на підтвердження страхового стажу видавав донедавна (про те, що змінилося, йтиметься далі) застрахованим особам
довідки за формою ОК-5 та ОК-7.
Як роз’яснило Міністерство соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики) у листі
від 27 квітня 2018 р. № 613/0/51-18/218, страховий стаж за соціальним страхуванням у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
за період до 2016 року може обчислюватися
заданими форми ОК-7, страховий стаж за період починаючи з 2016 року — як за даними
форми ОК-5, так і за даними форми ОК-7 (зокрема, у випадку визначення страхового стажу
в 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку для виконання вимог ст. 19 Закону № 1105).
Здавалось би, достатньо особі було надати одну
з таких довідок і у роботодавця не буде проблем із
обчисленням страхового стажу, адже «страховий
стаж обчислюється за даними персоніфікованого
обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування». Але…
Робота за ЦПХ.
Але слід враховувати, що в Реєстрі насамперед міститься інформація про страховий стаж
для призначення пенсії. А тому в період з
28.02.2001 р. до 01.01.2016 р. до страхового ста№ 20 (176), 16 жовтня 2018
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жу, що відображається у довідці ОК-5 та ОК-7,
попадає і період, коли особою виконувалися роботи чи надавалися послуги за договорами ЦПХ.
Сума винагороди за такими договорами була
базою справляння страхових внесків до ПФУ,
але сума сплачених страхових внесків не враховується до страхового стажу для призначення
виплат за загальнообов’язковим соціальним
страхуванням з тимчасової втрати працездатності. Тож відповідальній особі для визначення
страхового стажу слід було проводити звірку
зайнятості особи за трудовою книжкою і виключати ті періоди, коли особа не перебувала в трудових відносинах й отримувала виплати за
договорами ЦПХ.
Починаючи з 01.01.2016 р. період виконання робіт (надання послуг) за договорами
ЦПХ включається до страхового стражу за
загальнообов’язковим соціальним страхуванням з тимчасової втрати працездатності.
Більше того, такі особи отримали право на
отримання виплат з ФСС, чого раніше не було.
Відповідні зміни до ст. 21 Закону № 1105 було
внесено в жовтні 2017 року. Відтак страхувальники частково можуть видихнути з полегшенням: за період з 01.01.2016 р. звіряти час перебування в трудових відносинах вже не потрібно.
Це нововведення спростило порядок визначення страхового стажу за останні 12 календарних
місяців.
 Страховий стаж за останні 12 календарних місяців.
Певні труднощі викликає у страхувальників
порядок обчислення страхового стажу за останні 12 календарних місяців перед настанням
страхового випадку. Як відомо зі ст. 19 Закону
№ 1105, застрахованим особам, які протягом
12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Реєстру мають страховий
стаж менше шести місяців:
— «лікарняні» (допомога по тимчасовій непрацездатності) обчислюються та надаються
виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не
більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати, встановленої на час настання
страхового випадку;
№ 20 (176), 16 жовтня 2018

— «декретні» (допомога по вагітності та пологах) обчислюються та надаються виходячи з
нарахованої заробітної плати (доходу), з якої
сплачуються страхові внески, але не більше за
розмір допомоги, обчислений із двократного
розміру мінімальної зарплати, встановленої на
час настання страхового випадку.
Страхувальники інколи сумніваються, чи
можна сумувати страховий стаж, який складається лише з кількох днів протягом року, чи
повинні місяці страхового стажу йти поспіль, чи
до уваги беруться лише повні місяці.
На цю тему свого часу виконавча дирекція
Херсонського обласного відділення ФСС з ТВП в
листі від 13 травня 2015 р. № 01-28-09-594 зазначила, що якщо в особи сумарно за 12 місяців
набирається 182 дні страхового стажу, то обмеження щодо суми допомоги відповідно до ст. 19
Закону № 1105 не застосовуються.
В одній з «ранніх» статей на тему визначення
страхового стажу ми зазначали, що у ст. 21 Закону № 1105 передбачено зарахування до страхового стажу місяців, в яких сума сплачених
страхових внесків менша, ніж мінімальний
страховий внесок, пропорційно до мінімального страхового внеску. Відтак, якщо передбачено
ділення фактичної суми сплаченого страхового
внеску на мінімальний, то в результаті ділення
отримуємо не дні, а частки місяця і саме їх слід
підсумовувати для визначення страхового стажу за певний період (у нашому випадку — для
визначення 6 місяців страхового стажу за останні 12 календарних місяців перед настанням
страхового випадку).
І ось Києво-Святошинське відділення управління виконавчої дирекції ФСС у Київській області, роз’яснюючи порядок заповнення заявирозрахунку для отримання матеріального забезпечення від ФСС, зазначає, що якщо сума
сплачених за відповідний місяць страхових
внесків менша, ніж мінімальний страховий
внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:
ТП = Св÷ В.
Після розрахунку коефіцієнт становить значення від 0,01 до 0,99 та зараховується як неповний місяць страхового стажу. Якщо декілька
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таких місяців в 12 місяцях, то необхідно просумувати визначені коефіцієнти страхового стажу.
Нова довідка про страховий стаж.
Постановою правління ПФУ від 27 березня
2018 р. № 8-1 викладено в новій редакції Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування, затверджений постановою ПФУ від 18.06.2014 р. № 10-1. Його нормами передбачено надання роботодавцям і застрахованим особам відомостей про страховий
стаж за новою формою. Встановлено, що дані
про страховий стаж особи можна отримати у
формі довідки відповідно до додатка 9 в розрізі
звітних років та місяців із підсумками:
• «Страховий стаж за звітний рік: місяців —
__; днів — __»;
• «Страховий стаж загальний за період: з ___
по __ років — __, місяців — __, днів —__».
Щоправда, за словами страхувальників, програмне забезпечення ПФУ поки не дозволяє видавати цю довідку, але згодом це станеться і
страхувальникам не потрібно буде підсумовувати дані з довідок ОК-5 чи ОК-7 вручну. Але «проблема» з виключенням часу сплати страхових
внесків за ЦПХ з 2001 р. до 2016 р. залишається
актуальною і надалі, якщо йдеться про загальний страховий стаж.
Додамо, що страхувальники та застраховані
особи мають можливість отримувати інформацію про страховий стаж в електронному вигляді
через веб-портал електронних послуг ПФУ після
акредитації там.

Розрахунковий період:
труднощі з обчисленням

«Декретні» відпустки.
Найбільше труднощів з обчисленням розрахункового періоду виникає стосовно осіб, які
вийшли на роботу після закінчення відпустки
для догляду за дитиною і надають листок непрацездатності в перший день роботи чи пропрацювавши кілька днів або місяців, а також
осіб, які перебуваючи у відпустці для догляду за
дитиною, надають новий листок непрацездатності по вагітності та пологах. Деякі бухгалте18

ри чомусь вважають, що відлік початку розрахункового періоду слід розпочинати з дати
виходу працівниці на роботу. Це не зовсім правильно.
Пунктом 25 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення)
для розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі — Порядок
№ 1266), встановлено, що розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна
плата, є 12 календарних місяців перебування у
трудових відносинах (з першого до першого числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок. Відтак, якщо особа
перебуває у трудових відносинах з роботодавцем більше 12 місяців, то розрахунковий період — завжди 12 місяців, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок. І вже
після цього з нього виключають календарні дні,
не відпрацьовані з поважних причин, якими є
тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з
вагітністю та пологами, відпустка по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного — за медичним висновком) віку, відпустка без збереження заробітної плати.
Приклад:
Жінка працює на підприємстві з 2000 р.
і по 10.09.2018 р. перебувала у відпустці
для догляду за дитиною. Вийшовши
11.09.2018 р. на роботу, вона 17.09.2018 р.
надає листок непрацездатності у зв’язку з
хворобою. Для неї розрахунковий період
12 місяців: 01.09.2017 р. — 31.08.2018 р..
Але оскільки вона перебувала у відпустці
для догляду за дитиною по 10.09.2018 р.,
то час відпустки виключається з розрахункового періоду. І тоді для обчислення суми
«лікарняних» слід керуватися п. 28 Порядку № 1266, яким встановлено, що якщо у
розрахунковому періоді перед настанням
страхового випадку застрахована особа
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з поважних причин не мала заробітку або
страховий випадок настав у перший день
роботи середня заробітна плата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання страхового випадку.
Якщо б працівниця надала листок непрацездатності, наприклад, 08.10.2018 р.,
то розрахунковий період 12 місяців був би
з 01.10.2017 р. по 30.09.2018 р.. І з нього
знову б виключались дні відпустки для догляду за дитиною, але вже по 10.09.2018 р..
Відтак «лікарняні» слід було б обчислювати з фактичної зарплати за період з
11.09.2018 р. по 30.09.2018 р..

Робота за договорами ЦПХ

Як зазначалося вище, особи, які виконують
роботи чи надають послуги за договорами ЦПХ,
з жовтня 2017 р. також мають право на отримання «лікарняних» і «декретних». Однак досі в
Порядок № 1266 не внесено зміни, які б визначали порядок обчислення сум допомоги, виходячи з сум винагороди таких осіб. Це питання
Мінсоцполітики роз’яснило у листі від 17 грудня
2017 р. № 571/0/86-17/218, рекомендувавши
діяти за аналогією з обчисленням сум допомоги
сумісникам і тут слід враховувати такі особливості.
Для «ЦПХ-ешників» розрахунковий період визначається за правилами пунктів 25 – 27 Порядку № 1266 з тією особливістю, що орієнтуватися
слід на дату початку дії договору ЦПХ, а не брати
до уваги 12-місячний період за довідками ОК-5
чи ОК-7.
Наприклад, якщо з особою укладено договір ЦПХ з 13.08.2018 р., а листок непрацездатності вона надає з 08.10.2018 р., то розрахунковим періодом буде час з 01.09.2018 р. по
30.09.2018 р..
А от для визначення шести місяців страхового стажу за останні 12 календарних місяців до
уваги слід брати період за довідками ОК-5 чи
ОК-7 з 01.10.2017 р. по 30.09.2018 р..
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Сума допомоги:
орієнтир — мінімальна зарплата

Для осіб, у яких протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку страховий стаж
менше шести місяців, сума допомоги по вагітності та пологах має бути не менше суми, обчисленої
з мінімальної зарплати та не вище обчисленої з
двох мінімальних зарплат, а «лікарняні» — не
вище суми, обчисленої з мінімальної зарплати.
Але це не означає, що для таких осіб «лікарняні»
та «декретні» мають обчислюватися саме з мінімальної зарплати. Проте так чомусь вважають
деякі бухгалтери. І «лікарняні», і «декретні» таким особам завжди мають обчислюватися з фактичної зарплати (чи з окладу (тарифної ставки)
за відсутності доходу в розрахунковому періоді).
Суми, обчислені з мінімальної зарплати — це
«орієнтири», яких не слід переступати.
Приклад:
У працівника, який не має страхового
стажу 6 місяців за останні 12 місяців, але
загальний страховий стаж якого 10 років
(оплата 100%), дохід за розрахунковий період чотири місяці (123 календарні дні) —
12 000 грн. Тривалість «лікарняного» —
5 календарних днів.
З огляду на обмеження, встановлені у
ст. 19 Закону № 1105, максимальна сума
«лікарняного», який має право отримати
працівник: 3 723 ÷ 30,44  5 = 611,55 грн.
Але обчислювати лікарняний слід з його
фактичної зарплати: 12 000 ÷ 123  5 =
= 487,80 грн.
Якщо б дохід цього працівника за розрахунковий період склав, наприклад,
25 000 грн, то сума «лікарняних» з його
фактичної зарплати: 25 000 ÷ 123  5 =
= 1 016,25 грн, але виплатити можна не
більше 611,55 грн.

Робимо висновки

Підсумовуючи наведене, можемо відзначити
як позитивне нововведення, затвердження ФСС
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нак різні підходи до обчислення страхового стажу в попередні роки особам, які надають
послуги (виконують роботи) за договорами
ЦПХ, все ще викликають певні труднощі у страхувальників, оскільки дані ПФУ про страховий
стаж слід інколи «коригувати», тож страхувальникам слід бути уважними.
Спрощення порядку обчислення середньої
зарплати для визначення сум «лікарняних» і «декретних» відразу після затвердження у новій редакції Порядку № 1266 відзначено страхувальниками, як дуже прогресивну зміну. От тільки
страхувальникам слід бути уважнішими при визначенні розрахункового періоду.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу «Заробітна плата»

реклама

нового порядку отримання страхувальниками
матеріального забезпечення, зокрема, в частині
встановлення конкретних строків подання заяврозрахунків для його отримання і надання ФСС
підтвердження про виплату сум допомог.
Зміни, внесені минулого року у статті 19 і 26
Закону № 1105 щодо порядку обчислення мінімальної та максимальної сум «лікарняних» і
«декретних» особам без достатнього страхового
стажу, також слід відзначити, як позитивні,
оскільки внесено однозначність в це питання.
Можливість отримання у ПФУ окремої довідки про страховий стаж, зокрема, й у електронній формі через веб-портал електронних послуг, також є позитивною зміною, що спростить
і прискорить порядок обчислення сум допомог,
оскільки менше часу витрачатиметься на підрахунок стажу в «стандартних» випадках. Од-
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ПОСТАНОВА

від 5 вересня 2018 р. № 715

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
12 вересня 2018 року

Остання редакція:
5 вересня 2018 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської
діяльності та визначається
періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної
безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій. До таких критеріїв належать: вид об’єкта та його
площа; максимальна розрахункова кількість людей, які
постійно або періодично перебувають на об’єкті; умовна
висота об’єкта; наявність та
масштаб небезпечних подій,
надзвичайних ситуацій, які
сталися на об’єкті протягом
останніх п’яти років; клас наслідків (відповідальності) під
час будівництва об’єкта; кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки,
виявлених протягом останніх
п’яти років.
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Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки
Державною службою з надзвичайних ситуацій
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій, що додаються.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2017 р. № 1043 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій» (Офіційний вісник України, 2018 р.,
№ 3, ст. 128).
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2018 р. № 715

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки
Державною службою з надзвичайних ситуацій
1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать:
 вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить суб’єкту
господарювання на праві власності, володіння, користування (далі — об’єкт);
 площа об’єкта;
 максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або періодично
перебувають на об’єкті;
 умовна висота об’єкта (висота, яка визначається різницею позначок найнижчого рівня
проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на технічних поверхах розміщено
лише інженерні обладнання та комунікації будинку);
 наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися на об’єкті
протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта;
 кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки,
пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта та виявлених протягом останніх
п’яти років, що передують плановому періоду.
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2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки
визначено в додатку 1.
3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.
4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
 від 41 до 100 балів — високий;
 від 21 до 40 балів — середній;
 від 0 до 20 балів — незначний.
Якщо суб’єкту господарювання належить на праві власності, володіння або користування більше одного об’єкта, кількість
балів нараховується за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, окремо щодо кожного об’єкта.
Стосовно об’єктів, що будуються, сума балів нараховується лише за критеріями 5 – 7, визначеними в додатку 2.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки здійснюються за діяльністю
суб’єктів господарювання з такою періодичністю:
 з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;
 із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;
 з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.
Якщо суб’єкту господарювання належить на праві власності, володіння або користування більше одного об’єкта, перевірка
суб’єкта господарювання здійснюється з періодичністю, що залежить від суми балів, нарахованих окремо щодо кожного об’єкта.
6. У разі коли за результатами останнього планового заходу державного нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання не
виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, наступна планова перевірка такого
суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через установлений для відповідного ступеня ризику період, збільшений
удвічі. Це положення не застосовується до суб’єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику.

Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської
діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки
Цілі державного
нагляду
(контролю) (код)
Життя та
здоров’я
людини (01)

Інші суспільні
інтереси (06)
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Ризик настання негативних наслідків від
провадження господарської діяльності
подія, що містить
ризик настання
негативний наслідок
негативних наслідків
надзвичайна ситуація смерть людини
пожежа
шкода здоров’ю
людини
аварія
надзвичайна ситуація збитки та моральна
шкода, завдані
власникам
(користувачам) майна
та/або третім особам
пожежа
аварія

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається
періодичність проведення планових заходів державного
нагляду (контролю
вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок,
територія), що належить суб’єкту господарювання на праві
власності, володіння, користування (далі — об’єкт)
площа об’єкта
максимальна розрахункова (проектна) кількість людей,
які постійно або періодично перебувають на об’єкті
(відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу
наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів
будівництва»)
умовна висота об’єкта (висота, яка визначається різницею
позначок найнижчого рівня проїзду (встановлення)
пожежних автодрабин (автопідйомників) і підлоги
верхнього поверху без урахування верхніх технічних
поверхів, якщо на технічних поверхах розміщено лише
інженерні обладнання та комунікації будинку)
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наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних
ситуацій, які сталися на об’єкті протягом останніх п’яти
років, що передують плановому періоду
клас наслідків (відповідальності) під час будівництва
об’єкта (відповідно до Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності»)
кількість порушень вимог законодавства у сфері
техногенної та пожежної безпеки, пов’язаних з
експлуатацією або під час будівництва об’єкта, та виявлених
протягом останніх п’яти років, що передують плановому
періоду
Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ,
їх показників, кількості балів за кожним показником, шкали балів
та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
у сфері техногенної та пожежної безпеки
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
та визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду
(контролю)
1. Вид об’єкта (приміщення, будівля,
споруда, будинок, територія), що належить
суб’єкту господарювання на праві власності,
володіння, користування (далі — об’єкт)*
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Показники критеріїв
1) об’єкт підвищеної небезпеки, визначений відповідно до Закону
України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
2) об’єкт державної власності, що має стратегічне значення для
економіки і безпеки держави згідно з переліком, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 555), та належить до:
сфери оборони
паливно-енергетичного комплексу
транспортної галузі
підприємств, що забезпечують розміщення і зберігання
матеріальних цінностей державного резерву
агропромислового комплексу
сфери телекомунікацій та зв’язку
авіаційної та ракетно-космічної промисловості
машинобудівної промисловості
металургійного комплексу
хімічного комплексу
наукової діяльності
сфери стандартизації, метрології та сертифікації
гідрометеорологічної діяльності
промисловості будівельних матеріалів
фінансово-бюджетної сфери
харчової промисловості
легкої промисловості
поліграфії
геологорозвідувальної галузі

Кількість
балів
31

33
35
21
30
25
20
30
20
22
31
10
12
14
21
15
18
20
16
16

23
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3) об’єкти метрополітену
4) об’єкти, включені до Державного реєстру нерухомих пам’яток
(відповідно до Закону України «Про охорону культурної
спадщини»), які належать до пам’яток культурної спадщини:
національного значення
місцевого значення
5) об’єкти, які згідно з ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення
категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за
вибухопожежною та пожежною небезпекою» належать до:
промислових, складських будівель (споруд), зовнішніх установок,
які за категорією вибухопожежної небезпеки відносяться до
категорії «А», «Аз» або «Б», «Бз»
промислових будівель (споруд), зовнішніх установок, які за
категорією пожежної небезпеки відносяться до категорій «В» та
«Вз», площею до 1 тис. кв. метрів
промислових будівель (споруд), які за категорією пожежної
небезпеки відносяться до категорії «В», площею від 1 тис. кв.
метрів до 5 тис. кв. метрів
промислових будівель (споруд), які за категорією пожежної
небезпеки відносяться до категорії «В», площею 5 тис. кв. метрів
та більше
складських будівель (споруд), які за категорією пожежної
небезпеки відносяться до категорії «В», площею до 5 тис. кв.
метрів
складських будівель (споруд), які за категорією пожежної
небезпеки відносяться до категорії «В», площею від 5 тис. кв.
метрів до 10 тис. кв. метрів
складських будівель (споруд), які за категорією пожежної
небезпеки відносяться до категорії «В», площею 10 тис. кв. метрів
та більше
6) об’єкти, які мають (експлуатують) підземні, цокольні та/
або підвальні поверхи (крім тих, де розміщено лише інженерне
обладнання та комунікації)
1) до 300 кв. метрів включно
2. Площа об’єкта
2) від 300 кв. метрів до 2000 кв. метрів включно
3) понад 2000 кв. метрів до 7500 кв. метрів включно
4) понад 7500 кв. метрів до 20000 кв. метрів включно
5) понад 20000 кв. метрів
1) постійне перебування до 50 осіб
3. Максимальна розрахункова (проектна)
кількість людей, які постійно або періодично 2) постійне перебування від 50 до 400 осіб
перебувають на об’єкті (відповідно до ДСТУ-Н
3) постійне перебування понад 400 осіб
Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків
4) періодичне перебування до 100 осіб
(відповідальності) та категорії складності
5) періодичне перебування від 100 до 1000 осіб
об’єктів будівництва»)*
6) періодичне перебування понад 1000 осіб
1) до 9 метрів
4. Умовна висота об’єкта (висота, яка
визначається різницею позначок найнижчого 2) від 9 метрів до 26,5 метра включно
рівня проїзду (встановлення) пожежних
3) від 26,5 метра до 47 метрів включно
автодрабин (автопідйомників) і підлоги
4) понад 47 метрів
верхнього поверху без урахування верхніх
технічних поверхів, якщо на технічних
поверхах розміщено лише інженерні
обладнання та комунікації будинку)

24

28

30
10

36
5
15
36
5
15
36
10
1
13
21
26
31
5
10
15
5
10
15
5
10
20
30
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5. Наявність та масштаб небезпечних подій,
надзвичайних ситуацій, які сталися на об’єкті
протягом останніх п’ять років, що передують
плановому періоду*

6. Клас наслідків (відповідальності) під час
будівництва об’єкта (відповідно до Закону
України «Про регулювання містобудівної
діяльності»)**
7. Кількість порушень вимог законодавства
у сфері техногенної та пожежної безпеки,
пов’язаних з експлуатацією або під час
будівництва об’єкта, та виявлених протягом
останніх п’яти років, що передують плановому
періоду*

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1) загибель від 1 до 3 осіб
2) загибель 3 осіб та більше
3) травмування (втрата працездатності) від 1 до 5 осіб
4) травмування (втрата працездатності) 5 осіб та більше
5) завдання майнової шкоди у великому розмірі***
6) завдання майнової шкоди в особливо великому розмірі***
7) надзвичайна ситуація державного рівня
8) надзвичайна ситуація регіонального рівня
9) надзвичайна ситуація місцевого рівня
10) надзвичайна ситуація об’єктового рівня
11) небезпечні події (надзвичайні ситуації) відсутні
1) об’єкт із значними наслідками (СС3)
2) об’єкт із середніми наслідками (СС2)
3) об’єкт із незначними наслідками (СС1)

10
20
5
10
10
15
20
15
10
5
0
41
21
11

1) порушень не виявлено
2) до трьох порушень, які були усунені у встановлений строк
3) від трьох до десяти порушень, які були усунені у встановлений
строк
4) більше десяти порушень, які були усунені у встановлений строк
5) до трьох порушень, які не були усунені у встановлений строк
6) від трьох до десяти порушень, які не були усунені у
встановлений строк
7) більше десяти порушень, які не були усунені у встановлений
строк

0
1
3
5
10
20
25

_________________
* Якщо об’єкт може бути одночасно віднесено до двох або більше показників критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.
** Критерій застосовується виключно до об’єктів, що будуються.
*** Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в 300 і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян, а в особливо великих розмірах — якщо прямі збитки становлять суму, яка в 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
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ПОСТАНОВА

від 19 липня 2018 р. № 12

Про затвердження Порядку фінансування страхувальників
для надання матеріального забезпечення застрахованим особам
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України

Видавник:
Фонд соціального
страхування України

На виконання статті 34 та абзацу четвертого частини третьої статті 42 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» правління Фонду соціального страхування України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та
окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 р. № 26 «Про затвердження
Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального
забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.01.2011 р. за № 111/18849.
3. Ця постанова набуває чинності з 1 жовтня 2018 року.
Голова правління

В. Саєнко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування України
19 липня 2018 р. № 12

Порядок
фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення
застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України
1. Цей Порядок визначає механізм та умови фінансування страхувальників для надання
за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі — Фонд):
1) матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, передбаченого статтею 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон), за такими видами:
— допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
— допомога по вагітності та пологах;
— допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли
від нещасного випадку на виробництві).
2) виплат потерпілим на виробництві, передбачених абзацом четвертим частини третьої
статті 42 Закону, за такими видами:
— допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку
на виробництві або професійного захворювання;
— виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;
— відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.

26

Набуття чинності:
1 жовтня 2018 року

Остання редакція:
19 липня 2018 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено новий Порядок фінансування страхувальників для
надання матеріального забезпечення застрахованим
особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, а
також нова заява-розрахунок, за допомогою якої тепер
можна звертатися не лише за
отриманням коштів для здійснення виплат за страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності, а й
для отримання коштів для
фінансування виплат потерпілим на виробництві.
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2. У разі настання у застрахованої особи страхового випадку, пов’язаного з тимчасовою втратою працездатності, комісія
(уповноважений) із соціального страхування підприємства, з урахуванням вимог Положення про комісію (уповноваженого) із
страхування з тимчасової втрати працездатності, на підставі поданих документів, передбачених статтею 31 Закону, приймає
рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.
На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення (далі — комісія) страхувальник нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок, яка
повинна бути передана до робочих органів виконавчої дирекції Фонду не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття комісією такого рішення.
3. У разі виникнення обставин щодо надання страхувальником відповідно до статей 39 та абзацу четвертого частини три
статті 42 Закону:
— допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
— виплат при тимчасовому переведенні на легшу, нижчеоплачувану роботу потерпілого на виробництві;
— відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг,
виплати призначаються відповідно до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого
постановою правління Фонду.
4. Фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві здійснюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду або їх відділеннями.
Підставою для фінансування страхувальників робочими органами виконавчої дирекції Фонду або їх відділеннями є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення та окремих виплат потерпілим на виробництві за їх видами. Форма заяви-розрахунку наведена у додатку 1
до цього Порядку.
5. Страхувальник подає заяву-розрахунок до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення за своїм місцезнаходженням чи місцем проживання.
6. Заява-розрахунок надається страхувальником в паперовому вигляді особисто до робочого органу виконавчої дирекції
Фонду або його відділення, або надсилається в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису.
7. Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один з яких разом із наданими застрахованими особами документами,
на підставі яких призначається матеріальне забезпечення та окремі виплати потерпілим на виробництві (членам їх сімей), зберігається у страхувальника, а другий подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення.
У разі подання документа в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису роздрукована заяварозрахунок разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначались окремі виплати та матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника.
Інформація, внесена страхувальником до заяви-розрахунку, повинна повністю відповідати документам, на підставі яких
здійснено призначення матеріального забезпечення та окремі виплати потерпілим на виробництві (членам їх сімей), та бути
відображена в реєстрах бухгалтерського обліку. Відповідальність за достовірність даних, наведених у заяві-розрахунку, несе
страхувальник.
8. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення після надходження заяви-розрахунку здійснює перевірку
інформації, наведеної у ній, перевіряє правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному
реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, дані про сплату ним єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, наявність у Фонді зареєстрованого нещасного випадку або профзахворювання (у разі проведення виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей), правильності нарахування виплат та у разі відсутності зауважень
протягом десяти робочих днів здійснює фінансування сум, зазначених у заяві-розрахунку.
Робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення у разі потреби має право здійснювати обмін інформацією зі
страхувальником шляхом направлення запиту щодо уточнення інформації, наведеної у заяві-розрахунку.
У разі виявлення помилок та/або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з відповідними
рекомендаціями щодо їх усунення.
Перевірка заяви-розрахунку, надання рекомендацій за її результатами, фінансування заяви-розрахунку або надання обґрунтованої відмови у її прийнятті здійснюється робочими органами Фонду або їх відділеннями протягом десяти робочих днів після
надходження заяви-розрахунку.
9. Після надходження коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника, останній зобов’язаний здійснити
виплату відповідного матеріального забезпечення не пізніше, ніж у строки, визначені у частині другій статті 32 Закону.
У такі ж строки здійснюються виплати потерпілим на виробництві.
10. Після проведення виплат за рахунок коштів Фонду страхувальник надсилає повідомлення про проведення виплат за
формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку. Повідомлення може бути надіслано в електронному вигляді з використанням
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електронного цифрового підпису або надіслано листом з повідомленням, або надано безпосередньо до робочого органу виконавчої дирекції Фонду чи його відділення. Повідомлення надсилається страхувальником протягом місяця з дня проведення
виплат.
11. У разі відсутності інформації від страхувальника про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють перевірку щодо використання страхувальником
коштів Фонду.
12. Якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на проведення виплат
за рахунок коштів Фонду, невикористані страхові кошти протягом трьох робочих днів повертаються страхувальником на рахунок
робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення, з якого надійшло фінансування, та листом надсилається
пояснення причин повернення коштів.
13. У разі виявлення страхувальником помилок при нарахуванні виплат за минулі періоди (за межами діючого бюджетного
року) надлишково нараховані та виплачені кошти повертаються страхувальником до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення та одночасно надсилається обґрунтоване письмове пояснення щодо причин повернення страхових коштів.
Директор департаменту
страхових виплат та
матеріального забезпечення

С. Зарубіна
Додаток 1
до Порядку фінансування страхувальників
для надання матеріального забезпечення
застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та окремих виплат
потерпілим на виробництві за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України

ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК
Просимо здійснити фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам, страхових виплат потерпілим на виробництві, відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг за рахунок
коштів Фонду.
Повідомляємо наші реквізити:
Найменування страхувальника (прізвище, ім’я, по батькові для фізичних осіб)
Місцезнаходження (місце проживання для фізичних осіб)
Телефон
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків — для фізичних осіб або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
Окремий поточний рахунок у банку або окремий рахунок у відповідному органі Державного казначейства України
(назва банку або органу Державного казначейства)
(номер рахунку, відкритого відповідно до пункту другого статті 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»)

МФО
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№
з/п

Вид матеріального забезпечення
та виплат потерпілим на виробництві

1
1
1.1.

2
Допомога по тимчасовій непрацездатності
У тому числі виплата за пільгами постраждалим
внаслідок ЧАЕС
Допомога по вагітності та пологах
У тому числі виплата за пільгами постраждалим
внаслідок ЧАЕС
Допомога на поховання
Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок
нещасного випадку або профзахворювання
Виплата у разі переведення потерпілого на легшу,
нижчеоплачувану роботу
Відшкодування вартості поховання потерпілого та
пов’язаних з цим ритуальних послуг
ВСЬОГО

2
2.1.
3
4
5
6
7

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Кількість днів
для п. 1, 2, 2.1, 4, 5
Кількість осіб для п. 3, 6
3

Сума
(в гривнях
з копійками)
4

Примітка
5
Додаток 1.1

Додаток 1.1

Додаток 1.2
Додаток 1.3
Додаток 1.4
Додаток 1.5
Х

Додатки 1.1. – 1.5. заповнюються тільки для тих видів виплат, на які замовляються кошти.
Керівник установи
Головний бухгалтер
М. П. (за наявності)

(підпис)
(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)
(прізвище, ім’я, по батькові)
Дата складання заяви-розрахунку
Додаток 1.1.

14

15

16

17

18

20

Страховий стаж (в повних
місяцях)

19

За останні 12 місяців

13

Загальний

12

Дата направлення на МСЕК (за наявності)

11

Номер посвідчення (ЧАЕС)

Сума (в гривнях з
копійками)

В тому числі за пільгою
постраждалим на ЧАЕС
за рахунок коштів Фонду
Дні

Сума (в гривнях з
копійками)

Кількість днів, що
підлягають оплаті

Період непрацездатності

У т. ч. за рахунок
коштів Фонду

10

Всього

9

У т. ч. за рахунок
коштів Фонду

8

Всього

7

До (дата)

6

З (дата)

Основне місце роботи — 1; сумісництво — 2;
ФОП — 3; ЦПХ — 4

5

Причина непрацездатності*

№ страхового свідоцтва (ідентифікаційний
номер) або серія та номер паспорта

4

Первинний (1)
Продовження (2)

По батькові

3

Дані листка
непрацездатності

Ім’я

2

Номер

Прізвище

1

Серія

№ з/п

I. Матеріальне забезпечення

21

22

_________________
* Причина непрацездатності відображається за даними листка непрацездатності: 1 — загальне захворювання; 3 — захворювання внаслідок аварії на ЧАЕС;
5 — невиробничі травми; 6 — контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство; 7 — санаторно-курортне лікування; 8 — вагітність та пологи; 9 — ортопедичне протезування; 10 — догляд.

Відповідальна особа
Контактний номер телефону
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Додаток 1.2.

II. Допомога на поховання
№ з/п Прізвище Ім’я

По
батькові

№ страхового свідоцтва
По
(ідентифікаційний номер) Прізвище Ім’я
батькові
або серія та номер паспорта

Одержувача допомоги**
1

2

3

4

Свідоцтво про
смерть

Померлого
5

6

7

8

Серія

Номер

9

10

Витрати Фонду
(сума в гривнях
з копійками)
11

_________________
** Не заповнюється у разі, якщо поховання здійснювала юридична особа.

Відповідальна особа
Контактний номер телефону

(посада)

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 1.3.

Витрати Фонду

11

Сума в гривнях з
копійками

10

Дні

9

До (дата)

8

Період
непрацездатності

7

З (дата)

Причина непрацездатності

6

Номер

Основне місце роботи – 1; сумісництво –
2; ФОП – 3; за договором ЦПХ – 4

5

Дані листка
непрацездатності

№ страхового свідоцтва (ідентифікаційний
номер) або серія та номер паспорта

4

Серія

По батькові

3

Номер

Ім’я

2

Дані акта про
нещасний
випадок або
профзахворювання

Прізвище

1

Дата

№ з/п

III. Нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності
внаслідок нещасного випадку або профзахворювання

12

13

14

15

_________________
* Причина непрацездатності відображається за даними листка непрацездатності: 2 — професійне захворювання та його наслідки; 4 — нещасний випадок
на виробництві та його наслідки.

Відповідальна особа
Контактний номер телефону

30
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Додаток 1.4.

Відповідальна особа
Контактний номер телефону

МСЕК(1)
ЛКК (2)

Дата початку

Дата закінчення

Дні

Сума в гривнях з
копійками

Витрати Фонду

Період
переведення
на легшу
нижчеоплачувану
роботу

Дані довідки МСЕК
або ЛКК

5

Номер

№ страхового свідоцтва
(ідентифікаційний номер) або серія та
номер паспорта

4

Серія

По батькові

3

Номер

Ім’я

2

Дані акта про
нещасний
випадок або
профзахворювання

Прізвище

1

Дата

№ з/п

IV. Нарахування виплати у разі переведення потерпілого
на легшу, нижчеоплачувану роботу

6

7

8

9

10

11

12

13

14

(посада)

(підпис)

(П. І. Б.)

Додаток 1.5.
V. Відшкодування вартості поховання потерпілого
та пов’язаних з цим ритуальних послуг

№ з/п

1

Прізвище

2

По
батькові

Ім’я

3

4

Відповідальна особа
Контактний номер телефону

(посада)
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№ страхового
свідоцтва
(ідентифікаційний
номер) або серія
та номер паспорта
померлого
5

(підпис)

Дані акта про
нещасний
випадок або
профзахворювання
Дата

Номер

Серія

Номер

Витрати
Фонду
(сума в
гривнях з
копійками)

6

7

8

9

10

Свідоцтво про
смерть

(П. І. Б.)
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Додаток 2
до Порядку фінансування страхувальників
для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та окремих виплат
потерпілим на виробництві за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України
Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам
Найменування страхувальника (прізвище, ім’я, по батькові для фізичних осіб)
Місцезнаходження (місце проживання для фізичних осіб)
Телефон
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків — для фізичних осіб або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

№
з/п

Прізвище

Ім’я

По
№ страхового свідоцтва
батькові (ідентифікаційний номер)

Дані листка
непрацездатності
Серія

Керівник установи
Головний бухгалтер
М. П. (за наявності)

32

(підпис)
(підпис)

Сума за
Дата виплати
рахунок
коштів
коштів Фонду
застрахованій
(в гривнях з
особі
копійками)

Номер
(прізвище, ім’я, по батькові)
(прізвище, ім’я, по батькові)
Дата
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Класифікатор професій:
структура, коди, застосування
У попередній статті циклу щодо класифікації професій ми ознайомилися з історією розробки Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) та його правовим статусом. Наразі перейдемо до
більш практичних питань і детально розглянемо структуру КП, без знання якої
дуже важко здійснювати ефективний пошук у КП найбільш підходящих професійних назв робіт.

Структурна побудова КП

Структурно КП складається з розділів 1 «Сфера застосування», 2 «Загальні положення»,
3 «Основні положення», 4 «Описання розділів
класифікації професій», та з власне самої Класифікації професій (розділ 5), а також з Додатку А
«Покажчик професійних назв робіт за кодами
професій», Додатку Б «Абетковий покажчик професійних назв робіт», Додатку В «Похідні слова
до професій (професійних назв робіт)».
У розділі 1 «Сфера застосування» йдеться
про обов’язковість застосування КП підприємствами, установами та організаціями України та
наголошується на ролі цього документа, як джерела інформаційної підтримки при вирішенні
різних питань, що пов’язані з управлінням персоналом та підготовкою статистичних даних з
праці.
У розділі 2 «Загальні положення» мова йде
про тісний зв’язок між КП та Міжнародною стандартною класифікацією професій 1988 р. ISCO-88
і також зазначається, що об’єктами класифікації в КП є професії, і вказуються методи класифікації цих об’єктів.
У розділі 3 «Основні положення» тлумачаться
такі основні поняття КП, як:
— «робота», тобто певні завдання та обов’язки, що виконані, виконуються чи повинні бути
виконані однією особою. Робота є статистичною
одиницею, що класифікується відповідно до кваліфікації, необхідної для її виконання;
— «кваліфікація», тобто здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи.
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Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією.Також у дипломі спеціаліста (молодшого спеціаліста) чи іншому документі про професійну підготовку (посвідченні, сертифікаті
тощо) кваліфікація визначається через назву
професії («інженер-радіолог», «економіст», «токар», «секретар-стенографіст» тощо);
— «професія», тобто здатність виконувати
подібні роботи, які вимагають від особи певної
кваліфікації.
У свою чергу кваліфікація визначається:
— рівнем освіти (при цьому необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових
програм підготовки і має в цілому відповідати
колу та складності професійних завдань та
обов’язків);
— спеціалізацією (при цьому спеціалізація
пов’язана як з необхідною галуззю знань, використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або надаваними послугами і відповідає певною мірою
деталізованому колу професійних завдань та
обов’язків).
У практичній площині зазначене означає, що
під час добору найбільш підходящої назви посади
відповідно до КП недостатньо звертати увагу
лише на наявність певної професійної назви роботи у КП, а також на «особисті уподобання» щодо
окремих назв посад. Перш за все слід враховувати
фактично виконувані на практиці завдання та
обов’язки певним працівником, а також кваліфікаційний рівень, потрібний для їх виконання.
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Коди та назви професій і робіт

У цьому розділі зазначається, що структурно
КП складається з кодів і назв класифікаційних
угруповань (розділів, підрозділів, класів, підкласів та груп професій). На найвищому щаблі ієрархічної структури КП знаходяться розділи,
коди яких складаються з однієї цифри, на найнижчому — групи, коди яких складаються з
п’яти цифр (п’ята відокремлюється від перших
чотирьох крапкою). Тобто код кожного професійного угруповання складається з коду професійного угруповання КП, яке знаходиться на
один щабель вище в ієрархічній структурі класифікатора, і додаткової цифри (у випадку груп —
крапки з цифрою).
Кожна професійна назва роботи належить до
окремого професійного угруповання, де зосереджені професійні назви споріднених робіт, а
кожне таке професійне угруповання має свій
код КП, перша цифра якого є номером відповідного розділу КП. А код кожної професійної назви роботи збігається з кодом професійного
угруповання на найнижчому щаблі ієрархічної структури КП, до якого належить ця назва
роботи.
Слід зауважити, що розподіл за групами передбачено не для всіх професійних назв робіт.
Відповідні підкласи розподіляються на групи у
тих випадках, коли однотипні (споріднені) професійні назви робіт, що належать до одного підкласу КП, слід виокремити залежно від передбаченого для них більш деталізованого рівня
кваліфікаційних вимог (складності робіт) або
коли є необхідність показати певну їх спеціалізацію (наприклад, наукова робота, робота в апараті місцевих органів державної влади тощо).
Усе зазначене проілюстровано в Таблиці 1 на
прикладі окремих професійних назв робіт з КП
ДК 003:2010, які можуть входити до складу
служб по роботі з персоналом.

Використання дужок

Також у розділі 3 Основні положення КП зазначається, що окремі професійні назви робіт у
КП записано з використанням дужок. У дужках,
відповідно до прийнятої структури КП, може
визначатися:
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— складова професійної назви роботи, наприклад, директор установи (підприємства, організації) культури, начальник центру (головного
авіаметеорологічного, радіо-, управління повітряним рухом, навчально-авіаційного, електрозв’язку
та ін.), керівник художній цеху (майстерні), інженер станції насосної (групи станцій), керівник оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних інструментів; директор (інший керівник)
підприємства, установи, організації фізкультурно-спортивної спрямованості; завідувач пункту
(заготовчого, приймального, навчально-консультаційного, навчального тощо); фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні
комплекси тощо молодший;
— вид економічної діяльності або напрям
використання професійної назви роботи, наприклад, науковий співробітник (інтелектуальна власність), інженер-технолог (металургія),
машиніст бульдозера (гірничі роботи), інженерпроектувальник (водне господарство); апаратник ацеталювання (виробництво синтетичних
смол, пластмас та їх перероблення); науковий
співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва);
інженер-проектувальник (водне господарство);
— загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, що застосовується у професійно-класифікаційних стандартах інших країн, що може використовуватися
як самостійна або альтернативна професійна
назва роботи, наприклад, менеджер (управитель) з персоналу, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), начальник доку
(докмейстер), повірений морський (супервайзер); чистильник приміщень (клінер);
— споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах даної класифікаційної групи, наприклад, ювелір (ювелір-модельєр), кінооператор
(фотооператор) бортовий, молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.), машиніст крана (кранівник); моторист (машиніст); головний дизайнер
(художник-конструктор); авіаційний технік
(механік) із парашутних та аварійно-рятувальних засобів.
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Таблиця 1

Розподіл професійних назв робіт окремих професіоналів у сфері праці
за професійними угрупованнями у ієрархічній структурі КП
Класи КП

Підкласи КП

Групи КП

Професійні назви
робіт

...

...

...

...

...
23 Викладачі

...

3 Фахівці
...

241 Професіонали в сфері державної служби,
аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості,
маркетингу, ефективності підприємництва,
раціоналізації виробництва та інтелектуальної
власності

24 Інші професіонали

2 Професіонали

КП ДК 003:2010

231 Викладачі
університетів та
вищих навчальних
закладів

...

31 Технічні
311 Технічні фахівці
фахівці в галузі
в галузі фізичних
прикладних наук
наук та техніки
та техніки
...

...

У більшості випадків професійна назва роботи, яка містить запис у дужках, в разі її застосування на практиці, потребує конкретного визначення, наприклад:
— 1226.2 «Начальник центру (головного авіаметеорологічного, радіо-, управління повітряним рухом, навчально-авіаційного, електро№ 20 (176), 16 жовтня 2018

2310 Викладачі
2310.1
університетів та вищих Професори та
навчальних закладів
доценти
...

...

...

...
2412.2 ...
2412.2 Інженер з
підготовки кадрів
2412.2 Інженер з
профадаптації
2412.2 Інженер
з організації та
нормування праці
2412.2 Інструктор
передових методів
праці
2412.2 ...

...

...

3111 Лаборанти та
техніки, пов’язані
з хімічними
та фізичними
дослідженнями
...

2310.1 Докторант

2412.2 Професіонали в галузі
праці та зайнятості

...

Підрозділи КП

2412 Професіонали в галузі праці та
зайнятості

Розділи КП

3111 Лаборант
(хімічні та фізичні
дослідження)
...

...

зв’язку та ін.)» — 1226.2 «Начальник центру
навчально-авіаційного»;
— 2419.2 «Фахівець з методів розширення
ринку збуту (маркетолог)» — 2419.2 «Маркетолог»;
— 3131 «Кінооператор (фотооператор) бортовий» — 3131 «Фотооператор бортовий»;
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— 1226.2 «Начальник доку (докмейстер)» —
1226.2 «Докмейстер»;
— 3415 «Повірений морський (супервайзер)» —
3415 «Супервайзер».
Крім того, інколи можуть потребувати конкретного визначення і деякі слова (терміни), що
можуть стояти і перед дужками (відповідно до
Примітки 2 Додатку В до КП, правила використання якої ми розглянемо далі у статті), наприклад:
— 3475 «Тренер з виду спорту (федерації,
збірної чи клубної команди, спортивної школи й
т. ін.)» — 3475 «Тренер з легкої атлетики спортивної секції».

Описання розділів
класифікації професій

У розділі 4 «Описання розділів класифікації
професій» наводяться найменування розділів
класифікації професій, загальні характеристики
професій, що належать до кожного розділу, їх
професійні завдання, спеціалізація на окремих
типах діяльності, а також кваліфікаційні вимоги
до них. У цілому такий розподіл професій КП за
розділами класифікації відповідає ISCO-88, але є
й деякі непринципові розбіжності, обумовлені
національною специфікою професійної класифікації в Україні. Вищенаведене проілюстровано у
Таблиці 2.
Таблиця 2

Основні класифікаційні групи в КП та ISCO-88, а також кваліфікаційні вимоги до професій, що до них належать
Код
розділу
Розділи КП
КП/
ISCO-88
1
2
1.
Законодавці, вищі
державні службовці,
керівники, менеджери
(управителі)
2.
Професiонали
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3.

Фахiвцi

4.

Технiчнi службовцi

5.

Працівники сфери
торгівлі та послуг

6.

Кваліфіковані робітники сільського та
лісового господарств,
риборозведення та
рибальства

Великі (основні)
групи ISCO-88
3
Законодавці,
старші посадові
особи та управителі
(менеджери)
Професіонали

Кваліфікаційні вимоги у КП
4
Чітко не визначено (містить різні, головним чином
управлінські професії, які можуть відрізнятися
кваліфікаційними вимогами до них)

1) диплом про вищу освіту, що відповідає рівню
спеціаліста, магістра;
2) диплом про присудження наукового ступеня
(кандидата наук, доктора наук);
3) атестат про затвердження вченого звання (старшого
наукового співробітника, доцента, професора)
Техніки та
Кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним
«асоційовані»
документом: молодшого спеціаліста, бакалавра,
професіонали
спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку
(стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо),
спеціаліста (на роботах з управління складними
технічними комплексами чи їх обслуговування)
Клерки або
Рівень кваліфікації «молодший спеціаліст», а також
конторські
професії, що вимагають повної загальної середньої
службовці
та професійно-технічної освіти чи повної загальної
освіти та професійної підготовки на виробництві
Працівники сфери Більшість професій — повна загальна середня
обслуговування
та професійно-технічна освіта чи повна загальна
та торговельних
середня освіта та професійна підготовка на
підприємств
виробництві. Ряд професій можуть мати освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
Кваліфіковані
Повна загальна середня та професійно-технічна
працівники сільосвіта чи повна загальна середня освіта та
ського господарства професійна підготовка на виробництві
та рибальства

Кваліфікаційний
рівень
ISCO-88
5
—
4-й (категорії
6, 7 Міжнародної стандартної
класифікації
освіти - ISCED)
3-й
(категорія 5
ISCED)

2-й
(категорії 2, 3
ISCED)
2-й
(категорії 2, 3
ISCED)
2-й
(категорії 2, 3
ISCED)
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Таблиця 2. Закінчення
1
7.

2
Квалiфiкованi
робiтники з
iнструментом

8.

Робітники з
обслуговування,
експлуатації та
контролю за роботою
технологічного
устаткування, складання
устаткування та машин
Найпростiшi професiї
Найпростіші
професії

9.
10.

—

3
Ремісники та
подібні до них
кваліфіковані
працівники
промисловості
Оператори та
складальники
промислових
установок та
машин

Збройні сили

4
Повна загальна середня та професійно-технічна освіта
чи повна загальна середня освіта та професійна
підготовка на виробництві. Для деяких професій,
пов’язаних з виконанням робіт високої кваліфікації,
потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста
Для деяких професій — кваліфікація молодшого
спеціаліста. Для інших — повна загальна середня та
професійно-технічна освіта чи повна загальна середня
освіта та професійна підготовка на виробництві.
Ряд професій — базова загальна середня освіта та
мінімальна професійна підготовка й інструктаж
Базова загальна середня освіта або початкова
загальна освіта та мінімальна професійна підготовка
на виробництві чи інструктаж
—

5
2-й (категорії
2, 3 ISCED)

2-й (категорії
2, 3 ISCED)

1-й (категорія
1 ISCED)
—

Класифікація професій

У розділі 5 «Класифікація професій» у вигляді таблиці наводяться назви всіх професійних угруповань КП та їхні коди (Таблиця 3).
Витяг з Класифікації професій
1
11
111
1110
112
1120
1120.1
1120.2
1120.3
1120.4
114
1141
1141.1
1495
1496
1499
<…>
2
21
211
2111
2111.1
2111.2
2112
2112.1
2112.2
<…>

Таблиця 3

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій
Законодавці
Законодавці
Вищі посадові особи державних органів влади
Вищі посадові особи державних органів влади
Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади
Вищі посадові особи місцевих органів державної влади
Дипломатичні представники
Вищі посадові особи органів судової влади
Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій
Вищі посадові особи політичних організацій
Вищі посадові особи політичних партій
Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки
Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності
Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності не віднесені до інших угруповань
<…>
Професіонали
Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук
Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії
Професіонали в галузі фізики та астрономії
Наукові співробітники (фізика, астрономія)
Фізики та астрономи
Професіонали в галузі метеорології
Наукові співробітники (метеорологія)
Метеорологи
<…>
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Зауважимо, що поняття «Класифікація професій» не слід плутати із дещо схожим, але у
той же час і зовсім іншим поняттям «Класифікатор професій». В останньому випадку йдеться
про документ (нормативно-технічний акт,
який прирівнюється до національних стандартів), і одним із розділів цього документа і є
розділ 5 «Класифікація професій». У Класифікації професій, який представляє собою ієрархічну структуру із професійних угруповань
різних рівнів класифікації, одним із таких
угруповань, як зазначалося вище, є також
«розділи». Таким чином, розділами Класифікатора професій (документа) будуть, наприклад:
— Розділ 1 «Сфера застосування»;
— Розділ 2 «Загальні положення»;
— Розділ 3 «Основні положення» тощо.
Розділами же Класифікації професій будуть, наприклад:

— Розділ 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)»;
— Розділ 2 «Професіонали»;
— Розділ 3 «Фахівці» тощо.

Додатки А та Б до КП

У таблицях Додатків А та Б до КП вміщено
покажчики професійних назв робіт з КП за їх кодами та абеткою. Крім того, для кожної професійної назви роботи надається додаткова довідкова
інформація (якщо вона є) щодо кодів ОКПДТР
(«Общесоюзный классификатор профессий робочих, должностей служащих и тарифных разрядов») (мовою оригіналу, укр. і далі — ЗКППТР),
номерів випусків ЄТКД (Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
робочих — ЕТКС, мовою оригіналу, укр. і далі —
ЄТКД) та ДКХП (Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників) (Таблиця 4,
Таблиця 5).
Таблиця 4

Витяг з Додатку А до КП
Код КП
1237.1
1237.1
1237.1
1237.1

Код ЗКППТР Випуск ЄТКД Випуск ДКХП
21103
—
21106
—
21109
—
21112
—

Професійна назва роботи
«Головний електрик»
«Головний електромеханік»
«Головний електронік»
«Головний електрорадіонавігатор»

Витяг з Додатку Б до КП
Код КП
3115
3115
8139
8212

Код ЗКППТР Випуск ЄТКД Випуск ДКХП

10014
10014

44
36

Таблиця 5

Професійна назва роботи
«Авіаційний технік з приладів та електроустаткування»
«Авіаційний технік з радіоустаткування»
«Автоклавник (виробництво скла та скловиробів)»
«Автоклавник (виробництво теплоізоляційних матеріалів)»

Зазначена інформація щодо кодів ЗКППТР та
номерів випусків ЄТКД може бути корисною користувачам КП у тих випадках, коли відповідний галузевий випуск ДКХП ще не затверджено,
або якщо слід порівняти якісь професії (наприклад, для встановлення їх тотожності у випадку
необхідності підрахування стажу роботи за
окремими професіями), якщо у працівника у
його кадрових документах (трудовій книжці та/

або інших) є записи ще за часів Радянського
Союзу, коли назви окремих професій (посад, робіт), могли дещо відрізнятися від назв аналогічних професій в Україні, у т. ч. і внаслідок неточного перекладу колишніх назв російською
мовою на українську.

Любов ГУЩІНА,
консультант з кадрового діловодства

У наступному номері ви зможете ознайомитися з правилами використання похідних
та «розширених» назв посад і професій, а також з типовими помилками,
які допускають користувачі КП під час їхнього застосування
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Планування робочого часу
Сьогодні майже кожна людина, яка займає будь-яку відповідальну посаду (не
обов’язково керівну) стикається з проблемою браку часу — адже вже давно
минули часи, коли щоб бути успішним, потрібно було виконувати лише один вид
роботи, а зараз для досягнення успіху необхідно виконувати набагато більше.
А якщо гнатися за виконанням усіх повсякденних завдань, часу зовсім не залишається. Вирішити цю проблему може планування робочого дня — інструмент, який допомагає не тільки ефективно використовувати робочий час, а й
скорочувати його. І це не банальний перелік справ, які потрібно виконати в
певній черговості. Планування — це здатність обирати, що потрібно зробити,
чому і коли. Дізнайтеся, як за допомогою грамотного планування можна не
тільки структурувати все, що ви робите за день, але і звільнити свій час, правильно його розподіливши.

Чому важливо планувати
робочий день

Досить поширеною є думка, що планування
часу необхідно лише або керівникам, або ж людям, які не здатні справлятися з поставленими
завданнями. Насправді це стане в нагоді кожній
людині: і керівнику, і його підлеглим, і тим, хто
працює сам на себе. Звісно, наразі ми приділимо увагу плануванню робочого часу саме керівників та фахівців, в яких багато обов’язків на
підприємстві (у т. ч. й кадровиків) — тобто, тих
людей, перед якими щодня стоять певні завдання, які вимагають грамотного і ефективного виконання у встановлені терміни.
Зрозуміло, що практично будь-які дії будуть
більш правильними і успішними, якщо їх ретельно сплановувати. Управління часом дозволяє
планувати свій робочий і особистий час, тим самим істотно підвищуючи ефективність виконання всіх поставлених перед вами завдань.
Напевно, багато хто помічав якщо не за собою,
то за іншими постійну «перевантаженість» роботою, вічне «невстигання», поспіх і т. ін.. У таких
людей, які «нічого не встигають», постійно немає
часу навіть на обід і вони традиційно залишаються
на роботі після закінчення робочого дня ще як
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мінімум на годину – дві, аби доробити все, що не
встигли протягом робочого дня (або ж, якщо є
така можливість, беруть роботу додому). Як наслідок, такі люди стають нервовими, періодично
впадають в паніку, відчувають дискомфорт, часто
повертаються додому з роботи «як вичавлений
лимон» з єдиною думкою — виспатися. Зазвичай,
вони терпіти не можуть свою роботу і ходять туди
тільки заради грошей. Періодично у цих людей
може спостерігатися апатія до всього і депресія,
іноді усе це може призвести навіть до серйозних
психічних розладів.
Якщо запитати таку людину, що заважає їй
повертатися з роботи вчасно, зазвичай, вона почне звинувачувати в цьому керівника-тирана,
який «вішає» на неї все, що тільки можна. Утім,
слід зауважити, що подекуди це таки дійсно відповідає реальному стану речей. Але мало хто
зізнається (у першу чергу — собі) в тому, що не
вміє грамотно і ефективно управляти своїм часом, не використовує тайм-менеджмент у своїй
повсякденній практиці. А це теж є дуже важливою причиною виникнення подібних ситуацій.
Планування робочого часу є оптимальним способом виходу зі стану «нічого не встигаю» і підвищення ефективності свого робочого процесу.
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Щоб переконатися у цьому, просто уважно роздивіться, хто вас оточує на роботі: напевно у вашому колективі є людина, яка за той же самий
проміжок робочого дня встигає зробити більше
справ, ніж ви, при цьому і вчасно пообідати, і відпочити, і йти з роботи саме тоді, коли закінчується
робочий день. Така людина (найчастіше свідомо
й зрідка — інтуїтивно) веде грамотне управління
часом, навіть якщо вона й не замислюється про
це, воно відбувається автоматично. У даному випадку така людина має бути для вас хорошим
прикладом для наслідування.
Тайм-менеджмент дозволяє істотно збільшити особисту продуктивність праці, грамотно
розділити всі завдання на першочергові і менш
важливі, вивільнити більше часу за рахунок виключення абсолютно непотрібних справ. Коли
людина веде чітке планування робочого часу, в
неї зникає весь непотрібний поспіх та метушня,
з’являється вільний час для особистих потреб.
Дослідження показують, що люди, добре засвоїли тайм-менеджмент, здатні вивільнити цілу
третину часу, в той час як раніше його їм просто
не вистачало.

Управління своїм часом:
завдання та елементи

Необхідно відзначити, що навчитися планувати робочий час, так би мовити, «через силу» дуже
складно. Наприклад, досить часто керівники намагаються насильно змусити своїх підлеглих планувати робочий день, примушують їх заповнювати усілякі органайзери, вести облік свого
робочого часу, що викликає у співробітників тільки ще більший негатив, а до цих завдань вони
намагаються підійти формально, сприймаючи їх,
як чергове зайве навантаження. Тому, щоб освоїти методику тайм-менеджменту, необхідно, перш
за все, самостійно захотіти це зробити.
Управління часом включає в себе чотири
основні завдання:
1) Планування робочого дня.
2) Оптимізація робочого часу.
3) Облік робочого часу.
4) Самомотивація.
До елементів тайм-менеджменту належать:
40

 Аналіз — процес, який дозволяє виявити
нераціональне використання робочого часу,
його причини, а також виокремити з усіх причин основні, які мають найбільш несприятливий вплив на використання часу.
 Постановка цілей — необхідний етап в
тайм-менеджменті, під час якого необхідно відповісти на питання, навіщо тайм-менеджмент
взагалі потрібен для конкретної людини або на
конкретному підприємстві. Постановка цілей
допомагає надалі орієнтуватися в тому, які методи управління часом слід застосовувати, а які —
не варто.
 Планування — процес, в ході якого здійснюється складання переліку завдань, які необхідно виконати за певний проміжок часу. Планування робочого часу має деякі свої специфічні
особливості, які ми розглянемо трохи далі.
Вироблення методів боротьби з причинами
втрат часу передбачає, що в ході попереднього
аналізу ці причини були виявлені й їх необхідно
ліквідувати. Для типових причин існують і типові способи боротьби з ними, проте слід пам’ятати, що кожен конкретний випадок все ж таки
індивідуальний і необхідні індивідуальні підходи до кожної причини в кожному випадку.
Тайм-менеджмент є цілісною структурою і застосовувати його слід, не виключаючи жодних
елементів, а також творчо підходити до його використання.
Таким чином, щоб навчитися планування робочого часу, необхідно поступово освоїти всі ці
найважливіші складові тайм-менеджменту.
Управлінню часом, як і управлінню особистими
фінансами, не можна навчитися миттєво. Грамотне планування робочого часу вимагає певної покрокової підготовки, не тільки теоретичного, а й практичного характеру.
Перед тим, як перейти до методів таймменеджменту, необхідно розібратися, які чинники заважають ефективно використовувати
свій час.

Причини дефіциту часу

Отже, насамперед зробіть експрес-діагностику: визначте бар’єри, які заважають вам оптимально використовувати свій час. Адже щоб
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ефективно використовувати робочий час, перш
за все потрібно знати, на що він витрачається і
чому його не вистачає. Насправді причини, через які не вистачає часу, тісно взаємопов’язані.
Наприклад, якщо людина не планує свій робочий день і не організує свою роботу — їй не вистачає часу. А якщо не вистачає часу, то, звісно,
людина поспішає, не планує свій день, хапається
за всі справи одночасно, намагаючись виконати
все відразу. Вийти з цього замкнутого кола можна тільки почавши планувати свій час, а для цього потрібно з’ясувати, на що витрачається час і
виявити основні причини дефіциту часу.
Найпоширенішими причинами дефіциту
часу є:
Постійний поспіх. У стані постійного поспіху людина не встигає зосереджуватися на
тому завданні, яке виконує в даний момент.
Вона йде по тому шляху, який першим спав на
думку, замість того, аби подумати про інші,
можливо, більш раціональні способи вирішення
даного завдання.
 Дистрактори. Це все, що відволікає
вашу увагу, призводить до втрати концентрації
і перерв у процесі креативного мислення. Дослідження показали, що повернення до перерваної роботи може зайняти від п’яти до
п’ятнадцяти хвилин. Щоб уникнути подібних
ситуацій, попереджайте колег та підлеглих про
те, що ви не будете доступні протягом певного
періоду часу (приміром, якщо складання певної
звітності у вас займе приблизно дві години й ви
беретеся за це завдання о 10-й ранку, повідомте
оточуючим, що до 12-ї години ви будете надзвичайно зайняті, аби вони не відволікали вас від
цього завдання буденними запитаннями).
Відсутність чіткого розподілу робіт за
ступенем їх важливості. За таких обставин
майже кожен починає займатися найбільш легкими і приємними, але не важливими справами. Як наслідок — часу не вистачає часу на вирішення ключових завдань.
Постійні доопрацювання вдома. Час завжди потрібно розділяти на робочий і вільний.
Регулярні ж доопрацювання робочих завдань
вдома призводять до «проникнення» робочого
часу у вільний, внаслідок чого людина не всти№ 20 (176), 16 жовтня 2018
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гає відпочивати, що позначається на її працездатності й здоров’ї.
 «Пастка» очікування. Звісно, очікування, (чи-то в черзі у супермаркеті, чи-то наради
або ділової зустрічі тощо), майже завжди призводить до роздратування і даремних витрат
часу. Утім, ви можете завчасно підготуватися до
таких ситуацій, отримуючи з них користь —
майте з собою якісь матеріали для читання або
ж зробіть в цей час необхідні телефонні дзвінки.
 Прокрастинація і лінь. Прокрастинація — це звичка уникати певних видів діяльності,
знаходячи для самого себе різні виправдання.
Слід бути особливо обережним, оскільки таке
зволікання часто наздоганяє нас там, де найменше цього можна очікувати. Навіть такі прості речі, як надмірне планування, постійна перевірка електронної пошти, тривалі перерви на
обід тощо — все це ознаки прокрастинації. Також поширеною формою прокрастинації є видимість постійної зайнятості — виконання протягом робочого дня начебто і потрібних, але не
за планових і нетермінових справ.
 «Злодії часу». До них належать непередбачувані справи. Найбільші «злодії часу» — це
телефонні дзвінки, непрохані відвідувачі, «прохання» керівництва чи справи, за які менеджер
береться тому, що не може відмовити у проханні. Все це забирає багато часу і відволікає від
дійсно важливих справ.
 Метушливість та емоції. Це результат
поганої організованості дня, а також іноді прояв
імпульсивності і особливостей людини. Три види
емоцій, які постійно віднімають ваш час — це
тривога, стрес і почуття «розбитості». Вони позбавляють можливості активного управління
часом.

Основні правила
тайм-менеджменту

Якщо людина зробила перший крок, побачила проблему неправильного планування свого
часу і хоче найближчим часом її розв’язати,
необхідно дотримуватися наступних правил:
 Відстежуйте свій час. Єдиний метод
вдосконалення навичок тайм-менеджменту —
вивчення і розуміння своїх нинішніх звичок
41
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управління часом. Наприклад, можна кожні 15
хвилин записувати в блокнот те, чим ви зараз
займаєтеся. Вже через тиждень ви точно зрозумієте, де проводите час ефективно, а де витрачаєте його даремно. Проаналізувавши отриману інформацію, визначте, як можна підвищити
продуктивність.
Боротьба з «пожирачами» часу. Це другий найважливіший інструмент тайм-менеджменту і впроваджувати його в повсякденне
життя необхідно на найперших етапах використання принципів управління часом. У кожної
людини є свої «пожирачі» часу — ті чинники, які
не приносять жодної користі, але при цьому забирають значну кількість годин, днів і навіть років (!) життя. Зараз найчастіше це соціальні мережі, інтернет, комп’ютерні ігри, телевізор,
балаканина по телефону, кавування, куріння
тощо. Застосовуючи правила тайм-менеджменту, намагайтеся вже відразу виключати зі
свого робочого процесу всіх «пожирачів» часу.
Для початку можна пообіцяти собі «повбивати»
час звичним чином, але тільки після того, як будуть зроблені всі справи відповідно до наміченого плану, а потім час, проведений без користі,
слід поступово скорочувати і в результаті повністю виключити зі свого життя. До речі, дослідження показують, що на вироблення корисної звички у людини йде від 40 до 60 днів, таким
чином, вам доведеться «помучитися» лише півтора – два місяці, а потім ви автоматично втратите інтерес до «пожирачів» часу.
Планування графіка. Виключивши зі свого графіка «справи-паразити», можна приступити до раціонального планування часу. Успішні
люди постійно планують свій час, збільшуючи
таким чином продуктивність своєї діяльності.
Зверніть увагу, що для ефективного застосування планування має здійснюватися не «в голові»,
а на папері (не має значення, буде це щоденник
в шкіряній палітурці або звичайний блокнотик).
Записувати справи необхідно в порядку їх важливості. Якщо протягом дня виникає нова задача, її також слід вписати в свій план з урахуванням пріоритетності по відношенню до раніше
запланованих. Виконані справи варто викреслювати зі списку чи відмічати як виконані (при42

міром, проставляючи «галочки» напроти кожного виконаного завдання чи обводячи відповідний пункт колом). Це додає сил і стимулює до
плідної діяльності. Планування має відбуватися
від більшого до меншого. Від планів на рік плавно переходьте до планів на кожен день. Для кожного завдання повинні бути встановлені конкретні терміни. До речі, на тренінгах по таймменеджменту досить часто рекомендують намалювати дерево як втілення основної великої
мети, а гілки, що відходять від нього, будуть
означати дрібні завдання, які необхідно вирішити на шляху її досягнення. Кожна гілка може відгалужуватися безліч разів до тих пір, поки завдання не поділяться на дрібні, чіткі і зрозумілі.
Безумовно, малювати дерева при плануванні на
кожен день не потрібно, але візуалізувати свій
план варто. У тайм-менеджменті існує правило
10/90. Воно формулюється так: 10% часу яке ви
витратите на планування завдання, допоможе
заощадити 90% часу при його виконанні.
 Постановка цілей і завдань. Спробуйте
прямо зараз сформулювати основну мету, яку
обов’язково варто розбити на кілька активних
завдань. Цей навик називається «декомпозиція
цілей» і за його допомогою є можливість у кожної людини поступово на практиці перейти від
загальних цілей до дрібних завдань. При цьому
мета повинна бути:
— конкретною;
— вимірною;
— досяжною за певний проміжок часу;
— актуальною (варто розібратися в тому, чи
дійсно вона вам допоможе у досягненні власних
цілей).
Завдяки чітко сформульованій меті у вас буде
можливість послідовно перейти до її виконання
і завдяки цьому ви значною мірою скоротите
час на виконання цієї відповідної роботи.
 Виховання сили волі. Мало навчитися
правильно планувати свій час — необхідно ще й
слідувати наміченому плану. Але частенько буває, що вранці ви прокинулися у поганому настрої, тому не схотіли зробити заплановану зарядку або ж прийшли з роботи втомленим і не
пішли на курси чи до басейну. Пам’ятайте: організація свого дня починається з організації само№ 20 (176), 16 жовтня 2018
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го себе. Приміром, якщо вранці похмуро і накрапає дощ, зрозуміло, що зовсім не хочеться робити
заплановану пробіжку, але можна, приміром,
узяти з собою музичний плеєр і настрій трохи
підніметься (або ж вигадати собі певну винагороду — наприклад, «якщо я не відмовлюся від
запланованої пробіжки, то сьогодні куплю собі
якісь парфуми»). Не потрібно відмовлятися від
намічених справ — варто шукати компроміс навіть з самим собою і виконувати їх із задоволенням.
Розстановка пріоритетів. Ще один найважливіший принцип тайм-менеджменту —
вміння правильно розставляти пріоритети. Найкраще розділяти всі завдання, які стоять перед
вами, за двома принципами: терміновість і важливість. Багато що залежить від того, в який момент вам вдалося визначити головну мету і
якщо ви зробили це на початкових етапах —
успіх не змусить себе довго чекати. Основне завдання — намагатися впевнено рухатися вперед
і виконувати кожне завдання послідовно, не відкладаючи на потім. Можна використовувати
принцип «АБВ», де «А» — найважливіше (його
слід робити першим протягом дня), «Б» — менш
важливе завдання (виконувати його потрібно
тільки після важливого), «В» — другорядні завдання (якщо після виконання завдань з двох
попередніх груп ще залишається час, то це також виконується, а якщо часу вже немає — то
ні).
Є ще один метод, який допомагає розставити
всі пріоритети. Називається він «Матриця Ейзенхауера». Відомий успішний політичний діяч
славився своєю практичністю. Він поділив усі
свої справи на 4 категорії:
 Термінові й важливі. Ці справи необхідно
виконувати в першу чергу. Через свою важливість їх не варто доручати іншим. Якщо ви будете затягувати з виконанням таких завдань, це
може мати негативні наслідки в майбутньому.
 Важливі, але не термінові. Зверніть увагу
саме на цей пункт. Саме з цієї категорій завдань
можна виконувати планування. Але не варто
відкладати їх виконання надовго, оскільки інакше ці справи можуть перейти в пункт «Термінові
й важливі».
№ 20 (176), 16 жовтня 2018
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 Термінові, але не дуже важливі. Такі справи, як правило, забирають багато часу, але
оскільки вони не дуже важливі, саме їх можна
делегувати (тобто комусь передоручити).
 Не важливі і не термінові. Такі справи краще взагалі викреслити зі списку, щоб не витрачати свій час.
Спробуйте застосувати цей метод і ви вже через кілька днів зрозумієте, наскільки він дієвий.
Позначайте конкретні часові межі для
виконання завдань. Встановлюючи завдання,
відразу ж визначайте, скільки часу буде потрібно на їх виконання. Без чітких дедлайнів ви будете витрачати дуже багато часу на трудомісткі
завдання. Тому важливо, щоб кожен пункт вашого списку був реалістичним і досяжним. Намагайтеся по максимуму закінчити певну дію у
встановлений термін, а коли час закінчиться —
тут же беріться за нове завдання. Не дозволяйте
перфекціонізму перешкодити вам у виконанні
плану та досягненні успіху.
Не робіть багато справ одночасно. Напевно всім відома приказка «За двома зайцями
поженешся — жодного не впіймаєш». Повною
мірою її можна віднести і до управління часом.
Даний принцип тайм-менеджменту говорить
про те, що не можна починати нову справу (а
тим більше — кілька), не закінчивши попередньої. Звичайно, це не стосується тих ситуацій,
коли виконання одного завдання вимагає тривалих простоїв в роботі (приміром, очікування
відповіді від керівництва). Якщо ж ви будете одночасно хапатися за кілька справ — це істотно
знизить якість їх виконання і збільшить загальний час вашої роботи в порівнянні з виконанням всіх завдань почергово.
 Делегування і автоматизація. Не потрібно боятися допомоги. Більш того, якщо є
можливість доручити виконання будь-яких завдань іншій людині, нею обов’язково необхідно
скористатися. Не завжди хороший результат
може бути досягнутий тільки своїми силами.
Вигідніше один раз витратити час на навчання
іншої людини певної справи, ніж постійно виконувати її самостійно (особливо, якщо вона не
входить в розряд основних). Таким чином, час,
який звільниться, можна буде витратити на
43
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більш важливі завдання. Не менш важливу роль
в процесі ефективного управління часом грає
автоматизація певних процесів: автоматичне
сортування поштових повідомлень, автоматичне здійснення регулярних платежів і так далі.
Пам’ятайте: все, що може працювати без вашої
участі, додатково економить час. Навіть удосконалення навичок роботи з комп’ютером, яке полягає, зокрема, у правильному користуванні
програмним забезпеченням, дозволяє в рази заощадити час, енергію і зусилля для виконання
конкретних дій. Допоможе і звичайне створення ярликів найбільш затребуваних програм на
робочому столі, що істотно заощадить час, який
витрачається на підготовку звіту або презентації.
 Правильно організовуйте робоче середовище. Щодня втрачаєте цінні хвилини на пошуки документів? Якщо це так, існує простий
спосіб перестати витрачати час даремно. Потрібно всього лише організувати папери/папки
так, щоб в будь-який момент легко і швидко
можна було знайти все необхідне. Зверніть увагу на комп’ютер і систему електронної пошти.
Якщо на пошук потрібної іконки, папки або
файлу витрачається занадто багато часу, це
означає, що система організації зберігання інформації також потребує вдосконалення. Насправді, створити на робочому місці ідеальний
порядок дуже легко — набагато важче його безперервно підтримувати. Найпростіший спосіб —
розставляти речі на місця або сортувати листи
відразу ж по їх отриманню. Вже в той момент,
коли ви залишаєте хоча б один аркуш паперу в
непризначеному для цього місці, ви втрачаєте
контроль над ситуацією. Загалом справа навіть
не стільки в тому, щоб робоче місце не було завалено паперами і розкиданими офісними засобами (хоча це загальна вимога для всіх, хто береться за тайм-менеджмент), а в тому, що
потрібно організувати його максимально «під
себе», під свій вид діяльності й потреби.
Також існує простий і ефективний метод для
організації справ під назвою «43 папки». Для
цього і знадобиться саме 43 папки: 12 (на кожен
місяць) і 31 (на кожен день). Їх функція — нагадувати про будь-які глобальні або дрібні спра44

ви заплановані на кожен день. Припустимо, на
початку жовтня в результаті переговорів ви
домовилися в кінці листопада представити
клієнтові звіт і попередньо, за тиждень, з ним
зв’язатися. З цією метою в папку «листопад»
кладеться «документ-нагадування» про заплановану на цей місяць подію. Крім того, в папки
відповідних чисел (приміром, 20 і 27 числа) також поміщаються записи про дзвінок і здачу звіту. Кожен день починається з ознайомлення зі
змістом папки. На відміну від щоденника або
електронного органайзера вони «застраховані»
від збою.
 Внутрішня мотивація. Це той найважливіший фактор, який дозволить вам працювати і використовувати свій час більш ефективно і
з більшою віддачею. Якщо у вас немає мотивації, всі інші методи тайм-менеджменту працюватимуть менш ефективно, ніж при її наявності.
Плануючи і виконуючи будь-яку роботу, думайте в першу чергу про результати, які вона вам
принесе. Нехай це буде ваш заробіток, а ще краще — ті фінансові цілі, на досягнення яких ви
плануєте його витратити.
Регулярні перерви. Тіло та розум людини
потребують постійних перерв. Здавалося б, безперервна робота протягом п’яти – шести годин
поспіль здатна підвищити продуктивність, але
насправді це матиме протилежний ефект: без
відпочинку мозок витрачає на елементарні операції набагато більше часу, внаслідок чого сповільнюється творчий процес та зменшується
здатність вирішувати проблеми. І навпаки — регулярні перерви освіжають розум і креативність,
полегшують процес мислення і покращують потік інформації.
Плануйте відпочинок. У гонитві за успіхом і особистою результативністю ніколи не
нехтуйте відпочинком, більше того — плануйте
відпочинок, так само, як і важливі робочі завдання. Для управління часом повноцінний відпочинок — один з найважливіших елементів
успіху. Залишатися на піку своїх психофізіологічних можливостей можна тільки за допомогою регулярного відновлення сил. Тому не
можна економити на сні, власних вихідних і
спілкуванні з близькими — це такі ж важливі
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чинники ефективного тайм-менеджменту, як
планування і постановка цілей.
Аналізуйте свій досвід і створюйте свої
правила тайм-менеджменту. Періодично варто озиратися назад і робити прагматичні висновки зі свого досвіду управління часом. Вивчайте
свої помилки і обов’язково вживайте заходів
щодо їх виправлення. Обов’язково аналізуйте
ситуації, в яких ви особливо інтенсивно втрачали особисті ресурси. Завжди слід залишатися
усвідомленими і нібито зі сторони дивитися, що
саме відбувається з вашим життям — в якому
напрямку і з якою швидкістю воно рухається.
Якщо ви відчули, що втратили контроль і занадто заглибилися в рішення певної задачі, не думаючи про витрати часу, потрібно зупинитися,
зробити перерву і спробувати оптимізувати
власні дії.

Реалізація та організація

Організація вашого робочого дня повинна відповідати основному принципу: «Робота повинна
підкорятися мені, а не навпаки». Існує декілька
правил, які можна розділити на три групи: правила початку дня, основної частини дня і кінця
дня.
Правила початку дня:
— починати день з позитивним настроєм;
— добре поснідати і йти на роботу без поспіху;
— починати роботу (за можливості) в один і
той же час;
— приступати до початку роботи без «розгойдування»;
— виконувати зранку ключові завдання,
складні й важливі справи.
Правила основної частини дня:
— відхиляти додатково виникаючі проблеми;
— уникати незапланованих імпульсивних
дій;
— своєчасно робити паузи та дотримуватися
розміреного темпу роботи;
— невеликі однорідні завдання виконувати
серіями;
— контролювати час і плани.
Правила завершення робочого дня:
— завершити все заплановане;
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— проконтролювати результати роботи;
— скласти план на наступний день;
— одразу викреслити з нього насправді непотрібні завдання;
— йти додому вчасно та з гарним настроєм.
Також свідомо враховуйте в робочих планах
коливання рівня працездатності — адже більшість з нас на собі відчуває, що продуктивність
праці протягом дня змінюється. Відбувається це
незалежно від того, чи є людина «жайворонком»
або «совою». У будь-якому випадку слід планувати виконання найбільш важливих робіт на періоди підвищення працездатності. У цей час людина відчуває себе повною сил і встигає зробити
значно більше та з кращим результатом, ніж в
період спаду працездатності. При плануванні
справ на день варто пам’ятати, що найважливіші справи краще все ж таки виконувати на початку робочого дня, а роботи рутинного характеру, які не мають великого значення, слід
виконувати в пообідній час.

Контроль підсумків
та корисні вправи

Контроль за результатами допоможе поліпшити, а в ідеальному випадку — оптимізувати
трудовий процес. Усі вищеперераховані функції
тайм-менеджменту будуть не настільки ефективними, якщо не буде проводитися відповідний контроль. Процес контролювання містить три завдання:
— осмислення фізичного стану;
— порівняння запланованого з досягнутим;
— коригування за встановленими відхиленнями.
Необхідно регулярно, через рівні проміжки
часу перевіряти свої плани й організацію праці,
аналізувати свою діяльність і свій час та складати так званий «листок денних перешкод».
Контроль за результатами праці (цільовий
контроль) повинен в будь-якому випадку проводитися після виконання завдання (кінцевий
контроль). Наприкінці ж робочого дня необхідно контролювати і відбивати не тільки виконання поставлених цілей, а й особисту ситуацію.
І наостанок наведемо кілька спеціальних
вправ, які допоможуть навчитися правильно
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присідання, віджимання — що завгодно). Без
необхідності перевіряли електронну скриньку?
Плата: п’ять присідань. Безцільно блукали в соціальних мережах? Плата: п’ять віджимань. Завдяки цьому методу ви нарешті зрозумієте, як
часто відволікаєтеся на непотрібні дії, витрачаючи свій час даремно (окрім того, фізичний
рух прискорює циркуляцію крові і забезпечує
доступ більшої кількості кисню до мозку, що
прямо впливає на підвищення мотивації та поліпшення концентрації в процесі подальшої роботи).
Вправа 4: життя за таймером.
Використовуйте таймер з ранку до вечора
(можна придбати секундомір, а можна користуватися відповідною функцією на телефоні).
Приступаючи до чергової задачі, чітко визначайте час, який ви готові їй приділити. Запустіть
таймер і дотримуйтеся визначеного плану. Безпосередні дедлайни для кожного завдання ставте відразу перед тим, як приступити до його виконання. Враховуйте також діяльність, пов’язану
з «пожирачами» часу (наприклад, вирішіть,
скільки часу можна витратити на перегляд новин в інтернеті, а потім запускайте таймер). Це
завдання навчить вас контролювати поточний
час при виконанні завдань.
Пам’ятайте, що в управлінні часом важливий,
перш за все, практичний досвід. Усі перераховані інструменти, технології, прийоми, правила,
принципи, методи тайм-менеджменту дадуть
результат тільки тоді, коли ви почнете застосовувати їх у своїй повсякденній практиці, тому не
варто відкладати цю справу в «довгий ящик».

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління
персоналом

реклама

мислити й усвідомлено та повноцінно використовувати свій час. Дуже важливо виконувати ці
вправи повністю (від початку і до кінця) навіть
тоді, коли це буде створювати для вас певний
дискомфорт (пам’ятайте, що мозок найкраще
вчиться, перебуваючи у важких умовах).
За допомогою наведених вправ можна отримати від чотирьох до восьми додаткових годин
на тиждень, тому розглядайте це, як інвестицію
в одну з найбільш життєво важливих «валют».
Водночас, ці методи — це, скоріше, одноразовий
досвід, а не нові звички, тому застосовуйте їх не
постійно, а лише деякий час.
Вправа 1: створення екстремальних умов.
Почніть додаткові проекти або ж задайте собі
нові цілі, виділивши короткі терміни для їх реалізації. Це призведе до перевантаженості роботою. Так, можливо, це буде не найлегший досвід,
але саме в хаотичних обставинах можна швидко
освоїти базові принципи тайм-менеджменту.
Фактично, це стане природною реакцією мозку
на ситуацію, що виникла.
Вправа 2: планування дня з точністю до
хвилини.
Зафіксуйте на аркуші паперу кожну дію, що
очікує вас завтра вранці. Внесіть до списку навіть такі речі, як чищення зубів або винесення
сміття. Проживіть наступний день по готовому
плану, відзначаючи кожен виконаний крок шляхом його викреслювання зі списку. Ну а ввечері
проаналізуйте, наскільки вам вдалося виконати
все задумане, і зробіть висновки. Приготуйте
такий же детальний план і на наступний день.
У цілому вам потрібно буде повторити вправу
три дні поспіль.
Вправа 3: плата за прокрастинацію.
Кожен раз, піддаючись прокрастинації, робіть п’ять фізичних вправ (ними можуть бути
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Працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку й кілька місяців тому вийшла на роботу — яким чином тепер
обчислювати її робочий рік для надання відпусток (як і раніше, з дати прийняття
на роботу, чи з дати виходу на роботу після відпустки для догляду за дитиною)?
Відлік робочого року завжди ведеться з
дня укладення трудового договору.
Досить часто співробітники відділу кадрів та
й самі працівники намагаються вдіяти таким
чином, аби до відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку всі належні
працівникові щорічні основні й додаткові відпустки були використані. І саме внаслідок того,
що за таких обставин заборгованість підприємства перед працівником щодо надання відпусток відсутня, в разі виходу на роботу після відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трьох років найчастіше кадровики починають відлік робочого року з дати виходу на роботу.
Але така позиція суперечить чинному законодавству. Так, у ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР наголошується, що щорічна основна відпустка
надається працівникам тривалістю не менш
як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення
трудового договору. Отже, незважаючи на те, в
який час приступають до роботи працівники
після відпустки для догляду за дитиною до до-

сягнення нею трирічного віку, під час надання
їм щорічних відпусток відлік робочого року має
вестися з дня укладення трудового договору.
Приміром, працівницю було прийнято на роботу 15 вересня 2013 р., тому в разі надання щорічної відпустки робочий рік відлічується з
15 вересня 2013 р. по 14 вересня 2014 р.. У подальшому працівниці надавалися всі належні
відпустки, а у 2016 році вона пішла у відпустку
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. З 23 липня 2018 р. вона знову приступила до роботи. Але під час надання їй чергової щорічної відпустки робочий рік буде
потрібно відлічувати не з 23 липня (дати виходу
на роботу після відпустки по догляду за дитиною), а як і раніше — з дати прийняття на роботу (тобто з 15 вересня). Тому, насамперед, необхідно підрахувати, на яку фактичну кількість
днів відпустки працівниця має право за період з
23 липня 2018 р. по 14 вересня 2018 р. (саме
така кількість днів відпустки і повинна бути
їй надана за робочий рік з 15 вересня 2017 р. по
14 вересня 2018 р.), а надалі відпустку слід надавати за робочий рік з 15 вересня 2018 р. по
14 вересня 2019 р. і т. д..

Збираємося ввести ще одну (вже третю) штатну одиницю інспектора з кадрів. Але
наразі виникла така проблема: одна з працівниць, яка обіймає посаду інспектора з
кадрів, перебуває у «декретній» відпустці, а на період її відпустки було прийнято за
строковим договором іншого працівника. Як тепер зробити так, аби саме він обіймав
іншу посаду інспектора з кадрів постійно, а за строковим договором узяти нового
працівника? Чи можна оформити це шляхом переведення?
Шляхом переведення — не можна.
На підставі змісту статей 32 і 33 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) можна
зробити висновок, що переведення передбачає
подальше виконання працівником іншої роботи, відмінної від тієї, на яку він погоджувався
при укладанні трудового договору. Однак у
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Вашій ситуації фактично виконувані обов’язки
працівника, який займає посаду інспектора з кадрів за строковим трудовим договором, не зміняться, назва посади залишиться тією ж, також
не зміниться ані підрозділ, ані робоче місце. Тобто йдеться лише про зміну характеру трудового
договору зі строкового на безстроковий — саме
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це й слід буде відобразити у кадрових документах, вказавши усі обставини кадрових «ротацій»
(і те, як змінюється умова трудового договору, і
те, що працівниця, яка перебуває у «декреті»,
так і залишається постійною й її праву на повернення на свої робоче місце ніщо не загрожує).
Для цього необхідно:
1) підготувати наказ про введення нової
штатної одиниці до штатного розпису;
2) одержати від працівника, прийнятого за
строковим трудовим договором на період «декретної» відпустки основного працівника, згоду
на роботу за безстроковим трудовим договором
(наприклад, заяву такого змісту: «Прошу вважати строковий трудовий договір таким, що укладено на невизначений строк за новоутвореною посадою інспектора з кадрів з 1 листопада 2018 р.»
або ж (якщо при прийнятті на роботу було оформлено письмовий трудовий договір) укласти додаткову угоду про зміну умов трудового договору);
3) підготувати наказ про зміну характеру трудового договору зі строкового на безстроковий

за новоутвореною посадою (з дати, вказаної у
наказі, та після ознайомлення з цим наказом,
працівник вважатиметься таким, що працює за
трудовим договором, укладеним на невизначений строк). До речі, розробляти нову посадову
інструкцію інспектора з кадрів і ознайомлювати
з нею працівника не потрібно, оскільки при
прийнятті на роботу його ознайомили з такою
посадовою інструкцією, а за новоутвореною посадою обов’язки аналогічні;
4) прийняти нового працівника на посаду
основної працівниці, яка перебуває у «декретній» відпустці (звісно, за строковим трудовим
договором, оскільки за працівником, який перебуває у відпустці, необхідно зберегти посаду).
Таким чином, працівник, який наразі працює
за строковим трудовим договором, «перетвориться» на основного працівника і працюватиме
вже за безстроковим договором, а новий працівник займе його місце і буде працювати за строковим договором до дати фактичного виходу на
роботу основного працівника.

Незабаром збираємося переводити кількох працівників (за їхньою згодою) на
роботу до представництва нашого підприємства, яке розташоване в іншому місті.
Чи маємо ми компенсувати вартість такого переїзду не лише самим працівникам,
а й їхнім дружинам та дітям?
Так, маєте компенсувати (і не лише вартість переїзду).
Відповідно до ч. 2 ст. 120 Кодексу законів про
працю України, працівникам, при переведенні
їх на іншу роботу, коли це пов’язано з переїздом в іншу місцевість, відшкодовується:
— вартість проїзду працівника і членів його
сім’ї;
— витрати по перевезенню майна;
— добові за час перебування в дорозі;
— одноразова допомога на самого працівника і на кожного члена сім’ї, який переїжджає;
— заробітна плата за дні збору в дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не
більше 6 днів, а також за час перебування у дорозі.
Згідно з п. 1 постанови Кабінету Міністрів
України «Про гарантії та компенсації при переїз48

ді на роботу в іншу місцевість» від 2 березня 1998 р.
№ 255 (далі — Постанова № 255), «інша місцевість» — це інший населений пункт.
Також у згаданій Постанові № 255 дещо уточнено виплати, які має здійснити роботодавець,
працівникам у зв’язку з переведенням їх на іншу
роботу, якщо це пов’язано з переїздом в іншу місцевість. Зокрема, таким працівникам виплачуються:
— вартість проїзду працівника і членів його
сім’ї (крім випадків, коли роботодавець надає
для цього відповідні засоби пересування) у порядку і в розмірах, встановлених законодавством для відряджень;
— витрати на перевезення майна залізничним, водним і автомобільним транспортом (загального користування) вагою до 500 кг на самого працівника і до 150 кг на кожного члена
сім’ї, який переїжджає (за згодою сторони, яка
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приймає, можуть бути оплачені витрати на перевезення майна більшої ваги, а за відсутності
зазначених видів транспорту можуть бути оплачені витрати на перевезення майна повітряним
транспортом від найближчої до місця роботи залізничної станції або від найближчого морського чи річкового порту, відкритого для навігації);
— добові працівнику за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для відряджень;
— одноразова допомога самому працівникові — в розмірі його місячного посадового
окладу (тарифної ставки) за новим місцем роботи і кожному члену сім’ї, який переїжджає, —
в розмірі 25% одноразової допомоги самого працівника;
— заробітна плата за дні підготовки до переїзду і влаштування на новому місці проживання,
але не більше 6 днів, а також за час перебування

в дорозі, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) за новим місцем роботи.
Якщо заздалегідь точно визначити розмір належних працівникові сум компенсації неможливо, то за згодою сторін йому видається аванс.
Зверніть увагу, що відповідно до Постанови
№ 255 до членів сім’ї працівника, на яких виплачується компенсація, належать чоловік,
дружина, а також діти і батьки подружжя, які
перебувають на їх утриманні і проживають
разом з ними.
Якщо працівник переводиться на роботу на
строк не більше одного року, а сім’я з ним не переїжджає, за погодженням сторін замість виплати одноразової допомоги йому можуть відшкодовуватися витрати, пов’язані з тимчасовим
проживанням на новому місці. Розмір відшкодування витрат не повинен перевищувати 50%
розміру добових.

Чи зобов’язаний роботодавець надати відпустку працівниці, якщо у школі, де навчається її малолітня дитина, оголошено карантин (але сама дитина не захворіла)?
Якщо карантин лише у школі — не зобов’язаний.
Відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 25 Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504), за бажанням матері або іншої особи, зазначеної у ч. 3
ст. 18 Закону № 504 (батько дитини, баба, дід чи
інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, особа, яка усиновила чи взяла під опіку
дитину, один із прийомних батьків чи батьківвихователів), в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної
плати для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території.
Як бачимо, у наведеній правовій нормі є кілька ключових умов:
— відпустка на час карантину є неоплачуваною;
— в обов’язковому порядку така відпустка надається лише у разі оголошення карантину на
відповідній території (тобто не у конкретній
школі чи дитсадку);
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— дитині ще не виповнилося 14 років.
Таким чином, для надання відпустки без
збереження заробітної плати на підставі п. 31
ч. 1 ст. 25 Закону № 504 самого лише факту
закриття певної школи (чи дитячого садочка)
на карантин недостатньо — така відпустка
може бути надана тільки в разі оголошення
карантину у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (згідно зі ст. 29 Закону
України «Про захист населення від інфекційних
хвороб» від 6 квітня 2000р № 1645-III карантин
на певній території встановлює та відміняє Кабінет Міністрів України, а рішення про встановлення карантину та про його скасування негайно доводиться до відома населення через засоби
масової інформації).
Проблема ж залишення малолітніх дітей працюючих осіб вдома на період, коли заклади, де
навчаються діти, закриваються на карантин,
чинним законодавством на сьогодні прямо не
врегульовано. Тому вихід з такої ситуації доведеться шукати роботодавцеві та працівникові разом. Свого часу Міністерство соціальної політики
49
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що роботодавець зобов’язаний встановити неповний робочий час на прохання вагітної жінки,
жінки, яка має дітей віком до 14 років або дитину
з інвалідністю, та осіб, які виховують малолітніх
дітей без матері, а для інших категорій працівників неповний робочий час встановлюється за
угодою між працівником і роботодавцем.
Водночас, роботодавці за рахунок власних коштів і у межах своїх повноважень мають право
установлювати додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги
для працівників, у т. ч. й інші види оплачуваних
відпусток або відпусток більшої тривалості, ніж
встановлено законодавством, на умовах, визначених у колективному договорі, що передбачено ст. 91 КЗпП та ст. 69 Господарського кодексу
України (тобто за рахунок власних коштів підприємство може передбачити і спеціальну додаткову оплачувану відпустку для батьків у разі
запровадження карантину в дитсадках чи школах, де навчаються їхні діти).
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України у листі «Про надання роз’яснення (щодо
праці надомників та встановлення гнучкого
режиму робочого часу)» від 29 квітня 2016 р.
№ 245/13/116-16 розглядало питання щодо організації роботи під час карантину у школах та дитсадках і, зокрема, рекомендувало батькам та
роботодавцям скористатися одним із нижченаведених варіантів:
— використати щорічну відпустку, а також
додаткову соціальну відпустку «на дітей», передбачену ст. 19 Закону № 504 (звісно, якщо вони
мають на них право);
— оформити відпустку без збереження зарплати, що надається за угодою сторін трудового
договору тривалістю до 15 календарних днів
відповідно до ст. 26 Закону № 504;
— тимчасово встановити (на період карантину) матері, батьку чи іншим особам, які доглядатимуть за дитиною, за їх проханням неповний
робочий час відповідно до ст. 56 Кодексу законів
про працю України (далі — КЗпП). Нагадаємо,
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Важливі дати жовтня

Жовтень-2018
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 — 1 (14 — День
захисника України)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 9
Кількість робочих днів — 22
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 176 годин

Листопад-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
23
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 9
Кількість робочих днів — 22
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 176 годин
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1 — Міжнародний день людей похилого віку, який відзначається в усьому світі з 1990 року за ініціативою ООН. І хоча за міжнародною класифікацією похилими людьми вважаються ті, що досягли 65 років, вам ніщо не
завадить в цей день зробити щось приємне для своїх батьків, бабусь чи дідусів незалежно від їх віку;
— Міжнародний день музики (проголошено у 1975 році за рішенням
ЮНЕСКО);
— Всесвітній день середовища проживання (проголошено Генеральною Асамблеєю ООН, відзначається у перший понеділок жовтня);
— Всесвітній день архітектури (це свято було засновано Міжнародною
спілкою архітекторів у 1985 році й спочатку відзначалося в перший понеділок липня, а з 1996 року було перенесено на перший понеділок жовтня).
5 — останній день подання до органу державної статистики:
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за вересень 2018 року (за
формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90);
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (квартальна) за III квартал 2018 року
(за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).
7 — День працівників освіти (щорічно відзначається у першу неділю жовтня (встановлено Указом Президента України від 11 вересня 1994 р. № 513/94)).
8 — День юриста (встановлено Указом Президента України від 16 вересня 1997 р. № 1022/97).
9 — Всесвітній день пошти (відзначається на честь створення у цей
день Всесвітнього поштового союзу в 1974 році).
10 — День працівників стандартизації та метрології (встановлено Указом Президента України від 8 жовтня 2002 р. № 910/2002).
14 — День захисника України (святковий день);
— День Українського козацтва, яке відзначається щорічно саме в
день свята Покрови Пречистої Богородиці (встановлено Указом Президента
України від 7 серпня 1999 р. № 966/99);
— День художника (щорічно відзначається у другу неділю жовтня
(встановлено Указом Президента України від 9 жовтня 1998 р. № 1132/98)).
15 — вихідний день (оскільки святковий день, 14 жовтня, припав на
неділю, вихідний переноситься на перший робочий день після вихідних —
таке перенесення відбувається автоматично і не потребує видання наказу
роботодавця).
16 — Міжнародний день шефа (у цей день ваш керівник зрадіє будьякому, нехай і символічному, подарунку або листівці з позитивним настроєм
та буде вдячний за увагу і теплі слова);
— Всесвітній день продовольства (проголошено у 1979 році конференцією Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН).
17 — Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиденності (проголошено у 1992 році Генеральною Асамблеєю ООН з метою підвищення усвідомлення необхідності боротьби з бідністю в усіх країнах, особливо у тих,
що розвиваються).
20 — День працівників целюлозно-паперової промисловості (щорічно
відзначається у третю суботу жовтня (встановлено Указом Президента
України від 1 жовтня 2008 р. № 885/2008)).
21 — День працівників харчової промисловості (щорічно відзначається
у третю неділю жовтня (встановлено Указом Президента України від 8 серпня 1995 р. № 714/95)).
24 — День Організації Об’єднаних Націй (відзначається щорічно з 1947
року, в день заснування ООН у 1945 році).
24 – 30 — Тиждень роззброєння (проводиться щорічно за закликом
спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН у 1978 році й починається в день
річниці створення ООН).
28 — День визволення України від фашистських загарбників (встановлено Указом Президента України від 20 жовтня 2009 р. № 836/2009);
— День автомобіліста і дорожника (відзначається щорічно в останню
неділю жовтня (встановлено Указом Президента України від 13 жовтня 1993 р.
№ 452/93)).
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Видається з липня 2011
Газета розповсюджується тільки за передплатою,
яку можна оформити в редакції, відділеннях
зв’язку «Укрпошти» та передплатних агентствах.
Відповідальність за достовірність інформації,
наведеної у статтях, несуть їх автори, а рекламних
матеріалів — рекламодавці. Позиція редакції
не завжди збігається з думкою автора. Відтворення
матеріалів газети «Консультант Кадровика»
можливе лише з письмового дозволу редакції.

