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Працівник, який є прийомним батьком, звернувся з проханням надати
йому відпустку «на дітей» — чи повинні
ми надати йому таку відпустку, зважаючи на те, що його дружина є прийомною
матір’ю дитини?
На нашому приватному підприємстві
працівник оформлений як сумісник
(основним місцем його роботи є інше,
теж приватне, підприємство), наразі він
виявив бажання працювати в нас за сумісництвом ще за однією посадою — чи
можна так зробити, адже це фактично
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реклама

Зміст номера
ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

Перспективи впровадження ......................................................................................

4

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Покрокові алгоритми

Звільнення працівника
у зв’язку з набранням законної сили вироком суду
Олександр Клименко .......................................................................................................... 5
ОХОРОНА ПРАЦІ
Правові акценти

Охорона здоров’я працівників на виробництв
Ігор Татарінов .................................................................................................................... 12
ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ
Практичні рекомендації

Класифікатор професій:
пошук потрібних посад і проблеми застосування
Любов Гущіна ..................................................................................................................... 33
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Поради спеціалістів

Як обрати потрібного кандидата
Андрій Бутусевич ............................................................................................................... 37
ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК ..................................................................................................... 44
ПИТАННЯ ПРАВОПИСУ ................................................................................................... 50
КАЛЕНДАР КАДРОВИКА ................................................................................................. 52

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних
та ведення обліку осіб, які шукають роботу» від 19 вересня 2018 р. № 792

21

Пароль для прямої лінії «Центру кадрових консультацій»: 1511
№ 22 (178), 15 листопада 2018

3

ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

З початку 2019 року мінімальний розмір допомоги
по безробіттю підвищиться
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд) встановив, що з 1 січня
2019 р. мінімальний розмір допомоги по безробіттю буде підвищено.
Про це йдеться у постанові Фонду «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» від 12 вересня
2018 р. № 175, яка набрала чинності з дня її офіційного опублікування (30 жовтня 2018 р.), але застосовуватиметься з 1 січня 2019 р..
Так, з початку 2019 року мінімальний розмір
допомоги по безробіттю становитиме:

— для застрахованих осіб, яких визнано безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, мають страховий стаж
менше 6 місяців або звільнені з підстав, перелічених
у ч. 2 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р. № 1533-III, — 610 грн;
— для застрахованих осіб, яких визнано в установленому порядку безробітними, страховий стаж
яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації
особи як безробітної, становить не менше ніж 6 місяців — 1 630 грн.

З 1 січня 2019 р. функції директора
та медичного директора буде розмежовано
З 1 січня 2019 р. в Україні функції директора та
медичного директора буде чітко розмежовано:
директор закладу займатиметься питаннями
господарської діяльності, а медичний директор
винятково питаннями медицини. Відповідні зміни до Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 2018 р.
№ 1977 (далі — Наказ № 1977).
Згідно з Наказом № 1977 генеральний директор
або директор закладу займатиметься питаннями господарської діяльності, керуватиме виробничо-господарською та фінансово-економічною
діяльністю закладу. Зокрема, він займатиметься:
— стратегічним плануванням;
— формуванням бюджету;
— координацією роботи закладу;
— аналізом економічної ефективності;
— організацією роботи та ефективної взаємодії
всіх структурних підрозділів;
— забезпеченням залучення коштів на інвестиційні потреби закладу.
До 2022 р. обіймати посаду директора на конкурсних засадах може претендент із гуманітарною освітою, правознавець, економіст, лікар, управлінець.
З 2022 р. претенденти, які не мають управлінської або менеджерської освіти в галузі знань
«Управління та адміністрування» або «Публічне
управління та адміністрування», повинні будуть її
додатково здобути.
З 2019 р. посада медичного директора вводиться
в довідник медичних професій.
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Медичний директор займатиметься винятково питаннями медицини, зокрема:
— розробкою та впровадженням системи безперервного удосконалення якості послуг у медзакладі
на основі принципів доказової медицини;
— організацією надання пацієнтоорієнтованих
послуг з медичного обслуговування населення з додержанням галузевих стандартів у сфері охорони
здоров’я;
— координацією зовнішньої та внутрішньої взаємодії підрозділів закладу охорони здоров’я;
— організацією безперервного професійного
розвитку медичного персоналу;
— впровадженням сучасних методик діагностики та лікування;
— організацією медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях;
— оцінкою якості надання медичної допомоги.
Разом з тим нікого не звільнятимуть: усі головні
лікарі й інші медичні працівники виконуватимуть
свої функції без змін до закінчення терміну дії їхніх
договорів. Головні лікарі, які вже уклали чи укладуть трудові договори до моменту, коли наказ набере чинності (1 січня 2019 р.), працюватимуть за
старою моделлю: керуватимуть і адміністративними, і медичними процесами — до терміну, визначеного в договорі. Після завершення терміну дії договору головні лікарі зможуть пройти конкурс як на
посаду генерального, так і на посаду медичного
директора закладу охорони здоров’я.
З повним текстом Наказу № 1977 ви зможете
ознайомитися у вкладці з нормативно-правовими
актами № 23 (179) газети «Консультант Кадровика».
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Звільнення працівника
у зв’язку з набранням
законної сили вироком суду
У п. 8 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) передбачена така підстава
для звільнення за ініціативою роботодавця як вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу,
до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування
заходів громадського впливу (порядок такого звільнення був розглянутий у № 4 (160) газети «Консультант Кадровика» за поточний рік). Проте набрання законної сили вироком суду
є підставою для звільнення не лише у разі розкрадання, але й у випадках, коли такий вирок
виключає можливість продовження працівником роботи. При цьому, на відміну від випадків
розкрадання, таке звільнення буде вже не звільненням за ініціативою роботодавця, а звільненням на вимогу третіх осіб. Дізнайтеся, в яких же ситуаціях таке звільнення буде правомірним та як його провести й документально оформити.

1. Вивчаємо правові підстави
для звільнення
Можливість звільнення працівників практично усіх професійних категорій у випадку вчинення ними різних злочинів передбачено у п. 7
ч. 1. ст. 36 КЗпП, у якій, зокрема, зазначається,
що однією з підстав припинення трудового
договору є набрання законної сили вироком
суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання
з випробуванням) до позбавлення волі або до
іншого покарання, яке виключає можливість
продовження даної роботи.
Оскільки у зазначеному випадку не уточнюється вид трудового договору залежно від
його строку, можна зробити висновок, що за п. 7
ст. 36 КЗпП можна звільнити працівника, з яким
укладено як строковий трудовий договір, так і
трудовий договір на невизначений строк.
Також звертаємо увагу на те, що за п. 7 ст. 36
КЗпП можна звільнити працівника не у будьякому випадку винесення судом вироку відносно нього, а лише у разі, коли:
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• таким вироком працівника засуджено:
— до позбавлення волі;
— до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;
• зазначений вирок набрав законної сили;
• працівника не звільнено від відбування покарання з випробуванням.

Приклад:
Працівники А та Б скоїли злочин, за який
передбачено певну кримінальну відповідальність (наприклад, неналежне виконання професійних обов’язків медичним або
фармацевтичним працівником, експлуатація дітей, порушення таємниці листування,
телефонних розмов, телеграфної чи іншої
кореспонденції, що передаються засобами
зв’язку або через комп’ютер тощо), після
чого зазначених працівників було засуджено за цей злочин і судом був винесений
вирок, згідно з яким (з врахуванням усіх
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ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ

обставин справи та ступеня вини кожного
працівника) працівника А було покарано
штрафом у розмірі 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (далі — нмдг), а
працівника Б — позбавленням волі на строк
1 рік. У цьому випадку працівника А не можна звільнити з роботи за п. 7 ст. 36 КЗпП,
оскільки необхідність виплати ним штрафу
у розмірі 100 нмдг не виключає можливість
виконання ним своєї попередньої роботи на
підприємстві. Працівник Б має бути звільнений за п. 7 ст. 36 КЗпП, оскільки він був засуджений до позбавлення волі, що безпосередньо передбачено зазначеною нормою.

2. Уточнюємо сутність
окремих понять
Зауважимо, що в окремих випадках, про що
згадується у п. 7 ст. 36 КЗпП, особа може бути
звільнена від відбування покарання з випробуванням. Зокрема, про зазначені випадки
йдеться у ст. 75 Кримінального кодексу України
(далі — КК), у якій, серед іншого, зазначається,
що якщо суд дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення
від відбування покарання з випробуванням.
У цьому випадку суд ухвалює рішення про звільнення засудженого від відбування призначеного
покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку:
— не вчинить нового злочину;
— виконає покладені на нього обов’язки.
Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 76 КК на засудженого
покладаються такі обов’язки:
— періодично з’являтися для реєстрації до
уповноваженого органу з питань пробації;
— повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Також відповідно до ст. 78 КК якщо протягом
іспитового строку засуджений:
— не буде виконувати покладені на нього
обов’язки — суд направляє засудженого для відбування призначеного покарання;
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— вчинить новий злочин — суд призначає
йому покарання за сукупністю вироків (тобто і
за попередній, і за новий злочин).

Приклад:
Якщо працівника Б з попереднього прикладу судом буде звільнено від відбування
покарання з випробуванням, то його також
буде неможливо звільнити за п. 7 ст. 36
КЗпП. Якщо ж протягом іспитового строку
він, наприклад, змінить місце свого проживання і не повідомить про це орган з
питань пробації або скоїть інший злочин
та буде направлений судом до відбування
покарання (йому буде призначене судом
нове покарання за сукупністю вироків) —
працівник підлягатиме звільненню з роботи за п. 7 ст. 36 КЗпП.

Серед інших видів покарання, які виключають можливість продовження роботи, можна навести приклади таких покарань, як:
— обмеження волі;
— виправні роботи не за місцем роботи;
— заборона обіймати певні посади;
— заборона займатися певною діяльністю.

3. З’ясовуємо,
коли вирок набирає законної сили
Також кадровикам слід знати, коли вирок набирає законної сили. Відповідні питання регулюються у статтях 532, 395 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК), де,
зокрема, зазначено, що:
— вирок, якщо інше не передбачено КПК, набирає законної сили після закінчення строку
подання апеляційної скарги, встановленого
КПК, якщо таку скаргу не було подано;
— у разі подання апеляційної скарги судове
рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом
апеляційної інстанції;
— якщо строк апеляційного оскарження буде
поновлено, вважається, що вирок чи ухвала суду,
ухвала слідчого судді не набрала законної сили;
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— судові рішення суду апеляційної та касаційної інстанцій набирають законної сили з моменту їх проголошення.

4. Уточнюємо інші випадки,
коли працівника не можна
звільнити за п. 7 ст. 36 КЗпП
Також слід зазначити, що до обвинуваченого,
відносно якого ще не набрав законної сили обвинувальний вирок, може бути застосовано запобіжний захід у вигляді тримання його під
вартою. Зрозуміло, що у цьому випадку працівник не може виходити на роботу та виконувати
свої обов’язки, але це ще не є підставою для його
звільнення за п. 7 ст. 36 КЗпП, оскільки у зазначеній нормі законодавства йдеться саме про
необхідність набрання вироком законної сили.
При цьому оскільки працівник у зазначеному
випадку не буде виходити на роботу, заробітна
плата йому не нараховуватиметься, оскільки
збереження зарплати за час відсутності працівника на роботі у зв’язку із застосуванням до нього, відповідно до КПК, запобіжного заходу чинним законодавством не передбачено.
Крім того, не можна вважати підставою для
звільнення працівника за п. 7 ст. 36 КЗпП і факт
умовного засудження працівника, або якщо
до нього застосовано відстрочку виконання
вироку, бо у цьому випадку фактично відсутні
перешкоди для продовження виконання працівником своєї роботи. Між тим це правило не поширюється на випадки, коли зайняття певної
посади зумовлюється відсутністю судимості.

5. Визначаємо строк звільнення
Відповідно до ст. 535 КПК судове рішення, що
набрало законної сили, якщо інше не передбачено КПК, звертається до виконання не пізніш як
через три дні з дня набрання ним законної сили.
Зазначене кореспондується і з ч. 2 ст. 36 КЗпП,
згідно з якою у випадках, передбачених п. 7 ст. 36
КЗпП, особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією
(далі — підприємство) копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
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Від редакції.
Зверніть увагу, що копія вироку суду в обов’язковому порядку надсилається роботодавцеві лише у
разі, коли покарання полягає у вигляді заборони обіймати певні посади або провадити певну діяльність.
В інших випадках копія рішення суду роботодавцеві не
направляється, а тому задля звільнення працівника за
п. 7 ст. 36 КЗпП роботодавець повинен сам надіслати
запит до суду, щоб отримати документальне підтвердження потрібної інформації, і лише після цього видавати відповідний наказ.
Також слід зазначити, що днем звільнення
працівника вважається останній день фактичного виконання ним трудових обов’язків
(п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9). Тому, приміром, якщо працівник до набрання законної сили
вироком знаходився під вартою, його звільнення здійснюється не з дати набрання законної
сили вироком суду, а з останнього дня роботи.
Разом з тим працівника не може бути звільнено за п. 7 ст. 36 КЗпП, якщо він визнаний таким,
що відбув покарання у зв’язку зі знаходженням
під вартою до набрання вироком законної сили.

Приклад:
Працівник під час слідства знаходився під
вартою протягом 6 місяців з 01.02.2018 р.
по 31.07.2018 р.. Згідно з вироком, який набрав законної сили 01.08.2018 р., його було
засуджено до позбавлення волі на строк
6 місяців. Але оскільки він вже відбув покарання у зв’язку зі знаходженням під вартою до набрання вироком законної сили,
його не можна звільнити з роботи за п. 7
ст. 36 КЗпП. Водночас, якщо суд відповідно
до ст. 52 КК крім позбавлення волі присудить йому і додаткове покарання у вигляді
позбавлення права обіймати певні посади,
одну з яких він займав перед засудженням,
то працівника слід звільнити за п. 7 ст. 36
КЗпП з 31.01.2018 р. (останнього дня його
фактичної роботи на підприємстві).

7

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ

Якщо ж працівника буде звільнено за п. 7 ст. 36
КЗпП раніше від винесення судом рішення по
справі (набрання вироком законної сили) і працівника відповідно до рішення суду, наприклад,
не буде засуджено, то в такому разі працівника
потрібно буде поновлювати на роботі.

6. Враховуємо пільги
окремих категорії працівників
Зауважимо, що згідно зі ст. 184 КЗпП не можна звільняти з роботи вагітних жінок і жінок, які
мають дітей за ініціативи роботодавця (крім випадків ліквідації підприємства з їх обов’язковим
працевлаштуванням). Між тим звільнення за
п. 7 ст. 36 КЗпП є фактично звільненням не з ініціативи роботодавця, а з ініціативи третіх осіб, які не
є стороною трудового договору і тому у цьому випадку норми ст. 184 КЗпП не застосовуються.
Певні «пільги» щодо окремих категорій осіб,
зокрема жінок, передбачені і у кримінальному
законодавстві, що може також унеможливити
(утруднити) їхнє звільнення за п. 7 ст. 36 КЗпП.
Наприклад, у ст. 536 КПК передбачено, що виконання вироку про засудження особи до виправних робіт, арешту, обмеження волі тощо може
бути відстрочено у разі вагітності засудженої
або за наявності у неї малолітньої дитини на

час вагітності або до досягнення дитиною трьох
років, якщо особу засуджено за злочин, що не є
особливо тяжким.

7. Оформлюємо звільнення
працівника
Після отримання копії відповідного судового
рішення, роботодавець (керівник підприємства,
кадрова служба) оформлює відповідний наказ
про звільнення (Зразок 1). При цьому працівник
має бути звільнений не з дати наказу, а, як зазначалося вище, з моменту (дати) фактичного
припинення ним роботи.
Якщо працівника засуджено до іншого покарання, ніж позбавлення права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю, копія
вироку суду роботодавцеві не направляється, а
тому для припинення трудового договору він
повинен сам надіслати запит до суду для отримання документального підтвердження інформації, а вже після цього видавати зазначений
наказ (розпорядження).
Зауважимо, що згідно з абз. 5 п. 13.1. Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах,
апеляційних судах областей, апеляційних судах
міст Києва та Севастополя, апеляційному суді
АРК та Вищому спеціалізованому суді України з
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНГАР»
НАКАЗ
01.11.2018 р.

м. Київ

№ 100-п

Про звільнення
Марченка О. О.
НАКАЗУЮ:
1. МАРЧЕНКА Олександра Олександровича, завідувача складу № 1, звільнити 13 липня
2018 р. у зв’язку з набранням законної сили вироком суду, яким Марченка О. О. засуджено
до позбавлення волі, п. 7 ст. 36 КЗпП України.
2. Головному бухгалтеру провести з Марченком О. О. повний розрахунок відповідно до
чинного законодавства.
Підстави: 1. Вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 22.10.2018 р. по справі
№ 11111.
2. Лист Шевченківського районного суду м. Києва від 30.10.2018 р. № 222222
(вхідний № 3333 від 31.10.2018 р.).
Директор
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розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 р. № 173, суди
видають підприємствам матеріали кримінального провадження для аналізу або з іншою метою на письмовий запит та за письмовим розпорядженням голови суду чи його заступника.
Також слід зазначити, що відповідно до законодавства при звільненні працівника за п. 7
ст. 36 КЗпП згода виборного органу первинної профспілкової організації на звільнення
не вимагається.

8. Оформлюємо остаточний
розрахунок з працівником
У разі прийняття рішення про звільнення працівника та видання відповідного наказу, у день
звільнення відповідно до ст. 47 КЗпП, роботодавець:
— видає працівникові належно оформлену
трудову книжку (Зразок 2);
— проводить з ним розрахунок (з урахуванням компенсації працівнику за невикористану
відпустку, компенсації роботодавцю можливої
шкоди у встановленому законодавством порядку тощо) у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП
(у день звільнення);
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— видає йому копію наказу про звільнення з
роботи (у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця, в інших випадках — на вимогу
працівника).
Зауважимо, що якщо крім основного покарання, працівнику присуджено і додаткове покарання, наприклад, позбавлення права обіймати посади (займатися певною діяльністю), то
про це також слід зазначити у трудовій книжці,
а саме слід вказати на якій підставі, протягом
якого строку, які посади він позбавлений права
обіймати (або яким видом професійної діяльності позбавлений права займатися), наприклад, «Звільнено у зв’язку з набранням законної
сили вироком суду, яким працівника засуджено
до позбавлення волі, п. 7 ст. 36 КЗпП України. На
підставі вироку суду позбавлено права обіймати
посади, пов’язані з виконанням організаційнорозпорядчих чи адміністративно-господарських
обов’язків, з 22.10.2018 р. строком на 2 роки».
Також про подібне вноситься запис до трудової
книжки і випадку не позбавлення працівника
волі, але заборони йому займатися певною діяльністю. Зокрема, згідно з п. 5.1. розділу І Інструкції
про порядок виконання покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі, та здійснення контролю щодо
осіб, засуджених до таких покарань, затвердженої
Зразок 2

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ангар»
04

14

01

2016

Прийнято завідувачем складу № 1

Наказ від 11.01.2016
№ 8-п

05

13

07

2018

Звільнено у зв’язку з набранням законної сили

Наказ від 01.11.2018

вироком суду, яким працівника засуджено до

№ 100-п

позбавлення волі, п. 7 ст. 36 КЗпП України
Начальник відділу кадрів Сіренко
І. І. Сіренко
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наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 р.
№ 270/1560, власник підприємства за місцем
роботи засудженої особи зобов’язаний:
— не пізніше трьох днів після отримання копії вироку суду або повідомлення кримінальновиконавчої інспекції звільнити засудженого з
посади, яку він обіймає, або звільнити від виду
професійної діяльності, права на яку його позбавлено;
— внести до трудової книжки засудженого запис про те, на який строк і які посади він позбавлений права обіймати чи яким видом професійної діяльності позбавлений права займатися;
— негайно повідомити до інспекції про виконання вимог вироку і надіслати до інспекції копію відповідного наказу або витяг із нього;
— на вимогу інспекції надавати їй документи, пов’язані з виконанням покарання.
Зауважимо, що у випадку звільнення працівника за п. 7 ст. 36 КЗпП залежно від відповідного
вироку, працівник як може бути на роботі в останній день своєї роботи (наприклад, якщо йому
призначено покарання у вигляді штрафу та заборони займати певні посади), так і бути відсутнім
(наприклад, якщо працівник був взятий під варту
під час або до набуття законної сили вироку, яким
передбачене позбавлення його волі).

Якщо працівник у день звільнення не працював, усі відповідні суми розрахунку мають бути
виплачені йому не пізніше наступного дня після
пред’явлення звільненим працівником вимоги
про розрахунок. Якщо ж заробітна плата виплачується працівникові на банківську картку —
відповідні суми мають бути йому перераховані
у день звільнення.
Для підтвердження отримання трудової книжки працівник має поставити підпис в особистій
картці та книзі обліку руху трудових книжок або
іншому відповідному документі. Якщо ж працівник відмовляється отримати книжку або засвідчити своїм підписом її отримання, це слід підтвердити шляхом складання відповідного акта.
У випадку відмови працівника підписати й інші
необхідні документи, це може бути зафіксовано
в акті разом з відмовою отримати трудову книжку. Також відповідний акт варто скласти і у випадку відсутності працівника на роботі у день
звільнення.
У разі ж відсутності працівника на роботі у день
звільнення роботодавцю слід надіслати на його
адресу проживання поштове повідомлення (Зразок 3), бажано рекомендованим листом із повідомленням про вручення, з інформацією про необхідність отримання трудової книжки (із зазначенням місця та часу отримання). У цьому повідомленні варто також вказати і на можливість отриЗразок 3

Вих. № 44
01.11.2018 р.
Завідувачу складу № 1
Марченку Олександру Олександровичу
Повідомлення
Повідомляємо, що у зв’язку з набуттям 22.10.2018 р. законної сили вироком суду, яким
Вас засуджено до позбавлення волі, 3 липня 2018 р. Вас звільнено з посади завідувача складу
№ 1 за п. 7 ст. 36 КЗпП України (копія наказу надається).
Повідомляємо про необхідність одержати трудову книжку у відділі кадрів ТОВ «Ангар»
(можна оформити довіреність на певну особу для її отримання) чи надіслати письмову згоду
на направлення трудової книжки поштою на зазначену Вами адресу на території України.
Також повідомляємо, що бухгалтерія підприємства перерахувала належні Вам при звільнені суми розрахунку на Вашу банківську зарплатну картку. Розрахунковий лист із відповідними сумами міститься у додатку до цього повідомлення.
Додатки: 1. Копія наказу про звільнення від 01.11.2018 р. № 100-п.
2. Розрахунковий лист від 01.11.2018 р..
Начальник відділу кадрів
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соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58).
Крім того, отримати трудову книжку та належні працівнику суми розрахунку може також
і уповноважена ним особа за довіреністю. При
цьому довіреність громадянина, якого тримають в установі виконання покарань, засвідчує
начальник цієї установи і вона прирівнюється
до нотаріально посвідченої відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок
посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених» від 15 червня
1994 р. № 419.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

реклама

мання ним відповідних сум розрахунку (якщо їх
не було переведено на банківську картку), а також додати до цього повідомлення і копію наказу
про звільнення, оскільки підприємство у випадку
відсутності працівника на роботі у день звільнення не має можливості ознайомити його з наказом
про звільнення з підписом про таке ознайомлення, як вимагають цього інструкції з діловодства.
У випадку неотримання працівником трудової книжки під час звільнення, вона має зберігатися на підприємстві протягом двох років, після
чого її можна здати до архіву, де вона має зберігатися протягом ще 50 років, і після закінчення
цього строку знищуватися у встановленому порядку (п. 6.2. Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та Міністерства
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Охорона здоров’я
працівників на виробництві
Одними з найважливіших функцій будь-якої держави є гарантії щодо охорони здоров’я працівників на виробництві. Згідно з Конституцією України кожен громадянин має право на
належні, безпечні й здорові умови праці. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється. Окрім цього, є також окремі категорії
працівників, які вимагають особливих умов праці та підвищеної уваги до здоров’я. Дізнайтеся, хто ж з працівників потребує цих особливих умов праці, як в цілому налагодити систему охорони здоров’я на виробництві та які першочергові заходи слід увести.

Визначення понять
та правові основи
Конституція України до числа соціальних
прав громадян включає право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49), належні, безпечні й здорові
умови праці (ст. 43). У ст. 2 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) також вказується
про право на здорові та безпечні умови праці.
Відповідно до ст. 5 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада
1992 р. № 2801-XII (далі — Основи № 2801) охорона здоров’я є загальним обов’язком усіх підприємств, установ, організацій (далі — підприємство), посадових осіб та громадян, які зобов’язані
забезпечити пріоритетність охорони здоров’я у
власній діяльності, не завдавати шкоди здоров’ю
населення й окремих осіб.
Варто пам’ятати, що згідно зі ст. 153 КЗпП роботодавець не вправі вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не
відповідають законодавству про охорону
праці, а працівник має право відмовитися від
дорученої роботи, якщо створилася виробнича
ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я
або для оточуючих його людей і навколишнього
середовища.
Майже одночасно з Основами № 2801 було
прийнято Закон України «Про охорону праці» від
14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі — Закон
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№ 2694), де у ст. 1 термін «охорона праці» визначається як система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувальнопрофілактичних заходів та засобів, спрямованих
на збереження здоров’я і працездатності людини
у процесі роботи. Отже, виходячи зі змісту наведених та інших нормативно-правових актів, у
вузькому розумінні доречно вживати термін
«охорона праці» паралельно з терміном «охорона
здоров’я працівників на виробництві». Адже метою таких заходів є саме охорона здоров’я працівника, збереження його працездатності на виробництві під час виконання трудових обов’язків.
Окрім цього, слід звернути увагу на постанову Кабінету Міністрів України (далі — КМУ)
«Про затвердження Списків виробництв, робіт,
цехів, професій і посад, зайнятість працівників в
яких дає право на щорічні додаткові відпустки
за роботу із шкідливими і важкими умовами
праці та за особливий характер праці» від
17 листопада 1997 р. № 1290 (далі — Список
№ 1290). Так, працівникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, надається право на додаткові пільги і компенсації.
Вони безкоштовно забезпечуються лікувальнопрофілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою
солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову
оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату
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праці в підвищеному розмірі та інші пільги і
компенсації, що надаються у передбаченому
законодавством порядку. Роботодавець також
може за свої кошти додатково встановлювати
працівникам за колективним договором (угодою, трудовим договором) пільги і компенсації, не передбачені чинним законодавством.
На роботодавця покладається обов’язок безкоштовної видачі працівникам спецодягу, інших
засобів індивідуального захисту, мийних і знешкоджуючих засобів. Якщо працівник був вимушений придбати їх за власні кошти, то йому
слід компенсувати такі витрати. Обов’язковість
видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці встановлено у ст. 8 Закону № 2694. Засоби індивідуального захисту, передбачені в нормативно-правових
актах з охорони праці, мають бути видані працівникам залежно від характеру та умов праці
на строк носіння, який у будь-якому випадку не
повинен перевищувати строк придатності, визначеного документами виробника (інструкціями з експлуатації, паспортами тощо).

Організовуємо
систему охорони здоров’я
З метою забезпечення сприятливих для
здоров’я умов праці, високого рівня працездатності, профілактики травматизму і професійних
захворювань, отруєнь та відвернення іншої можливої шкоди для здоров’я на підприємствах різних форм власності повинні встановлюватися
єдині санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробничих процесів, пов’язаних з діяльністю людей, а також до якості машин, обладнання, будівель та інших об’єктів, які можуть
мати шкідливий вплив на здоров’я. Усі державні
стандарти, технічні умови і промислові зразки
обов’язково погоджуються з органами охорони
здоров’я в порядку, встановленому законодавством (ст. 28 Основ № 2801).
Роботодавець зобов’язаний створити в кожному структурному підрозділі й на робочому
місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити дотримання
прав працівників, гарантованих чинним зако-
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нодавством. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління
охороною здоров’я, для чого створює на підприємстві підрозділи, які традиційно іменуються
службою охорони праці. Така служба функціонує на підставі Типового положення, затвердженого наказом Державного комітету України
з нагляду за охороною праці від 15 листопада
2004 р. № 255. Служба охорони праці має бути
створена на підприємстві виробничої сфери з
числом працюючих 50 і більше осіб. На підприємстві з числом працюючих менш ніж 50 осіб
функції цієї служби можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну
підготовку, а для виконання функцій служби
охорони праці на підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах (звісно, які також мають відповідну підготовку).
Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства і прирівнюється до основних виробничо-технічних
служб.
Які ж функції виконує служба охорони праці?
По-перше, вона опрацьовує ефективну цілісну
систему, управління охороною праці від шкідливих впливів, сприяє удосконаленню діяльності в
цьому напрямі кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи. По-друге, вона проводить оперативно-методичне керівництво
роботою з охорони праці; складає разом зі структурними підрозділами підприємства план комплексних заходів щодо досягнення встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (підвищення існуючого рівня
охорони праці, якщо встановлених норм досягнуто), а також розділ «Охорона праці» в колективному договорі. Окрім вищезазначеного,
служба з охорони праці:
• організовує:
— забезпечення працівників правилами,
стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці;
— облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих
подій;
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— розробку перспективних та поточних планів роботи підприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;
• бере участь у:
— розслідуванні нещасних випадків та аварій;
— формуванні фонду охорони праці підприємства і розподілі його коштів;
— розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють у
межах підприємства;
• контролює:
— дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці;
— виконання приписів органів державного
нагляду, пропозицій та подань уповноважених
трудових колективів і профспілок з питань охорони праці, використання за призначенням коштів фонду охорони праці;
— своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з
питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які
виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні
цих робіт тощо.
Для виконання функціональних обов’язків
фахівці з охорони праці наділяються певними правами. Так, цим співробітникам дозволяється безперешкодно в будь-який час відвідати
виробничі об’єкти, структурні підрозділи підприємства. Вони можуть зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів устаткування та інших засобів виробництва в разі
порушень, які створюють загрозу життю або
здоров’ю працівників. Цим фахівцям дозволено
одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення з питань охорони
праці; перевіряти стан безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища на об’єктах підприємства, видавати керівникам перевіреного об’єкта,
цеху, виробництва обов’язкові для виконання
приписи щодо усунення наявних недоліків.
Вони можуть вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж,
перевірку знань з охорони праці, не мають до-
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пуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці. Співробітники
служби з охорони праці мають надсилати керівникові підприємства подання про притягнення
до відповідальності працівників, які порушують
вимоги щодо охорони праці.
Для нормального функціонування системи
управління охороною здоров’я роботодавець
зобов’язаний розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти про
охорону праці, що діють у межах підприємства
та встановлюють правила виконання робіт і
поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях. Ці правила
мають відповідати основним вимогам, встановленим державними міжгалузевими і галузевими нормативними актами про охорону праці.
На роботодавцеві також лежить обов’язок здійснення постійного контролю за додержанням
працівниками технологічних процесів, правил
поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту і виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці.
Слід звернути увагу на обопільність виконання обов’язків як роботодавцем, так і працівниками. Так, згідно зі ст. 14 Закону № 2694 працівники зобов’язані:
— дбати про особисту безпеку і здоров’я, а
також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в
процесі виконання будь-яких робіт чи під час
перебування на території підприємства;
— знати і виконувати вимоги нормативноправових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва,
користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
— проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні
огляди.
Відповідно до ст. 11 Основ № 2801 іноземні
громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають на території України і працюють на підприємствах різних форм власності
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та господарювання, так само користуються такими ж правами і несуть аналогічні обов’язки в
галузі охорони здоров’я, як і громадяни України.

Медичні огляди та інструктажі
Згідно зі ст. 169 КЗпП роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних
оглядів працівників певної категорії.
Процедура проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими
чи небезпечними умовами праці або таких, де є
потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком
до 21 року, визначається Порядком проведення
медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженим наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246
(далі — Порядок № 246).
Періодичність проведення медичних оглядів,
фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні,
перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов’язаних з
впливом виробничих факторів, визначені у Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при
роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників (додаток 4
до Порядку № 246) та Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників (додаток 5
до Порядку № 246).
Проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій складається
з таких етапів:
1) Визначення категорії працівників, які
підлягають попереднім (періодичним) медичним оглядам. Для визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, роботодавцю потрібно
організувати лабораторні дослідження умов
праці з визначенням шкідливих та небезпечних
факторів виробничого середовища і трудового
процесу на конкретних робочих місцях праців-
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ників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності
факторів виробничого середовища, важкості й
напруженості трудового процесу, та подати ці
дані до відповідної санітарно-епідеміологічної
станції. Крім того, роботодавець під час укладання трудового договору повинен поінформувати працівника під підпис про умови праці та
про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не
усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я
та про права працівника на пільги і компенсації
за роботу в таких умовах відповідно до законодавства та колективного договору (п. 3.2. Порядку № 246). Під час прийняття на роботу та в
разі переведення на іншу важку роботу, роботу
зі шкідливими чи небезпечними умовами праці,
роботодавець повинен видати направлення на
обов’язковий попередній медичний огляд працівника.
2) Видання роботодавцем наказу про проведення медогляду. У такому наказі має бути
наведено перелік працівників, які підлягають
медогляду, а також строки його проходження (ці
строки повинні бути погоджені з лікувальнопрофілактичним закладом, з яким укладено відповідний договір), а також призначено відповідальну за організацію медогляду посадову особу
(п. 2.4. Порядку № 246).
3) Проведення медичного огляду закладом
охорони здоров’я. Проведення попереднього
(періодичного) медичного огляду здійснюється
комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я, яку очолює заступник головного лікаря або уповноважена головним лікарем особа, яка має підготовку з професійної
патології. Комісія має право доповнювати види
та обсяги необхідних обстежень і досліджень з
урахуванням специфіки дії виробничих факторів і медичних протипоказань. Для проходження медичного огляду працівник пред’являє комісії паспорт або інший документ, що посвідчує
його особу, та медичну карту амбулаторного
хворого, а при попередньому медогляді — направлення, видане роботодавцем.
4) Оформлення результатів медогляду. Результати попереднього (періодичного) медич-
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ного огляду працівників і висновок комісії про
стан здоров’я заносяться до Картки працівника,
який підлягає попередньому (періодичному)
медичному огляду, і до Медичної картки амбулаторного хворого. На підставі Картки працівника
комісією видається працівнику медична довідка
про проходження попереднього (періодичного)
медичного огляду працівника. У разі зміни місця роботи Картка працівника видається працівнику під підпис для проходження медичного
огляду за новим місцем роботи.
Роботодавець може застосувати до працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, засоби дисциплінарної відповідальності й відсторонити його від
роботи без збереження заробітної плати. Як
відомо, дотримання правил техніки безпеки
і виробничої санітарії залежить не тільки від
виконання власником своїх обов’язків, а й від
того, наскільки кожний працівник знає і виконує їх під час роботи. Ось чому всі працівники
при прийнятті на роботу і у процесі виконання
обов’язків за трудовим договором повинні проходити на підприємстві навчання і перевірку
знань з питань охорони праці, надання першої
медичної допомоги потерпілим від нещасних
випадків, про правила поведінки та дії при виникненні аварій.
Навчання й інструктаж працівників з питань
охорони здоров’я під час праці є складовою частиною системи управління охороною праці й
проводиться з усіма працівниками під час їхньої трудової діяльності. Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці на підприємстві
покладається на його керівника, а у структурних підрозділах — на їхніх керівників. Контроль
за навчанням і періодичністю перевірок знань з
питань охорони здоров’я здійснює служба охорони праці.
Інструктажі для працівників за характером
і часом проведення поділяються на:
— вступний (при прийнятті на роботу, проводиться у кабінеті охорони праці або спеціально обладнаному для цього приміщенні);
— первинний (проводиться до початку роботи на робочому місці);
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— повторний (на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою — 1 раз на 3 місяці, на інших роботах —
1 раз на 6 місяців, проводиться індивідуально
або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за програмою первинного інструктажу);
— позаплановий (при зміні правил з охорони
праці, заміні обладнання або інших чинників,
що впливає на безпеку праці);
— цільовий (при виконанні разових робіт, не
пов’язаних з прямими обов’язками зі спеціальності, при ліквідації аварії, стихійного лиха).
Зауважимо, що вступний інструктаж проводить спеціаліст служби охорони праці або інший
фахівець, який пройшов навчання і перевірку
знань з охорони праці, а первинний, повторний,
позаплановий і цільовий інструктажі проводить
безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер). Інструктажі завершуються перевіркою знань усним опитуванням за допомогою технічних засобів навчання,
а також перевіркою набутих навичок безпечних
методів роботи. Знання перевіряє особа, яка
проводила інструктаж.
Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони
праці, забороняється. Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні
результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. При незадовільних результатах перевірки знань з питань
охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань.

Особливості роботи у важких,
небезпечних та шкідливих умовах
Як вище зазначалося, на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах,
працівникам видаються безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту: маски, респіратори, захисні окуляри,
запобіжні пояси і т. ін., а також мийні та зне-
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шкоджуючі засоби. Порядок забезпечення працівників підприємств вказаними засобами
встановлюється Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом
Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 24 березня 2008 р. № 53, яке поширюється
на всі підприємства організації незалежно від
форм власності.
Відповідно до ст. 7 Закону № 2694 працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, надаються певні пільги та
компенсації.
Так, згідно зі ст. 166 КЗпП на роботах зі шкідливими умовами праці працівникам видаються
безплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти.
На роботах з особливо шкідливими умовами
праці надається безплатно за встановленими
нормами лікувально-профілактичне харчування.
Роботодавцеві надано право самостійно вирішувати питання, пов’язані з безплатною видачею працівникам молока або інших рівноцінних харчових продуктів. Основою для прийняття
відповідних рішень є Перелік хімічних речовин,
при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затверджений
наказом МОЗ СРСР від 4 листопада 1987 р.
№ 4430-87.
На роботах з особливо шкідливими умовами
праці надається безплатно за встановленими
нормами лікувально-профілактичне харчування.
Перелік виробництв, професій та посад, робота
на яких дає право на безкоштовне отримання лікувально-профілактичне харчування, наведений
у переліку, затвердженому постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 7 січня
1977 р. № 4/П-1. Лікувально-профілактичне харчування видається у вигляді гарячих сніданків
перед початком роботи. В окремих випадках допускається за погодженням з медико-санітарною
частиною підприємства, а коли її немає — з міс-
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цевою санітарно-епідеміологічною станцією видача цих сніданків під час обідньої перерви.
Окрім цього, для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, встановлюється скорочена тривалість робочого часу —
не більше 36 годинна тиждень (ст. 51 КЗпП).
Право на скорочену тривалість робочого тижня
за роботу зі шкідливими умовами праці визначається згідно з Переліком виробництв, цехів,
професій і посад із шкідливими умовами праці,
робота в яких дає право на скорочену тривалість
робочого часу, затвердженим постановою КМУ
від 21 лютого 2001 р. № 163 (далі — Перелік
№ 163). Відповідно до п. 9 Порядку застосування Переліку № 163, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 23 березня 2001 р. № 122, скорочена тривалість робочого тижня встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці.
Згідно зі ст. 7 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504) щорічна додаткова відпустка за
роботу зі шкідливими і важкими умовами праці
тривалістю до 35 календарних днів надається
працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних
із негативним впливом на здоров’я шкідливих
виробничих факторів, за Списком № 1290. Працівникам, професії та посади яких не передбачені у Списку № 1290, але які в окремі періоди робочого часу виконують роботу у виробництвах,
цехах, за професіями і на посадах, означених
Списком, додаткова відпустка надається на тих
же підставах, що і працівникам, які мають право
на таку відпустку.
Конкретна тривалість цієї додаткової відпустки встановлюється колективним чи трудовим
договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості
працівника в цих умовах.
Порядок застосування Списку № 1290 затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30 січня 1998 р. № 16
(далі — Наказ № 16).
Визначення кількості додаткових днів відпустки базується на результатах гігієнічної оцінки умов праці за показниками та критеріями,
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затвердженими наказом Міністерства охорони
здоров’я України і Міністерства праці і соціальної
політики України від 31 грудня 1997 р. № 383/55.
Відповідно до п. 4 Наказу № 16 у випадках,
коли тривалість додаткової відпустки за результатами атестації робочих місць перевищує максимальну тривалість, вказаної у Списку № 1290,
відпустка може бути продовжена на кількість
днів цієї різниці за рахунок власних коштів підприємства.
Додаткова відпустка надається пропорційно
фактично відпрацьованому часу.
У розрахунок часу, що дає право працівнику
на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли
він фактично був зайнятий на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого
для працівників цих виробництв, цехів, професій і посад.
До стажу роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і
важкими умовами праці, зараховуються (ст. 9
Закону № 504):
1) час фактичної роботи зі шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не
менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва,
цеху, професії або посади;
2) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу зі шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;
3) час роботи вагітних жінок, переведених на
підставі медичного висновку на легшу роботу,
на якій вони не зазнають впливу несприятливих
виробничих факторів.

Охорона здоров’я
окремих категорій працівників
Варто також звернути увагу на особливості
використання праці окремих категорій громадян: неповнолітніх, жінок, працівників з інвалідністю тощо. Так, згідно зі ст. 24 Конституції
України жінки мають рівні з чоловіками права і
свободи, що забезпечується наданням їм рівних
з чоловіками можливостей у професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними
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заходами щодо охорони праці та здоров’я жінок;
створенням умов, які дають жінкам можливість
поєднувати працю з материнством; правовим
захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
З метою фактичного забезпечення рівноправності, з урахуванням особливостей жіночого організму, трудовим законодавством передбачено
спеціальні правила охорони праці/здоров’я
жінок, пільги і додаткові гарантії їхніх трудових
прав. Зокрема, згідно зі ст. 174 КЗпП забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також застосування жіночої
праці на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню).
Окрім цього, забороняється залучення жінок
до підіймання і переміщення важких речей,
маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, які затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України (далі — МОЗ)
від 10 грудня 1993 р. № 241. Так, граничними
нормами підіймання і переміщення вантажів
вважаються при чергуванні з іншою роботою
(до 2 разів на годину) — 10 кг, а якщо робота
пов’язана з постійним підійманням і переміщенням вантажів протягом робочої зміни — 7 кг.
Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна
перевищувати: з робочої поверхні — 350 кг, з
підлоги — 175 кг.
Чинне законодавство обмежує також застосування праці жінок у нічний час. Така робота допускається лише в тих галузях економіки, де це
зумовлюється особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід. У ст. 175 КЗпП зазначено, що перелік галузей, де допускається
застосування праці жінок у нічний час, затверджується КМУ. Однак на сьогодні такий перелік
не затверджений. Тому, за наявності письмової
згоди жінки, застосування її праці в нічний час
можливе. Вищезазначені обмеження не поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім’ї.
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А от залучення до робіт у нічний час вагітних
жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох
років, не допускається за будь-яких обставин
(ст. 176 КЗпП) — навіть за їхньою письмовою згодою цього робити не можна. Жінки, які мають
дітей віком до 3 років, у разі неможливості виконання попередньої роботи переводяться на
іншу роботу зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку 3 років. Також, згідно зі ст. 178 КЗпП,
вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих
виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. Вагітні
жінки і жінки, які мають дітей віком до трьох років, не можуть залучатися до робіт у нічний час,
до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, а також
не допускається направлення їх у відрядження.
Окрім того, жінкам надаються оплачувані
відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56
(у разі ненормальних пологів або народження
двох чи більше дітей — 70) календарних днів
після пологів, які обчислюються сумарно і надаються жінкам повністю незалежно від кількості
днів, фактично використаних до пологів. Після
відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами за
бажанням жінки їй надається частково оплачувана відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку 3 років з виплатою за ці періоди
допомоги за державним соціальним страхуванням. У разі, коли дитина потребує домашнього
догляду, жінці надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше, як до
досягнення дитиною шестирічного віку.
Ще однією категорією працівників, які також
вимагають певних особливостей використання
праці, є неповнолітні працівники, або особи,
які не досягли віку 18 років. У трудових правовідносинах вони прирівнюються у правах до повнолітніх, однак разом з цим для них встановлено додаткові пільги і гарантії трудових прав.
Так, в інтересах охорони здоров’я неповнолітніх
забороняється залучати їх на важких роботах і
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на роботах зі шкідливими або небезпечними
умовами праці, а також на підземних роботах.
Достатньо змістовний Перелік важких робіт і
робіт із шкідливими і небезпечними умовами
праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом МОЗ
від 31 березня 1994 р. № 46. Забороняється також залучати осіб, молодших 18 років, до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Ці
норми диференційовано залежно від статі та
віку неповнолітніх працівників і затверджено
наказом МОЗ від 22 березня 1996 р. № 59:
Граничні норми вантажу (кг)
Вік

14
15
16
17

Короткочасна робота

Тривала робота

юнаки

дівчата

юнаки

дівчата

5
12
14
16

2,5
6
7
8

—
8,4
11,2
12,6

—
4,2
5,6
6,3

Зауважимо, що під короткочасною роботою
розуміється 1 – 2 підняття та переміщення вантажу, а тривалою — більше ніж 2 підняття та
переміщення протягом 1 години робочого часу.
У вагу вантажу включається вага тари і упаковки. Докладене м’язове зусилля при утриманні
або переміщенні вантажу з використанням засобів малої механізації не повинно перевищувати граничної норми ваги, його тривалість — не
більше 3 хв., подальший — не менше 2 хв..
Встановлено також граничні норми сумарної
ваги вантажу для підлітків у розрахунку на 1 годину робочого часу:
Сумарна вага вантажів (кг), що підіймаються
(переміщуються) при виконанні роботи
Вік

14
15
16
17

з рівня
робочої поверхні

з підлоги

юнаки

дівчата

юнаки

дівчата

10
48
160
272

5
12
40
72

7
24
80
130

3,5
6
20
32
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Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги
вантажу на кількість його підйомів (переміщень). Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата, конвеєра і т. ін..
Висота підіймання не повинна перевищувати
1 м, а переміщення вантажу вручну не повинна
перевищувати 5 м.
Усі особи, молодші 18 років, приймаються на
роботу лише після попереднього медичного
огляду і в подальшому, до досягнення 21 року,
щороку підлягають обов’язковому медичному
оглядові відповідно до ст. 191 КЗпП. А згідно зі
ст. 193 КЗпП норми виробітку для робітників до
18 років встановлюються, виходячи з норм виробітку для дорослих робітників, пропорційно
скороченому робочому часу для осіб, що не досягли 18 років. Забороняється залучати працівників, молодших 18 років, до нічних, надурочних
робіт і робіт у вихідні дні. Працівникам віком до
18 років щорічні відпустки надаються у зручний
для них час тривалістю 31 календарний день.
Наступною категорією, яка вимагає особливих
заходів з охорони здоров’я на виробництві є працівники з інвалідністю, тобто особи зі стійким
розладом функцій організму внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що обмежують їх життєдіяльність, які потребують соціальної допомоги і захисту, та втрати здоров’я яких
визначено шляхом експертного обстеження
медико-соціальними експертними комісіями
(МСЕК). З метою реалізації творчих і виробничих
здібностей осіб з інвалідністю та з урахуванням
індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах зі
звичайними умовами праці, в цехах і на дільницях, де застосовується праця осіб з інвалідністю,
а також займатися індивідуальною та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.
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Згідно зі ст. 172 КЗпП, за бажанням працівника з інвалідністю або за вимогами його індивідуальної програми реабілітації, йому можуть
встановити режим роботи на умовах неповного робочого дня (неповного робочого тижня)
та пільгові умови праці. Окрім цього, за бажанням такого працівника, роботодавець може перевести його на легшу роботу, на що вказує ст.
170 КЗпП. Зазначимо, що таке переведення
можливе за умови, якщо інвалідність працівника настала за інших обставин, ніж внаслідок
нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання. Переведення на легшу
роботу працівника-інваліда відбувається на
конкретно визначений та узгоджений із роботодавцем термін або без обмеження такого
терміну з дотриманням рекомендацій МСЕК.
При цьому, заборонено залучати працівника з
інвалідністю до надурочної роботи і до роботи
в нічний час без його згоди та якщо є відповідні обмеження у висновку МСЕК. Якщо ж стан
здоров’я такого працівника перешкоджає виконанню його трудових обов’язків, то він має
право достроково розірвати укладений з ним
строковий трудовий договір, про що йдеться у
ст. 39 КЗпП.
Законодавством про працю передбачені й
інші гарантії в галузі охорони праці жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю.
Утім, вітчизняне законодавство й так містить
безліч правових норм, які тією чи іншою мірою
регулюють питання охорони здоров’я громадян,
що покладає на роботодавця та кадровика додаткову відповідальність.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ПОСТАНОВА
від 19 вересня 2018 р. № 792

Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних
та ведення обліку осіб, які шукають роботу

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
1 січня 2019 року

Остання редакція:
19 вересня 2018 року

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про зайнятість населення»
Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб,
які шукають роботу, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно
з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2019 року.
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Інд. 73
Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено новий Порядок реєстрації,
перереєстрації безробітних
та ведення обліку осіб, які
шукають роботу. Одним із
нововведень цього документа є впровадження інституту
кар’єрного радника — співробітника центру зайнятості,
який забезпечуватиме організацію надання послуг особам, які шукають роботу, зареєстрованим безробітним,
та здійснюватиме супровід
таких осіб з метою їх подальшого працевлаштування.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2018 р. № 792
ПОРЯДОК
реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу
Загальна частина
1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, філією центру зайнятості Автономної Республіки
Крим, обласного, Київського та Севастопольського міського центру зайнятості, а також
міським, районним, міськрайонним центром зайнятості державної служби зайнятості
(далі — центр зайнятості).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
кар’єрний радник — співробітник центру зайнятості, який відповідно до цього Порядку забезпечує організацію надання послуг особам, які шукають роботу, зареєстрованим
безробітним, здійснює супровід таких осіб з метою їх подальшого працевлаштування;
облік осіб, які шукають роботу, — внесення даних про осіб, які шукають роботу, до
Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості;
особа, яка шукає роботу, — особа, яка звернулася до центру зайнятості з метою отримання послуг із сприяння у працевлаштуванні;
перереєстрація безробітного — поновлення попередньої реєстрації безробітного,
якщо після її припинення безробітний не працевлаштувався;
припинення реєстрації безробітного — позбавлення особи (втрата особою) статусу
зареєстрованого безробітного;
профілювання — система оцінки ступеня мотивації до праці особи, яка шукає роботу,
чи безробітного, попиту на їх професію на ринку праці, можливості працевлаштування,
ризику тривалого безробіття та визначення обсягу і видів послуг, що надаватимуться з
метою їх інтеграції до ринку праці;
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реєстрація безробітного — надання особі, яка шукає роботу, статусу зареєстрованого безробітного.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про зайнятість населення», «Про імміграцію», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» та «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Облік осіб, які шукають роботу
3. Облік осіб, які шукають роботу, проводиться центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування таких осіб.
Обробка персональних даних осіб, які шукають роботу, здійснюється центром зайнятості
відповідно до закону.
4. Для взяття на облік у центрі зайнятості особи, які шукають роботу:
1) пред’являють:
громадяни України — паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу
та підтверджує громадянство України;
іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи
тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, — посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано
тимчасовий захист;
довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку в паспорті);
2) інформують про освіту, досвід роботи, зайнятість або перебування у трудових відносинах.
Особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», подає
копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності
пред’являє індивідуальну програму реабілітації.
5. Особи, які не пред’явили документи, зазначені у пункті 4 цього Порядку, мають право на
отримання інформації про послуги, що надаються центром зайнятості.
6. Особі, яка пред’явила документи, зазначені в пункті 4 цього Порядку, кар’єрний радник
забезпечуватиме її супровід та організацію надання послуг.
Кар’єрний радник сприяє особам, які шукають роботу, в пошуку роботи, плануванні кар’єри
шляхом:
надання консультацій щодо працевлаштування, зокрема інформації про вакантні посади, про
заходи для самостійного пошуку роботи, початку підприємницької діяльності;
консультування про можливості професійної підготовки, перепідготовки, формування та
розвитку професійних навичок і компетентностей, які користуються попитом на ринку праці, у
тому числі щодо вибору/зміни професії (виду професійної діяльності) та/або можливостей започаткування та провадження підприємницької діяльності;
проведення профорієнтації, профдіагностики;
інформування про суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, про застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.
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Кар’єрний радник вносить до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби
зайнятості отримані про особу, яка шукає роботу, персональні дані: прізвище, ім’я та по батькові;
серію та номер паспорта або дані іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або дані посвідки на постійне проживання або посвідчення біженця або особи,
яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист; зареєстроване місце
проживання чи місце перебування; число, місяць та рік народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті) та інші відомості, передбачені цим Порядком. На підставі цих даних формується персональна картка
особи, яка шукає роботу. Форма персональної картки та додатки до неї затверджуються Мінсоцполітики.
Порядок внесення, обробки, використання та захисту персональних даних, що вносяться до
Єдиної інформаційно-аналітичної системи, строки та умови їх зберігання, умови та процедура
зміни, видалення або знищення персональних даних тощо, затверджуються державною службою зайнятості з урахуванням вимог Законів України «Про захист персональних даних» і «Про
інформацію».
7. Працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням)
виробництва без припинення трудових відносин, беруться на облік на умовах, визначених цим
Порядком. Такі особи мають право брати участь у громадських та інших роботах тимчасового
характеру за направленням центру зайнятості.
8. У разі прийняття рішення про звільнення працівника відповідно до пунктів 2, 4, 6, 8 частини першої статті 36, пунктів 2, 6, 10, 11 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю
України та повідомлення ним про це центру зайнятості не пізніше ніж за два тижні така особа
береться на облік у центрі зайнятості в день звернення та має право на першочергове формування її резюме, розміщення його на офіційному веб-сайті державної служби зайнятості, профорієнтацію, інформаційно-консультаційні послуги та послуги з пошуку роботи з метою працевлаштування до набуття статусу безробітного.
9. Особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції,
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, беруться на облік у центрі зайнятості та мають право на першочергове отримання послуг центру зайнятості.
Військові комісаріати надають інформацію центрам зайнятості про осіб, які звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.
10. На основі документів та відомостей, передбачених пунктом 4 цього Порядку, отриманих
від осіб, які шукають роботу, кар’єрним радником здійснюється первинне профілювання відповідно до методики, затвердженої Мінсоцполітики в установленому порядку.
11. За результатами первинного профілювання кар’єрний радник разом з особою, яка шукає
роботу, складають індивідуальний план надання послуг.
В індивідуальному плані надання послуг зазначається комплекс заходів, які мають вжити
кар’єрний радник та особа, яка шукає роботу, строки та періодичність їх надання, зобов’язання
сторін щодо виконання цього плану.
Індивідуальний план надання послуг особі, яка шукає роботу, складається у двох примірниках, підписується безпосередньо такою особою та кар’єрним радником.
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Один примірник підписаного обома сторонами індивідуального плану надання послуг видається особі, яка шукає роботу.
За спільною згодою кар’єрного радника та особи, яка шукає роботу, строк надання послуг
згідно з індивідуальним планом надання послуг може бути змінено.
У разі зміни центру зайнятості індивідуальний план надання послуг розробляється та підписується з урахуванням раніше складеного плану за попереднім місцем обліку особи, яка шукає
роботу.
Примірна форма індивідуального плану надання послуг, порядок та умови його складення,
виконання затверджуються Мінсоцполітики.
12. У разі наявності пропозиції щодо роботи кар’єрний радник повідомляє про це особі, яка
шукає роботу, та за її згодою видає направлення на працевлаштування.
Форма направлення на працевлаштування затверджується Мінсоцполітики.
Під час формування направлення на працевлаштування кар’єрний радник зобов’язаний перевірити актуальність пропозиції щодо роботи та попередньо узгодити з роботодавцем умови
проведення співбесіди з особою, яка шукає роботу.
13. Облік особи, яка шукає роботу, припиняється з дня:
реєстрації її як безробітної;
відмови від отримання послуг центру зайнятості;
відмови від підписання індивідуального плану надання послуг;
смерті.

Надання статусу безробітного
14. Статус безробітного надається особам, які зазначені у частині першій статті 43 Закону
України «Про зайнятість населення».
15. Особи, які закінчили або припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та зареєструвалися в центрі зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення
навчання чи звільнення із служби, мають право на додаткові гарантії у сприянні з працевлаштування.
16. Особам, які навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, а також особам, у яких відсутній
страховий стаж, крім тих, що зазначені у частині другій статті 6 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», не може бути
надано статус безробітного.
17. Для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає заяву про надання
статусу безробітного, пред’являє документи, зазначені в підпункті 1 пункту 4 цього Порядку, а
також:
трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення
останнього виду зайнятості). Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової
книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи;
документ про освіту;
військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби.
Форма заяви про надання статусу безробітного затверджується Мінсоцполітики.
18. Крім документів, зазначених у пункті 17 цього Порядку, для отримання статусу безробітного подаються:
1) внутрішньо переміщеними особами у разі відсутності документів, що підтверджують факт
звільнення:
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заява про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір,
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), або відповідне рішення суду — у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку;
розрахунковий документ (квитанція), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення (за можливості);
2) членами особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім
осіб, які закінчили або припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти), звільнилися із строкової військової
або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для
реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби), — довідка про припинення ведення особистого селянського
господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою
за місцезнаходженням земельної ділянки.
Для цілей цього Порядку ведення особистого селянського господарства вважається основною роботою для члена такого господарства за умови, що протягом 12 місяців, які передували
дню звернення до центру зайнятості, він провадив лише таку діяльність чи одночасно перебував
у трудових відносинах або був зайнятим згідно із частиною першою статті 4 Закону України «Про
зайнятість населення» менше шести місяців.
Зазначену довідку не подають члени особистого селянського господарства, які:
є внутрішньо переміщеними особами;
проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
3) військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил, Національної гвардії, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, Держприкордонслужби, СБУ, Держспецтрансслужби, поліцейськими, особами
рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також
особовим складом воєнізованих аварійно-рятувальних служб, утворених відповідно до законодавства на постійній основі (далі — військовослужбовці), які звільнені із служби за станом
здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на
пенсію, — військово-обліковий документ, в якому зазначена дата взяття їх на облік у військовому комісаріаті відповідно до законодавства.
19. Особи, які зазначені у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення»
(крім осіб з інвалідністю, які не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку і норматив працевлаштування яких встановлюється згідно із Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб
з інвалідністю в Україні») та які мають право на додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
на підприємства, в установи, організації з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб за
рахунок квоти у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників, з метою
прискорення їх працевлаштування, крім документів, зазначених у пунктах 17 і 18 цього Порядку,
подають:
1) один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину (дітей) віком до шести
років, — свідоцтво про народження дитини, рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду;
2) один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до
14 років, — свідоцтво про народження дитини, рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного
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підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги;
3) один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю, утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку)
та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності), — пенсійне посвідчення, що містить запис про інвалідність, рішення місцевого органу виконавчої влади та органу
місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої
держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної
допомоги;
4) один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю (до досягнення нею 18-річного віку), — пенсійне посвідчення, що містить запис про
інвалідність. У разі відсутності пенсійного посвідчення належність до однієї з категорій осіб
(один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю,
утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або
особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності), один з батьків або особа, яка
їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю (до досягнення нею 18-річного віку) може підтверджуватися одним з таких документів:
посвідченням особи, яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
медичним висновком про дитину з інвалідністю віком до 18 років;
довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
5) дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, — копію рішення місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання статусу дитинисироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
6) особа, яка звільнена після відбування покарання або примусового лікування, за умови
відсутності будь-якого виду зайнятості з дати звільнення до дати реєстрації у центрі зайнятості —
відповідну довідку установи, в якій така особа відбувала покарання або проходила примусове
лікування;
7) особа, якій виповнилося 15 років та яка за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, може, як виняток, прийматися на роботу, — заяву одного з батьків або особи, яка їх
замінює, про згоду на працевлаштування такої особи, свідоцтво про народження чи рішення
суду або розпорядження органів опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування;
8) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», — посвідчення учасника бойових
дій та копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або
копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення.
20. Особа, яка шукає роботу і подала заяву про надання статусу безробітного, зобов’язана
подати кар’єрному раднику не пізніше сьомого календарного дня з дня отримання направлення
на працевлаштування письмову відповідь роботодавця про працевлаштування або відмову у
працевлаштуванні.
Під час формування направлення на працевлаштування кар’єрний радник зобов’язаний перевірити актуальність пропозиції підходящої роботи та попередньо узгодити з роботодавцем
умови проведення співбесіди з особою, яка шукає роботу і подала заяву про надання статусу
безробітного.
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Якщо в зазначений строк така особа подає кар’єрному раднику письмову відповідь роботодавця про відмову у працевлаштуванні або відстрочення вирішення питання щодо працевлаштування у зв’язку з необхідністю проходження медичного та наркологічного огляду, призначення
дати конкурсного відбору, такій особі надається статус безробітного з дня подання відповідної
заяви.
У разі відсутності підходящої роботи особі, яка шукає роботу, може бути надано статус безробітного з першого дня взяття на облік у центрі зайнятості.
Підбір підходящої роботи для зареєстрованого безробітного здійснюється відповідно до
статті 46 Закону України «Про зайнятість населення».
21. Для прийняття рішення про надання статусу безробітного кар’єрний радник вносить відомості з документів, зазначених у пунктах 17 – 19 цього Порядку, до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості та аналізує персональну картку особи, яка шукає
роботу.
22. Рішення про надання статусу безробітного чи відмову у наданні такого статусу приймається центром зайнятості не пізніше сьомого календарного дня з дня подання особою, яка
шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного.
З рішенням про надання (відмову в наданні) статусу безробітного, визначення розміру і
строку виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття, відкладення, скорочення
тривалості та припинення виплати такого забезпечення особа ознайомлюється під час відвідування кар’єрного радника, про що ставить підпис у відповідному додатку до персональної
картки.
У разі відмови особи поставити підпис у додатку до персональної картки кар’єрним радником
вноситься до неї відповідний запис.
23. Підставами для відмови у наданні статусу безробітного є:
1) відсутність на дату прийняття рішення про надання статусу безробітного документів, зазначених у пунктах 17 і 18 цього Порядку;
2) встановлення факту зайнятості особи, у тому числі отримання повідомлення від роботодавця про працевлаштування особи;
3) подання заяви про надання статусу безробітного особою, яка не зазначена у частині першій статті 43 Закону України «Про зайнятість населення»;
4) письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи;
5) невідвідування роботодавця та неподання в установлений строк без поважних причин особою письмової відповіді роботодавця про результати співбесіди відповідно до виданого центром
зайнятості направлення на працевлаштування;
6) неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, що припинена
на підставі абзаців вісімнадцятого – двадцятого підпункту 1 пункту 30 цього Порядку.
24. У разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову у наданні статусу безробітного особа може повторно подати заяву про надання зазначеного статусу не раніше ніж через
сім календарних днів з дня прийняття такого рішення.
Рішення центру зайнятості про відмову у наданні статусу безробітного може бути оскаржене
в установленому законодавством порядку.
25. Після реєстрації безробітного кар’єрний радник протягом десяти календарних днів вживає заходів із здійснення щодо нього поглибленого профілювання відповідно до методики, затвердженої Мінсоцполітики.
26. На основі отриманих результатів поглибленого профілювання кар’єрний радник разом із
зареєстрованим безробітним розробляє індивідуальний план працевлаштування.
Індивідуальний план працевлаштування повинен містити комплекс заходів, які мають вжити
кар’єрний радник та особисто зареєстрований безробітний, для працевлаштування або здійснення іншого виду зайнятості, зокрема:
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взаємні права, обов’язки кар’єрного радника та зареєстрованого безробітного;
заходи, пов’язані з пошуком роботи, співпрацею з роботодавцями та проведенням переговорів щодо умов працевлаштування;
заходи, пов’язані з отриманням освітніх послуг, обранням суб’єкту освітньої діяльності;
перелік активних заходів для забезпечення зайнятості;
умови залучення суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, для сприяння у працевлаштуванні безробітного на підставах, передбачених статтею 37
Закону України «Про зайнятість населення»;
строки, звітність, порядок інформування щодо виконання заходів, пов’язаних з реалізацією
індивідуального плану працевлаштування, форму співпраці та підтвердження вжиття заходів,
передбачених планом, кількість заходів та зустрічей з кар’єрним радником, іншими співробітниками центру зайнятості;
умови внесення змін та відповідальність кожної із сторін за невиконання чи неналежне виконання індивідуального плану працевлаштування.
Особливі потреби осіб з інвалідністю, осіб, звільнених з військової служби після участі у
проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, мають бути відповідно враховані в індивідуальному плані працевлаштування.
Зареєстрований безробітний протягом трьох робочих днів підписує запропонований індивідуальний план працевлаштування.
Індивідуальний план працевлаштування складається у двох примірниках, підписується безпосередньо зареєстрованим безробітним та кар’єрним радником.
Один примірник підписаного обома сторонами індивідуального плану працевлаштування
видається зареєстрованому безробітному.
Індивідуальний план працевлаштування підлягає коригуванню у разі зміни обставин, які
впливають на можливості інтеграції зареєстрованого безробітного до ринку праці.
Примірна форма індивідуального плану працевлаштування, порядок та умови його складення, виконання затверджуються Мінсоцполітики.
27. Зареєстрований безробітний під час отримання послуг центру зайнятості може подати
письмову заяву про заміну кар’єрного радника із зазначенням підстав.

Відвідування центру зайнятості
28. Зареєстрований безробітний відповідно до свого індивідуального плану працевлаштування зобов’язаний відвідувати центр зайнятості, в якому він зареєстрований, не рідше ніж
один раз на 30 календарних днів, крім випадків, що сталися внаслідок надзвичайної ситуації,
виникнення якої підтверджується на запит центру зайнятості відповідним органом згідно із законодавством, з пред’явленням паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу або підтверджує її спеціальний статус, та трудової книжки.
Зареєстрований безробітний, який з поважної причини не зміг звернутися до центру зайнятості у строк, установлений кар’єрним радником для відвідування, повинен відвідати центр
зайнятості не пізніше ніж у день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв’язку
з поважною причиною, за умови підтвердження її наявності відповідними документами. У разі
коли такий день припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, зареєстрований
безробітний повинен звернутися до центру зайнятості у перший робочий день, що настає за
ним.
Поважними причинами, наявність яких підтверджена відповідними документами, є хвороба
громадянина, смерть членів його сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років,
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відвідування лікарні, судових та правоохоронних органів, районних військкоматів, інших державних установ та інші обставини, які унеможливлюють відвідування центру зайнятості.
Дата наступного відвідування зареєстрованим безробітним центру зайнятості, в якому він
зареєстрований, встановлюється кар’єрним радником не рідше ніж один раз на 30 календарних
днів з урахуванням ситуації, яка склалася на регіональному ринку праці, за погодженням із зареєстрованим безробітним, що зазначається в додатку до персональної картки, та може бути
відстрочена більш як на 30 календарних днів у зв’язку з поданням:
довідки-виклику на сесію та заяви зареєстрованого безробітного про невідвідування центру
зайнятості протягом періоду сесії чи захисту дипломної роботи в разі навчання за заочною чи
вечірньою формою у закладах освіти не за направленням центру зайнятості (до наступного
робочого дня після закінчення сесії чи захисту дипломної роботи з урахуванням часу, необхідного для проїзду від місця навчання);
повістки про призов на навчальні або перевірочні збори у Збройні Сили відповідно до Закону
України «Про військовий обов’язок і військову службу» (до наступного робочого дня після закінчення зборів з урахуванням часу, необхідного для проїзду від місця зборів);
заяви про надання дозволу не відвідувати центр зайнятості у зв’язку із:
санаторно-курортним лікуванням (для осіб, звільнених з військової служби після участі у
проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення);
проходженням психологічної реабілітації та професійної адаптації (для осіб, звільнених з
військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення);
оздоровленням та літнім відпочинком дітей віком до 14 років (перерва між відвідуваннями може
становити 40 календарних днів один раз протягом календарного року).

Зміна зареєстрованим безробітним центру зайнятості
29. У разі бажання зареєстрованого безробітного здійснювати пошук роботи, отримувати
виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги в іншому центрі
зайнятості така особа подає до обраного центру зайнятості відповідну заяву, на підставі якої
формується персональна картка безробітного.
З дня подання такої заяви реєстрація у попередньому центрі зайнятості, в якому особа набула статусу безробітного та отримувала соціальні послуги і матеріальне забезпечення, припиняється відповідно до абзацу двадцять третього підпункту 1 пункту 30 цього Порядку.
Перереєстрація безробітного в центрі зайнятості, до якого він звернувся, здійснюється на
наступний день після подання відповідної заяви.
У випадку зміни центру зайнятості розробляється та підписується новий індивідуальний план
працевлаштування з урахуванням плану, складеного за попереднім місцем реєстрації безробітного.
Припинення реєстрації безробітного
30. Центр зайнятості припиняє реєстрацію безробітного:
1) з дня:
початку зайнятості особи (крім участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, зайнятості працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів);
працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту);
укладення цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг);
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забезпечення роботою самостійно;
призначення виплати грошового забезпечення батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам;
призначення грошової допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного
стороннього нагляду;
призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній
особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю I групи
або особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;
зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України «Про зайнятість населення»;
видання відповідно до законодавства про працю наказу (розпорядження) про поновлення
зареєстрованого безробітного на роботі;
вступу на навчання за денною формою, у тому числі з використанням ваучера;
призову чи прийому на військову службу або направлення на альтернативну (невійськову)
службу;
набрання законної сили вироком суду про засудження зареєстрованого безробітного до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з
випробуванням);
досягнення зареєстрованим безробітним встановленого статтею 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку або призначення пенсії за
віком на пільгових умовах чи за вислугу років;
подання ним заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до трьох років;
подання зареєстрованим безробітним заяви про припинення реєстрації;
визнання зареєстрованого безробітного нездатним до трудової діяльності відповідно до акта
огляду медико-соціальною експертною комісією;
встановлення факту подання зареєстрованим безробітним недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання йому статусу безробітного, призначення
виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг, що
мав місце протягом періоду реєстрації;
встановлення факту виконання зареєстрованим безробітним оплачуваної роботи (надання
послуг), зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України «Про зайнятість
населення»;
припинення професійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин;
відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за набутою професією за направленням центру зайнятості, а для зареєстрованого безробітного, який вперше шукає роботу
та не має професії (спеціальності), — відмови від двох пропозицій проходження професійного
навчання у період з дня реєстрації (перереєстрації);
смерті зареєстрованого безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;
подання зареєстрованим безробітним заяви про бажання отримувати соціальні послуги та
виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття в іншому центрі зайнятості;
2) у разі невідвідування зареєстрованим безробітним без поважних причин центру зайнятості:
протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування (крім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне
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навчання за направленням центру зайнятості, зайняті працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих
виборів) (реєстрація припиняється з наступного дня після останнього фактичного відвідування
центру зайнятості. Рішення про припинення реєстрації безробітного у цьому випадку приймається на 31-й день);
протягом 14 робочих днів з дня припинення участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, закінчення праці, пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів
Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів (реєстрація припиняється з
дня припинення участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, праці, пов’язаної
з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів
України, місцевих виборів. Рішення про припинення реєстрації безробітного у цьому випадку
приймається на 15-й день);
протягом 14 робочих днів з дня закінчення професійного навчання за направленням центру
зайнятості (реєстрація припиняється з дня закінчення професійного навчання за направленням
центру зайнятості. Рішення про припинення реєстрації безробітного у цьому випадку приймається на 15-й день);
протягом 14 робочих днів з дня закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах (реєстрація припиняється з дня закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та
пологах. Рішення про припинення реєстрації безробітного у цьому випадку приймається на 15-й
день);
3) з дня відмови від складення, підписання, а також з дня встановлення факту невиконання
без поважних причин, зазначених в абзаці третьому пункту 28 цього Порядку, індивідуального
плану працевлаштування.
31. У разі припинення реєстрації безробітного така особа може бути взята на облік або поновлена на обліку в центрі зайнятості, до якого вона звернулася відповідно до умов цього Порядку.
32. Особа має право перереєструватися у тому ж або іншому центрі зайнятості як безробітна
у разі, коли після припинення реєстрації залишилася безробітною та належить до категорії осіб,
які зазначені у частині першій статті 43 Закону України «Про зайнятість населення».
Перереєстрація безробітного здійснюється з дня подання відповідної заяви або не раніше ніж
через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації відповідно до абзаців вісімнадцятого – двадцять першого підпункту 1 пункту 30 цього Порядку за умови повернення
коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, та абзацу другого підпункту 2 пункту 30
цього Порядку.
Перереєстрація безробітного здійснюється центром зайнятості з дня припинення попередньої реєстрації з підстав, зазначених у підпункті 2 (крім абзацу другого) пункту 30 цього Порядку, за умови підтвердження поважних причин, зазначених в абзаці третьому пункту 28 цього
Порядку, з яких зареєстрований безробітний не зміг своєчасно звернутися до центру зайнятості,
та у разі відвідування центру зайнятості, яким припинено реєстрацію, на наступний робочий
день після усунення таких причин.
Перереєстрація безробітного здійснюється не раніше ніж через 30 календарних днів з дня
припинення попередньої реєстрації відповідно до підпункту 3 пункту 30 цього Порядку.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України
від 19 вересня 2018 р. № 792
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198 «Про затвердження
Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу»
(Офіційний вісник України, 2013 p., № 26, ст. 859).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 403 «Про внесення змін до
Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу»
(Офіційний вісник України, 2014 p., № 72, ст. 2028).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 334 «Про внесення змін до
Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу»
(Офіційний вісник України, 2015 p., № 44, ст. 1381).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 473 «Про внесення змін до
Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу»
(Офіційний вісник України, 2015 p., № 55, ст. 1802).
5. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 673 (Офіційний вісник України, 2015 р.,
№ 73, ст. 2404).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1100 «Про внесення змін до
Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу»
(Офіційний вісник України, 2016 p., № 2, ст. 92).
7. Пункт 18 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 313 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 35,
ст. 1360).
8. Пункт 1 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів
України від 20 березня 2013 р. № 198 і від 15 квітня 2013 р. № 347, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 879 (Офіційний вісник України, 2016 р.,
№ 97, ст. 3157).
9. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 263 (Офіційний вісник України,
2018 р., № 33, ст. 1159).
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Класифікатор професій:
пошук потрібних посад
і проблеми застосування
Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) є
основним нормативним документом із визначення чинних професійних назв робіт (посад,
професій) для застосування у кадровій діяльності, особливо під час складання штатних розписів, оскільки в трудовому законодавстві України зберігається норма запису назв професій
(посад) до трудових книжок у відповідності до вимог КП і велика кількість професій (посад)
підпадає під дію пільгових нормативів (додаткові відпустки, скорочений робочий тиждень,
достроковий вихід на пенсію тощо). Ознайомтеся з кількома існуючими методиками пошуку
в КП потрібних професій, а також дізнайтеся, чому необхідно вчасно бути обізнаними та
враховувати зміни, що періодично вносяться до КП.

Врахування змін до КП
Насамперед треба зазначити, що під час пошуку потрібних професій у КП кадровикам слід
використовувати винятково офіційні видання
КП (та Змін до нього) та/або загальновизнані джерела відповідної інформації на кшталт
офіційних сайтів міністерств і відомств. Це
пов’язано з тим, що останнім часом на книжковому ринку України та деяких сайтах часто
з’являються «піратські» копії КП, де можливі різноманітні помилки або викривлення назв професійних категорій та їхніх кодів. Крім того, у
них не завжди враховано поточні зміни у системі професійної класифікації України.
Також, якщо користувач КП має його примірник, виданий на певну дату, а після неї було внесено чергові зміни та доповнення до КП, то за необхідності знайти (перевірити наявність) певну
професійну назву роботи в КП слід обов’язково використовувати і всі опубліковані зміни до КП. Кожна з них, зазвичай, має три так звані «директиви»:
• «змінити» — змінюються (коригуються)
назви окремих професійних категорій без зміни
їхнього коду КП внаслідок виявлених технічних
помилок або з інших причин;
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• «скасувати» — скасовуються окремі назви
професійних категорій внаслідок того, що ці назви є застарілими, або з інших причин;
• «внести» — до КП вносяться нові назви
окремих професійних категорій у зв’язку з розвитком технологій, змін в організації праці
тощо.
Таким чином, аби з’ясувати, чи є в чинній
версії КП певна професійна назва роботи та її
код, слід по черзі перевірити всі зазначені директиви останньої зміни до КП, а також всіх попередніх (якщо вони не враховані у відповідному виданні КП). Якщо у змінах до КП на певну
дату не було якоїсь інформації щодо професійних назв робіт та їх кодів, необхідно звернутися
до наявного примірника офіційного видання
КП. Якщо ж у наступних змінах до КП щодо певних професій було надано нову інформацію (або
здійснено зміни щодо назви та коду КП для відповідного професійного угруповання), слід використовувати інформацію, що міститься у найостаннішій з таких Змін.
Зазначеного порядку слід ретельно дотримуватися і через те, що фахівці, які здійснюють ведення КП та готують до нього відповідні зміни,
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а також фахівці, які готують відповідні пропозиції щодо змін у КП з боку різних міністерств та
відомств України, на жаль, досить часто підходять до своєї роботи не достатньо професійно й
іноді допускають різні помилки, які доводиться
виправляти наступними змінами. Яскравим
прикладом цього є Зміна № 6 до КП, затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) від 26 жовтня 2017 р. № 1542 та Зміна № 7
до КП, затверджена наказом Мінекономрозвитку від 30 листопада 2017 р. № 1744.
Зокрема, Зміною № 6 до КП було скасовано
цілу низку професійних назв робіт у сфері охорони здоров’я, наприклад:
— «Лікар-терапевт дільничний» (код КП 2221.2);
— «Лікар-терапевт підлітковий» (код КП 2221.2);
— «Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці» (код КП 2221.2);
— «Фельдшер з медицини невідкладних станів» (код КП 3221);
— «Інструктор з трудової терапії» (код КП 3226);
— «Сестра медична з лікувальної фізкультури» (код КП 3231);
— «Сестра медична з масажу» (код КП 3231);
— «Інструктор з трудової адаптації» (код КП
3226);
— «Фахівець з фізичної реабілітації» (код КП
3226).
А приблизно за місяць усі зазначені професійні назви робіт були знову повернуті до КП Зміною № 7. Тому, наприклад, якщо кадровик у медичній сфері захоче внести до штатного розпису
свого закладу назву посади «Сестра медична з
масажу», а використовувати для цього буде версію КП, в якій враховані усі зміни, крім останньої Зміни № 7, то він не зможе знайти у КП професійну назву роботи «Сестра медична з масажу»
і зробить у зв’язку з цим помилковий висновок,
що вона не відповідає КП.
Подібні «непорозуміння» із Змінами до КП
відбувалися і раніше. Так, до 2014 року «Помічник лісничого» кілька років належав до професійної групи «Керівники» і мав код КП 1221.2.
Але у 2014 році Зміною № 2 до КП його фактично було переведено до професійної групи «Фахівці» з кодом КП 3436.9, а вже Зміною № 3 до
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КП у 2015 році знову повернуто до «керівників»
з кодом КП 1221.2.

Методики пошуку
професійних назв робіт
За наявності повної версії КП (з урахуванням
усіх змін до нього) починати пошук певної назви посади (професії) можна кількома різними
способами:
 З Додатку Б «Абетковий покажчик професійних назв робіт», коли дуже мало інформації про відповідну посаду, крім її можливої назви.
При цьому слід мати на увазі, що у професійних
назвах робіт на початку міститься переважно
(але не завжди) іменник, наприклад «інженер»,
«експерт» тощо, після якого додаються уточнюючі слова — «Інженер бортовий», «Експерт технічний з промислової безпеки» тощо. Але є й
низка традиційно закріплених на практиці професій (робіт), що починаються з прикметників,
наприклад, «генеральний», «державний», «науковий», «старший». Загалом це найпростіший
спосіб пошуку потрібної назви посади (професії), оскільки як зрозуміло з назви Додатку Б,
професійні назви робіт у ньому наведені в алфавітному порядку.
 3 Додатку А «Покажчик професійних назв
робіт за кодами професій», якщо відомий код
КП (нагадаємо, що коди КП у Додатку А розміщені в порядку зростання). Тоді можна знайти споріднені професійні назви робіт із цим кодом, а
також у розділі «Класифікація професій» — назву
групи, підкласу, класу, підрозділу та розділу КП,
до яких належить ця професійна назва роботи.
 З розділу КП «Класифікація професій»,
якщо орієнтуватися на вид економічної діяльності підприємства або його основного чи допоміжного підрозділу, відповідні галузі знань, види
обладнання, інструментів, технологій. Тоді слід
знайти необхідне професійне угруповання, що
відповідає потрібному напряму діяльності, а потім згідно з кодом цього угруповання — потрібну професійну назву роботи в Додатку А. Зрозуміло, що цей спосіб пошуку професійної назви
роботи є найскладнішим з наведених, оскільки
спочатку потрібно з’ясувати, до якого розділу
КП належить певна професія.
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Урахування назв професійних угруповань потрібне також у зв’язку з тим, що окремі професійні назви робіт в силу деяких причин існують
лише у певних видах економічної діяльності.
Наприклад, така професійна назва роботи, як
«Спеціаліст-бухгалтер» з кодом КП 2419.3, належить до групи «Професіонали державної
служби», і тому назва такої посади не може бути
в штатному розписі комерційного підприємства, яке надає послуги, скажімо, у сфері побутового обслуговування населення.

«Жіночі» професії
Під час пошуку найбільш підходящої професії
(посади) у КП кадровику слід звернути увагу на
те, що згідно з нормами КП майже усі професійні назви робіт визначаються у КП тільки у чоловічому роді. Винятком є лише кілька «жіночих»
професійних назв робіт, яким притаманне використання тільки жіночого роду, наприклад,
«Швачка», «Нянька», «Покоївка», «Сестра-господиня», «Економка», «Друкарка», «Сестра медична». Це пов’язано з тим, що за цими професіями переважно працюють саме жінки, а також
іноді тому, що зміна відповідних професійних
назв робіт з жіночого на чоловічий рід може фактично змінити і характер відповідної професії.
Наприклад, «Друкарка» (рос. «Машиністка») —
це працівник, який «друкує» на друкарській машині (або у теперішній час, як правило, набирає
на клавіатурі персонального комп’ютера) відповідні тексти. «Друкар» же (рос. «Печатник») —
це працівник у поліграфічній промисловості
(типографії) із зовсім іншою професійною спеціалізацією.
Відповідні редакції назв професій переважно
у чоловічому роді були офіційно визначені Інститутом української мови НАН України і у такому вигляді вони й застосовуються у КП.
При цьому слід зазначити, що навіть якщо на
посаді з «чоловічою» назвою працює жінка, її не
можна називати у кадрових документах, наприклад, «секретарка», «офіціантка», «завідувачка»,
«директорка», «паспортистка» тощо. Те саме
стосується і чоловіків, які працюють на посадах
з «жіночими назвами», тобто, наприклад, якщо
на посаді «сестри медичної» працює чоловік, то
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він буде так і визначатися у кадрових документах, а не, приміром, «медичний брат».
Від редакції.
Якщо не враховувати декілька професійних назв
робіт, які мають два роди — жіночий та чоловічий (наприклад, з використанням слів «голова», «глава», «листоноша»), то загальна кількість професійних назв робіт
жіночого роду у КП становить понад 30 позицій. Інститут української мови НАН України свого часу надав
роз’яснення з цього приводу (лист Інституту української
мови НАН України від 4 лютого 2010 р. № 307/68 до
ДУ НДІ соціально-трудових відносин):
«В українській мові основна частина назв професій
за видом діяльності належить до чоловічого роду, проте
в сучасному суспільстві значно розширилося коло жіночих професій і занять, тому значна частина термінів на
їх позначення може вживатися як в чоловічому, так і в
жіночому роді. Проте деякі професії, що історично були
суто жіночими, з часом стали й чоловічими, а це спричинило можливість вживання чоловічого роду у термінах на їх позначення. У зв’язку з цим до наведених слів
пропонуємо такі засвідчені словниками відповідники:
• акушерка — акушер;
• головна медична сестра — головний медичний
брат (аналогічно: медичний брат, молодший медичний
брат, санітар, санітар-прибиральник, санітар-буфетник);
• друкарка — (особа, яка друкує рукописні матеріали) вживається лише в жіночому роді;
• економка — (особа, яка веде хатнє господарство)
вживається лише в жіночому роді;
• секретар — секретарка (аналогічно секретаркастенографістка);
• стенографіст — стенографістка;
• сестра медична з дієтичного харчування — брат
медичний з дієтичного харчування (аналогічно брат медичний з косметичних процедур, брат медичний з лікувальної фізкультури, брат медичний з фізіотерапії
тощо).
Лише у жіночому роді на позначення назв професій в українській мові вживаються слова нянька, покоївка, сестра-господиня, друкарка тощо».
Крім того, Інститут української мови НАН України
зазначав, що, наприклад, такі слова як швачка (те саме,
що кравчиня) та швець (майстер, який шиє та лагодить
взуття, те саме, що чоботар) не можуть вживатися як
відповідники одне одного.
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Отже, науковці Інституту української мови НАН
України надали для деяких назв професій з КП засвідчені словниками відповідники у належному роді, водночас
вважаючи правомірним застосування в КП професійних
назв робіт у жіночому роді, які фактично не мають аналогів у чоловічому.
Але при зверненні розробників КП до Міністерства
охорони здоров’я України (далі — МОЗ) стосовно погодження питань про змінення назв професій «Головна медична сестра» на «Головний медичний брат», «Сестра
медична» на «Брат медичний» (за різними видами діяльності), «Акушерка» на «Акушер» отримали роз’яснення:
«Запропоновані назви професій визначені тільки в жіночому роді та не можуть бути змінені на чоловічі, оскільки
потребуватимуть аналогічних змін у низці нормативноправових документів» (лист МОЗ від 18 лютого 2010 р.
№ 11.02-07/21 до ДУ НДІ соціально-трудових відносин).
Отже, МОЗ не вважає питання гендерної неузгодженості назв посад проблемними та не вбачає доцільним ним займатися. Тобто, якщо, наприклад, у чоловіка
в трудовій книжці записано «Сестра медична», це жодним чином не повинно заважати його діяльності, щонайбільше — може завдавати «незначного» психологічного дискомфорту.

Лапки, скорочення,
іншомовні слова та абревіатури
Також у КП містяться й певні професійні назви робіт з використанням лапок, скорочень, іншомовних слів і абревіатур, наприклад:
— «Боцман судна змішаного плавання «рікаморе» (боцман-моторист, боцман-електрозварник)» (код КП 8340);

— «Оператор «гарячої» камери» (код КП 8161);
— «Інженер з профадаптації» (код КП 2412.2);
— «Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)» (код КП 2412.2);
— «Апаратник виробництва АГ-солі» (код КП
8154).
Зверніть увагу, що ці та подібні інші професійні назви робіт мають бути використанні на
практиці у такому ж самому вигляді як і в КП.
Так, у разі, коли є необхідність використання
назви посади зі скороченням, приміром, «Інженер з профадаптації», то внесення до штатного
розпису підприємства та трудової книжки працівника запису із розшифруванням такого скорочення (тобто «Інженер з професійної адаптації») буде вважатися помилковим.
Водночас, така професійна назва роботи як
«Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)» виписується в кадровій документації або як «Фахівець з питань зайнятості», або як «Хедхантер»
(залежно від того, який принцип корпоративного управління прийнято на підприємстві).
Але на практиці (звісно, якщо є така можливість) бажано не зловживати лапками, скороченнями та абревіатурами при написанні назв
професій, оскільки вони можуть бути не зрозумілими для інших роботодавців, представників
Пенсійного фонду України, центрів зайнятості
тощо.

Любов ГУЩІНА,
консультант
з кадрового діловодства

У наступному номері ви зможете ознайомитися з особливостями пошуку
у КП окремих специфічних професійних категорій, який дещо відрізняється від загального порядку
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Як обрати потрібного кандидата
На ринку праці величезна кількість охочих знайти або змінити роботу й бази відповідних
інтернет-сайтів переповнені різноманітними резюме. Однак підшукати працівника, який би
відповідав усім вимогам за вакантною посадою, як і раніше, складно. Дізнайтеся, як полегшити процес обрання потрібного кандидата, у т. ч. якщо на одну вакансію є кілька претендентів, а також від співпраці з якими типами людей краще утриматися.

Стандартні етапи обрання
Звісно, у кожного роботодавця та кадровика
є «свій» алгоритм підбору кандидатів, однак
існує і загальноприйнятий процес відбору персоналу, який складається з декількох етапів.
Можливо, якийсь з цих етапів ви випадково
«пропускаєте», тож ознайомтеся з їх «стандартним» набором — адже на кожному з них деяка
частина кандидатів «відсіється» або вони самі
відмовляться від вакантної посади з особистих
мотивів, що полегшить у подальшому процес
відбору.
 Етап 1. Первинний відбір резюме.
Під час вивчення отриманих резюме, ви можете одразу поділяти їх на три категорії за
формальними ознаками (освіта, досвід, знання мов тощо):
— повністю підходять;
— частково підходять (у таких резюме можливо буде відповідати потребам вашого підприємства досвід кандидата, але може не бути виконано певну вимогу, заявлену в оголошенні про
вакансію, наприклад, відсутність портфоліо);
— точно не підійдуть за ключовими ознаками
(приміром, відсутність відповідної освіти).
При цьому варто без особливих роздумів «відсіювати» тих кандидатів, які занадто часто змінюють роботу — наприклад, частіше ніж раз на
квартал на декількох підприємствах (звісно,
якщо ви шукаєте не тимчасових працівників).
А от тим, які відповідають основним вимогам,
але, водночас, мають і деякі «недоліки» (приміром, досвід роботи за відповідною посадою, але
не в тій сфері, в якій працює ваше підприємство,
а в суміжній) не слід відмовляти одразу — інак-

№ 22 (178), 15 листопада 2018

ше через незначні дрібниці ви можете втратити
цілком пристойного кандидата.
 Етап 2. Телефонна бесіда з кандидатами.
Мета цього етапу — отримання достовірної
інформації про претендента на вакантну посаду
та уточнення деяких даних. Зокрема, необхідно
дізнатися, чи відповідає людина посаді, чи володіє потрібними знаннями, виявити чи достатньо
в неї досвіду, мотивації, з’ясувати її психологічні
риси характеру. Також особливу увагу варто приділити типам темпераменту — адже, приміром,
холерик навряд чи зможе ефективно працювати
на посаді бухгалтера.
 Етап 3. Особиста співбесіда.
На цьому етапі проводиться розширена очна
розмова з кандидатом, під час якої треба намагатися отримати від нього максимум додаткової інформації, а також надати і йому можливість ознайомитися з майбутніми посадовими
обов’язками, корпоративною культурою тощо.
Слід звернути увагу, що на даному етапі кадровикам варто бути обережними — не можна
робити свій вибір на симпатії чи антипатії до
конкретного кандидата. Адже людина може
бути близькою вам за поглядами та думками,
судячи з поведінки, але це не означає, що вона
буде відмінно виконувати свою роботу. Водночас, якщо вам не подобаються певні манери якогось з кандидатів чи, тим більше, його костюм
чи сукня, це не означає, що він є поганим фахівцем у своїй сфері.
Співбесіду можна також доповнити й вирішенням конкретної практичної ситуацій та, за
потреби, перевіркою стійкості кандидата до
стресу.

37

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

 Етап 4. Проведення тестів і випробувань.
Останнім часом роботодавці майже завжди
пропонують після чи у процесі співбесіди пройти тест, результати якого нададуть інформацію
для подальших висновків і дій. За соціальними дослідженнями, на частку тестів припадає
близько 30% інформації для ухвалення рішення
про кандидата. Найчастіше вдаються до тестів
на інтелект (так званих IQ). Утім, їх проведення
наразі здається неефективним, оскільки їх ще не
пройшли напевно мабуть лише ті, в кого немає
доступу до інтернету (тому внаслідок розуміння
основних алгоритмів проходження таких тестів
їхні результати не будуть відповідати справжнім).
Існують й інші тести, що застосовуються на
підприємствах для виявлений саме тих якостей,
якими повинен володіти майбутній працівник
(як правило, ці тести розробляють працівники
відділу кадрів на підставі отриманої інформації
від керівників відповідних структурних підрозділів). Також, якщо підприємству необхідно,
щоб потенційні кандидати були психологічно
стійкими, застосовуються й різноманітні психологічні тести (в них наводиться досить багато
ситуацій, які кандидат повинен дослідити і дати
свій коментар чи запропонувати своє рішення
на наведені ситуаційні приклади, а за відповідями і запропонованими ідеями можна буде дізнатися, як кандидат реагуватиме на відповідні
випадки). Але й такі тести не завжди дають точну інформацію (тим більше, якщо тест один, то
він навряд чи зможе повністю розкрити здібності людини). Також можливе й спотворене
трактування відповідей кандидата, які можуть
вплинути на думку про нього та його можливості
(як у кращий бік, так і в гірший). Тому для проведення ефективного тестування бажано застосовувати кілька видів тестів різного спрямування — тоді про кандидата складеться більш-менш
адекватне уявлення й буде доступна потрібна
інформація про його здібності.
Від редакції:
Будь-які тести для оцінки кандидатів повинні бути
професійними і відповідати своєму призначенню, а також мати високу ступінь об’єктивності й вимірювати

38

лише те, для чого вони призначені. Крім того, існують
етичні норми, яких необхідно дотримуватися — кандидат повинен пройти тестування добровільно й людину
не можна піддавати обстеженню (психологічному чи
інтелектуальному) проти її волі (звісно, за винятком
особливих випадків, регламентованих законодавством,
але до них процес підбору персоналу не має жодного
відношення).
 Етап 5. Перевірка професійної історії та
рекомендації.
Як відомо, часто співробітника просять покинути місце роботи, а запис у трудовій книжці
свідчить, що він звільнився за власним бажанням. Щоб уникнути прийняття на роботу безвідповідальної людини, кадровики досить часто
намагаються зв’язатися і поговорити з колишніми колегами й керівництвом претендента. Можливо, під час такого спілкування ви й з’ясуєте
справжню причину звільнення людини з минулої роботи, хоча наразі цей етап поступово вже
відходить у минуле, оскільки надзвичайно рідко
вдається отримати неупереджену інформацію.
Від редакції:
Пам’ятайте, що не можна телефонувати з проханням надати рекомендації на те підприємство, з якого
кандидат ще не звільнився, хоча і збирається це зробити, якщо його керівництву ще не відомо про намір працівника залишити місце роботи. Це може стати для
керівництва працівника несподіванкою, а якщо ви ще
не прийняли остаточного рішення, чи приймете на роботу саме цього працівника, то можете значно нашкодити йому. Та й навряд чи в такому випадку почуєте
об’єктивну оцінку від його керівника — зрозуміло, що
він буде роздратований від отримання такої інформації
й намагатиметься зробити усе, щоб працівник, якщо
він є фахівцем у своїй справі, не звільнився з їхнього
підприємства.
Також зверніть увагу, що отримання негативної рекомендації на кандидата є одним з найделікатніших моментів (особливо, якщо він підходить підприємству «по духу» й професійним
якостям, а негативна рекомендація отримана
від його безпосереднього керівника). Не можна
забувати про те, що втративши справді цінного
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співробітника, у керівника починається метушня з приводу пошуку гідної заміни, навчання і
адаптації новачка. Тому, відповідно, ставлення
до співробітника, який звільнився й завдав цим
стільки клопоту, часто змінюється в негативну
сторону. До того ж, в умовах жорсткої конкуренції зустрічається ще одна поширена причина, через яку насправді цінному кандидатові
можуть надати негативну рекомендацію. Коли
йдеться про висококваліфікованого фахівця у
вузькому сегменті ринку, колишні керівники
серйозно побоюються потенційного переходу
своїх співробітників до конкурентів. Тому дізнавшись про наміри свого працівника, керівник
буде навмисно на нього «наговорювати», аби
не дати можливість конкурентам здобути хорошого фахівця, а разом з ним певні переваги на
ринку.
Насправді корисною отримання рекомендації
буде лише у кількох випадках, зокрема:
— розбіжність між записами у трудовій книжці, текстом резюме і розповіддю кандидата;
— занадто велика кількість дипломів і регалій у претендента на посаду;
— різкі та негативні відгуки кандидата про
декілька своїх попередніх місць роботи, керівників або колег;
— підозра, що у людини є вкрай шкідливі
звички (наприклад, залежність від алкоголю чи
наркотиків).
 Етап 6. Остаточне рішення.
За підсумками порівняльного аналізу претендентів визначається той, хто максимально відповідає усім вимогам, що пред’являються. Коли
остаточне рішення прийнято, кандидата про це
повідомляють, у повному обсязі знайомлять з
майбутньою роботою, обов’язками, режимом
роботи, правилами, за якими нараховується заробітна плата і премія, тощо.
Завершуючи опис етапів відбору персоналу,
варто зауважити, що однією з найбільш поширених проблем під час цього процесу є величезна численність відбіркових пунктів. Досить часто кандидат вимушений проходити співбесіду з
кількома представниками підприємства, серед
яких — начальник відділу, до якого влаштовується на роботу кандидат, начальник відділу
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кадрів і керівник підприємства. При цьому в
кожного з них можуть бути власні критерії оцінки — приміром, рівень професійних навичок
кандидата може влаштовувати кадровика, однак начальнику відділу, в якому імовірно той
буде працювати, наявних здібностей виявляється недостатньо, а керівникові підприємства
може просто не сподобатися зовнішній вигляд
кандидата. Тому перед проведенням відбору працівників слід визначити чітку структуру для подальшої оцінки кандидатів (наприклад, освіту,
досвід, рівень володіння іноземною мовою
тощо). А при оцінці особистісних якостей важливо пам’ятати, що успішна діяльність підприємства все ж таки насамперед залежить від професійних даних співробітників, а не від позитивних
рис його характеру чи, тим більше, кольору сукні.

Типи кандидатів,
з якими краще не співпрацювати
Керівники великих підприємств і кадровики з
великим досвідом роботи (зокрема, щодо пошуку й підбору персоналу) рекомендують одразу
«відсіювати» деякі категорії кандидатів (звісно,
знаходячи для них іншу, тактовну й стандартну
причину для пояснення відмови, аби уникнути
проблем у подальшому). Так, бажано не починати співпрацю з наступними категоріями
людей:
• Люди з позицією жертви. Зазвичай, такі
кандидати одразу скаржаться на те, що колишнє
керівництво не надавало їм можливості для розвитку і професійного зростання. Таким чином
кандидат перекладає відповідальність за свої невдачі (і навіть лінь) на інших, а це означає, що він
і в цілому до всього ставиться подібним чином.
• Кандидат, що часто змінює місце роботи. Звісно, іноді причини можуть бути й цілком
об’єктивними, тому якщо людина звільнилася,
приміром, через місяць роботи на одному з підприємств (нехай і останньому) це ще не є причиною для її «відсіювання», проте якщо, наприклад, за півроку було змінено вже три місця
роботи, то цей показник говорить сам за себе.
• Люди, які вважають себе «всезнайками».
Зрозуміло, що будь-хто не може знати абсолютно все, а ті кандидати, які не визнають брак
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знань, можуть зіпсувати серйозний проект, тому
краще до цього не доводити.
• Кандидати, які не вміють слухати. Люди,
які ігнорують або пропускають «повз вуха» питання кадровика, не будуть слухати і колег, і безпосереднього керівника. А без цього продуктивну співпрацю навряд чи можливо налагодити.
• Близькі родичі та друзі. Приймаючи їх на
роботу, ви автоматично покладає на свої плечі
додаткові зобов’язання як перед керівництвом,
так і перед сім’єю чи друзями. Ну уявіть собі, що
буде, якщо з належним обсягом роботи не впорається рідна сестра вашого чоловіка чи найкраща подруга? Звільнивши таку людину, ви налаштуєте проти себе найближче оточення, а
проігнорувавши її невідповідність займаній посаді — можете і самі втратити роботу. Тим більше, рідні та друзі у будь-якому випадку будуть
вимагати до себе особливого ставлення, вважаючи, що загальні правила не для них. Тож
краще просто цього не робити.
Також не беріть на роботу нікого «на емоціях»
(при підборі співробітників потрібен тверезий
розрахунок) і не приймайте на роботу нікого з почуття жалю (можливо, це жорстоко, але ніхто не
зобов’язаний брати на роботу людину тільки тому,
що в неї наразі якісь проблеми у житті, а справжні
професіонали, які тимчасово опинилися у важкій
ситуації, вам про це просто не повідомлять).

Якщо на одну вакансію
є кілька рівноцінних кандидатів
Іноді, коли вже позаду вивчення низки одноманітних резюме і проведення втомливих співбесід, раптово виникає ще одна проблема: після
ретельного відбору залишилося кілька рівноцінних кандидатів, але посада тільки одна. І, очевидно, що обидва (троє, четверо) кандидати є
дуже приємними у спілкуванні людьми, грамотно відповідають на поставлені питання, мають
приблизно однаковий досвід роботи. За таких
обставин процес обрання стає дуже болісним, бо
незрозуміло, якими критеріями слід керуватися
та, головне, як не помилитися в остаточному виборі, аби потім не докоряти собі за це місяцями.
Прийняття необдуманого рішення (покладаючись, так би мовити, на «волю долі») або об-
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рання людини, яка просто більше сподобалася
візуально, може призвести до подальших проблем, після чого знову доведеться шукати співробітника на вакантну посаду, витрачаючи на це
багато сил та часу.
Звісно, «універсального рецепту» для прийняття правильного рішення за таких обставин
не існує, проте варто замислитися над деякими
питаннями, які, можливо, трохи полегшать ваш
вибір з кількох рівноцінних кандидатів на одну
посаду.
 Продуктивність праці.
Попросіть кожного з кандидатів розповісти
про результати своєї діяльності «в цифрах» (залежно від посади, на яку ви шукаєте співробітника, це може бути кількість укладених угод протягом останнього місяця (кварталу), «закритих»
проектів за останній рік тощо). Точні дані дозволять співвіднести потенційну продуктивність
праці людини до вимог вашого підприємства.
Також ви можете завчасно скласти перелік з
кількох ключових пунктів (їх має бути приблизно 5 – 8), які дуже важливі для займаної посади,
і відзначати їх при проведенні співбесід. Але
якщо декілька рівноцінних кандидатів матимуть однакову кількість відзначених пунктів, то
рішення доведеться приймати на підставі інших
критеріїв — можливо, хтось з кандидатів має
креативні погляди у сфері діяльності вашого підприємства й зможе привнести щось нове для вашого бізнесу, а може для вас і роботодавця навпаки важливо знайти співробітника, який чітко
виконуватиме всі доручення, а «новаторів» на
підприємстві і так вистачає. Як би там не було,
але навіть серед рівноцінних кандидатів є певні
відмінності (адже двох абсолютно однакових
людей просто не буває), у кожного з них свій погляд на майбутню роботу, тому насамперед
з’ясуйте, хто саме з них краще підходить до системи організації праці на вашому підприємстві
(і для чого насправді вам потрібен новий працівник), а тільки потім приймайте рішення.
 Приховані навички.
Як правило, в описі вакансії вказуються загальні необхідні для відповідної посади професійні та особисті якості й це цілком зрозуміло, бо
якщо додавати ще й якісь вимоги щодо виконан-
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ня роботи, так би мовити, «не зовсім за фахом»,
то пошук потрібного працівника навряд чи вдало завершиться протягом нетривалого періоду.
Водночас, вже під час співбесіди, ви за власною
ініціативою чи навіть випадково можете дізнатися про приховані навички/здібності/досвід
якогось з на перший погляд рівноцінних кандидатів, що стане для нього значною перевагою й
полегшить ваш вибір.
Приміром, ви шукаєте людину на посаду начальника відділу збуту, є два рівноцінних кандидата з приблизно однаковим досвідом роботи і
тут один з них може вам розповісти, що взагаліто в нього є ще освіта юриста. Звісно, на одному
цьому аспекті не можна було б робити вибір,
проте якщо кандидати майже «однакові», а вашому підприємству зрідка потрібно розробляти
нові шаблони договорів (зрідка тому, бо якщо це
відбувається регулярно, то зрозуміло, що до
штатного розпису потрібно вводити безпосередньо посаду юриста чи юрисконсульта), то цілком зрозуміло, що явна перевага буде за тим
кандидатом, який може це зробити (нехай йому
і слід буде іноді доплачувати за додаткову роботу, але це вийде значно дешевше, ніж користуватися послугами стороннього фахівця).
 Психологічна відповідність.
Іноді «ідеального» кандидата від «недосконалого» можуть допомогти відрізнити його психологічні якості, а точніше наскільки вони відповідають корпоративній культурі вашого підприємства.
Наприклад, якщо на вашому підприємстві цінується певна самостійність працівників (звісно,
в межах розумного), то для кандидата на будьяку посаду (незалежно від професії) стане значним мінусом невміння прийняти потрібне рішення та швидко зорієнтуватися в незнайомій
обстановці. Деякі ж роботодавці можуть обійтися
без «самостійності» працівників, висуваючи такі
вимоги лише для керівників структурних підрозділів, проте вкрай не можуть терпіти будь-які
суперечки та інтриги на підприємстві — тоді
зрозуміло, що вам не підійдуть кандидати з підвищеною конфліктністю. І таких деталей можна
знайти безліч — усе залежить від індивідуальних
потреб вашого підприємства, робочої атмосфе-
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ри, яка вже сформована, принципів роботи.
Тому аналіз того, наскільки погляди й психологічні якості кандидата відповідають цінностям
підприємства, чи не суперечать його особистісні
якості характеру передбачуваної роботи і цілям
підприємства, так само як і рівень зацікавленості
кандидата в роботі на даній посаді й основні мотивуючі його чинники, дозволяє прогнозувати
успішність його праці на підприємстві. Кандидат, здатний «вписатися» в існуючу культуру, гарантовано досягне набагато більших успіхів,
аніж той, якого від початку дратує, приміром,
планування офісу або традиції колективу.
 Помірні амбіції.
Оцінюючи цей аспект, слід бути обережними,
адже амбіції — це палиця з двома кінцями. Кандидат з високими амбіціями завжди буде мати
високий рівень мотивації і прагнення виконувати свою роботу найкращим чином, але якщо ви
не надасте йому можливості розвиватися, він
швидко зверне свою увагу на вакансії інших підприємств. Водночас, той, в якого амбіцій майже
не має, навряд чи буде прагнути розвитку і просто виконуватиме свою роботу протягом робочого дня «на трієчку», не звертаючи увагу на досягнуті результати.
Для адекватної оцінки рівня амбітності кандидатів подивіться на траєкторію їхнього розвитку на попередніх місцях роботи. Хто років з десять пропрацював на «рядовій» посаді не буде
прагнути до вищих досягнень, не зважаючи на
забезпечення для цього належних умов. А ті, хто
занадто стрімко йшов кар’єрними сходами,
можливо розвиваються так швидко, що вже через півроку почнуть шукати собі нову роботу.
Тож оцініть свою пропозицію і зіставте її з потребами претендентів, а також проаналізуйте
можливість підприємства через кілька років забезпечити людині професійний розвиток —
інакше неправильно обраний кандидат або буде
мовчки працювати без ентузіазму, або зовсім
скоро задумається про те, щоб знайти роботу на
іншому підприємстві. Також зверніть увагу, що
з амбітними людьми вирішувати такі питання
набагато легше — вони завжди знають, чого хочуть, і, як правило, відверто розповідають про
свої прагнення, що дозволяє вчасно правильно
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оцінити їхні потреби та, за необхідності, утримати у подальшому на своєму підприємстві.
 Випробування у «бойових умовах».
Деякі роботодавці практикують і такий спосіб
остаточного вибору одного з кількох кандидатів
як запрошення на тренінг або корпоративний
захід з колективом підприємства. Такий підхід
надає можливість оцінити, як кожен з кандидатів буде поводитись серед колег, а також після
такого заходу можна опитати і своїх співробітників, дізнавшись їхню думку щодо кожного з
кандидатів та врахувавши її під час прийняття
остаточного рішення.
Плюсом цього способу є залучення до процесу обрання нового працівника усього колективу,
мінусом — зайві витрати часу й вирішення організаційних питань. Внаслідок цього такий метод
доцільно використовувати тільки для кандидатів на керівні посади, оскільки застосовуючи
його масово до всього персоналу, мінуси явно
переважать плюси.
Також досить багатьом роботодавцям притаманна така схема обрання з двох чи більше рівноцінних кандидатів на одну посаду як їхнє одночасне прийняття на роботу (з випробуванням
чи за строковим договором або й взагалі «неофіційно»), аби на усіх подивитися у справі й залишити кращого. Звісно, з точки зору трудового
законодавства цей метод є практично неприпустимим (хіба що можна посаду «розділити» на дві
частини й оформити двох працівників на неповний робочий день). Але за будь-яких обставин
цей спосіб є невдалим, навіть якщо не звертати
уваги на юридичні «підводні камені» — люди,
які від початку знають, що з них залишиться
лише хтось один, свідомо чи несвідомо, але будуть створювати перепони у роботі «супернику»,
і якщо ви прийматимете рішення за результатами їхньої роботи, то, скоріш за все, насправді
будете мати справу не з оцінкою їхніх професійних якостей, а здатністю до плетіння інтриг та
маніпуляцією думками колег (а ви навряд чи шукаєте собі саме таку людину, а не фахівця у певній сфері діяльності). Тож при остаточному виборі бажано все ж таки оцінювати реальні
професійні та особисті якості кандидата, а не
його акторську майстерність і вміння продемон-
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струвати себе «так як потрібно» протягом нетривалого періоду, а потім самого себе сварити за
необдуманий вибір й жалітися, що «все ж таки
треба було узяти на роботу Марійку (Васю)».
До того ж, таким чином можна й втратити
кращих кандидатів ще до прийняття на роботу,
оскільки знаючи про «суперників», ті, хто мають
певні моральні принципи, можуть просто одразу
відмовитися брати участь у такому «змаганні», а
ті, хто погодиться, замість спокійної і ефективної роботи будуть нервувати й робити помилки.
Крім того, під час такого періоду люди будуть не
впевнені, що остаточно отримають у вас місце
роботи й продовжуватимуть розглядати пропозиції інших роботодавців.
 Економія грошей.
Також досить поширеним на практиці є вибір
з кількох рівноцінних кандидатів того, хто погодиться на меншу заробітну плату або на більший
обсяг навантаження за ті ж гроші. Звісно, в цьому є один очевидний плюс — економічна доцільність. Водночас, разом з такою «поступливістю»
кандидата є ризик отримати й якісь недоліки
(негативні моменти, пов’язані з його репутацією,
приховувані проблеми тощо), тому перш ніж
приймати рішення, спираючись на економію
коштів підприємства, проаналізуйте, з чим може
бути пов’язана така «знижка».
Наприкінці зазначимо, що незалежно від
того, яким способом підприємство знаходить
потрібних йому працівників, підбір персоналу
повинен здійснюватися якісно і ефективно, з
приділенням достатньої уваги всім необхідним
деталям як вакантної посади, так і претендента
на неї, із виконанням усіх необхідних етапів роботи з підбору персоналу та застосування різноманітних критеріїв для остаточного вибору.
У будь-якому разі, поняття «кращий кандидат»
буде на різних підприємствах істотно відрізнятися. Хтось шукає співробітника, який точно
відповідає заявленим вимогам, аби від нього
вже з першого дня роботи можна було отримувати повноцінний результат (хоча знайти такого повністю «ідеального» кандидата навряд чи
вдасться і адаптувати нового працівника до
умов роботи на підприємстві все ж таки доведеться), а хтось готовий «миритися» з відсутністю
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деяких навичок і «доучувати» нового фахівця,
але вимагає, щоб той обов’язково володів певним набором знань, умінь, навичок і швидко
«вписався» в корпоративну культуру.
Також під час остаточного вибору варто не забувати про те, що недостатня кваліфікація кандидата не завжди є перешкодою для його працевлаштування, адже, якщо в нього є прагнення
вчитися, то, можливо, його навчання обійдеться
набагато дешевше порівняно з фінансовими витратами підприємства, понесеними у зв’язку з
відсутністю необхідного співробітника, та часом
на пошук кращого працівника. Головне під час
вибору бути неупередженим при оцінці кандидатів і не приймати рішення на емоціях (особливо,
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якщо якийсь кандидат здається чудовим і незамінним). Також обираючи з рівних кандидатів,
подумайте ще й проте, кого з них вам простіше
«отримати» — з’ясуйте, на який вони розраховують рівень не лише зарплати, а й бонусів (як
матеріальних на кшталт премій, так і нематеріальних «поблажок», приміром, гнучкий графік роботи), чи готові вони приступити до роботи негайно тощо. Усі ці дрібниці допоможуть вам схилити
чашу терезів на ту чи іншу сторону та обрати для
підприємства гідного нового співробітника.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом

реклама

З наступного номера ви зможете дізнатися, як полегшити роботу нового співробітника
під час його випробувального строку та яким чином адекватно оцінити результати його роботи
під час цього періоду, аби у подальшому не розчаруватися у своєму виборі
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ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

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

Працівник, який є прийомним батьком, звернувся з проханням надати йому
відпустку «на дітей» — чи повинні ми надати йому таку відпустку, зважаючи на
те, що його дружина є прийомною матір’ю дитини (і якщо так, то яким має бути
зміст наказу)?
Так, повинні (але за умови, що працівник
надасть підтвердження того, що прийомній
матері дитини така відпустка не надавалася).
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР,
одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування
святкових і неробочих днів.
Законодавством не визначено перелік документів, які має надати прийомний батько для
надання йому такої відпустки, однак зважаючи
на те, що вона надається лише одному з прийомних батьків, можна зробити висновок, що роботодавець вправі вимагати підтвердження того,
що прийомній матері така відпустка за поточ-

ний рік не надавалася (це може бути, приміром, довідка з місця роботи матері про те, що
вона відпустку «на дітей» у поточному році не
використовувала).
Підтвердженням права на додаткову соціальну відпустку одному з прийомних батьків є свідоцтво про народження дитини та договір про
влаштування дитини до прийомної сім’ї (такий
договір, згідно зі ст. 2564 Сімейного кодексу
України, укладається між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про створення прийомної сім’ї, на основі типового договору).
Оформлюється така відпустка шляхом видання за заявою працівника наказу про надання додаткової соціальної відпустки (див. Зразок).
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС»
НАКАЗ
02.11.2018 р.

м. Київ

№ 125-п

Про надання додаткової
соціальної відпустки
Борисенку М. П.
НАКАЗУЮ:
БОРИСЕНКУ Михайлу Петровичу, інженеру з охорони праці, надати додаткову соціальну
відпустку як одному із прийомних батьків з 19 листопада 2018 р. на 10 календарних днів.
Підстави: 1. Заява Борисенка М. П. від 02.11.2018 р..
2. Копія свідоцтва про народження дитини.
3. Копія договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї.
4. Довідка з ТОВ «Імплекс» про невикористання Борисенко О. І. додаткової
соціальної відпустки у 2018 році.
Директор
З наказом ознайомлений:
02.11.2018 р.
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Працівниця, яка є одинокою матір’ю, у поточному році не використала відпустку
«на дітей» і хоче отримати наприкінці року за неї грошову компенсацію. Чи
можна так вчинити, зважаючи на те, що щорічну відпустку за період роботи з
1 листопада 2017 р. по 31 жовтня 2018 р. вона використала повністю?
Ні, не можна.
Відпустка «на дітей», передбачена ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504), є
додатковою соціальною (а не щорічною) відпусткою й отримати замість її надання грошову компенсацію працівниця зможе лише у разі звільнення. Також відпустка «на дітей» жодним чином
не пов’язана зі щорічними відпусками, тому не
має значення, чи використала працівниця їх повністю, чи ні — право працівника на заміну за
його бажанням частини відпустки грошовою
компенсацією (за умови, що тривалість наданої
йому відпустки була не менше 24 календарних
днів), встановлене у ч. 4 ст. 24 Закону № 504, стосується винятково щорічних відпусток.
Водночас, працівниці ніщо не заважає використати відпустку «на дітей» за 2017 рік у наступному році (не забувайте, що ця відпустка надається не за робочий, а за календарний рік) —
адже чинним законодавством не встановлено
строку давності, після якого втрачається право

на отримання вказаної соціальної відпустки.
Тож якщо Ваша працівниця, яка має право на
відпустку «на дітей», з якихось причин не скористається цим правом у поточному році,
вона зможе її узяти чи в 2018, чи в 2019, чи в
наступних роках (навіть після досягнення дитиною повноліття).
А от у разі звільнення (незалежно від підстав)
грошова компенсація має бути виплачена за всі
невикористані дні відпустки «на дітей» відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону № 504 — тобто якщо
Ваша працівниця, приміром, вирішить звільнитися у 2019 році, так і не використавши цю відпустку ані за 2018, ані за 2019 рік, то їй слід буде
виплатити грошову компенсацію не за 10, а за
20 днів цієї відпустки (звісно, якщо вона має
лише одну підставу для надання відпустки «на
дітей» тривалістю у 10 календарних днів щороку, якщо ж дві підстави (приміром, якщо вона є
одинокою матір’ю та виховує двох дітей віком до
15 років) — то компенсація надаватиметься за
17 днів щороку, тобто за два роки вийде 34).

Коли слід повідомляти працівників про дату початку відпустки, якщо у графіку
відпусток вказано лише місяць — за два тижні до фактичного початку відпустки
чи за два тижні до початку відповідного місяця?
За два тижні до 1-го числа місяця, в якому
надаватиметься відпустка згідно з графіком
відпусток.
Відповідно до ч. 4 ст. 79 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) та ч. 10 ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за
погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим
представником) чи іншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом
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(наприклад, представником, якого було обрано
на зборах трудового колективу), і доводяться
до відома всіх працівників. Під час складання
графіків відпусток враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та
можливості для їх відпочинку.
Форма графіка відпусток не визначена чинним законодавством, тому роботодавець може
самостійно розробити такий документ і, за усталеною практикою, зазначати у графіку відпусток або лише місяць надання відпустки, або її
точні дати (допустимими є обидва варіанти: зазвичай, перший використовують на невеликих
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підприємствах, а другий — на потужних безперервно працюючих виробництвах, де від кожного дня відпустки працівника залежить загальний виробничий процес).
У ч. 5 ст. 79 КЗпП та ч. 11 ст. 10 Закону № 504
зазначено, що конкретний період надання
щорічних відпусток у межах, встановлених
графіком, узгоджується між працівником і
роботодавцем, який зобов’язаний письмово
повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.
Отже, якщо у графіку відпусток зазначений
термін надання відпустки, приміром, «грудень»,
то не пізніше ніж за два тижні до 1 грудня працівник має бути повідомлений про дату початку
відпустки (незважаючи на те, на початку, всередині чи в кінці грудня вона розпочинатиметься).
Таким чином, працівника, для якого у графіку
відпусток встановлено період надання відпустки «грудень», роботодавець має повідомити про

конкретну дату початку відпустки не пізніше
16 листопада.
Зверніть увагу, що ознайомлення працівника
під підпис з наказом про надання відпустки за
два тижні до дати її початку не може вважатися
виконанням зазначених вимог законодавства
про завчасне повідомлення щодо дати початку
відпустки — адже у такому випадку, як було вказано вище, порушуються терміни повідомлення,
оскільки і у ч. 5 ст. 79 КЗпП, і у ч. 11 ст. 10 Закону
№ 504 йдеться про зобов’язання роботодавця
письмово повідомити працівника про дату
початку відпустки не пізніш як за два тижні
саме до встановленого графіком терміну, а
не до конкретної дати її початку. До того ж,
оскільки конкретний період надання щорічних
відпусток у межах, встановлених графіком, має
не самостійно визначатися роботодавцем, а
узгоджуватися між ним та працівником, то й
узгодити це питання з працівником слід ще до
оформлення відповідного наказу.

На нашому приватному підприємстві працівник оформлений як сумісник (основним місцем його роботи є інше, теж приватне, підприємство), наразі він виявив
бажання працювати в нас за сумісництвом ще за однією посадою — чи можна
так зробити, адже це фактично буде вже його третя робота?
Так, можна.
Згідно з ч. 2 ст. 21 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої
праці шляхом укладення трудового договору на
одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. Це дозволяє працівникам,
крім основного трудового договору, додатково
укладати й трудові договори за сумісництвом.
При цьому законодавством не обмежується ані
кількість підприємств (установ, організацій), де
працівник може працювати за сумісництвом, ані
кількість трудових договорів про роботу за сумісництвом.
Отже, людина може працювати за сумісництвом на одному, двох або більше підприєм46

ствах як за однією, так і за двома або більше
посадами.
Тривалість роботи сумісників, які працюють
на приватних підприємствах, може бути встановлена впродовж усього вільного від основної
роботи часу працівника (звісно, з врахуванням
ст. 50 КЗпП, відповідно до якої нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень). Обмеження тривалості робочого часу для сумісників, які працюють
на державних підприємствах, передбачені постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу
за сумісництвом працівників державних підприємств, установ i організацій» від 3 квітня 1993 р.
№ 245 — згідно з її п. 2 тривалість роботи за сумісництвом для працівників державних підприємств не може перевищувати чотирьох годин
на день і повного робочого дня у вихідний день,
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а загальна тривалість роботи за сумісництвом
протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
Про роботу за сумісництвом з працівником
укладається трудовий договір (за кожною роботою (посадою) — окремо). Слід мати на увазі,
що навіть у разі, якщо з одним працівником
укладається кілька договорів про сумісництво
на одному підприємстві, вони юридично не
пов’язані між собою (тобто так само, як і у разі

внутрішнього сумісництва, коли роботодавцем
виступає одна й та сама особа як за основним
місцем роботи, так і за сумісництвом). Це означає, що за кожною посадою за сумісництвом
тривалість робочого часу, порядок оплати праці,
надання відпусток тощо має визначатися самостійно, а в табелі обліку використання робочого
часу кожна робота сумісника обліковується в
різних рядках (оскільки за кожною з посад присвоюється окремий табельний номер).

У яких випадках виникає право працівника на поворотне прийняття на роботу
після його звільнення внаслідок скорочення чисельності або штату працівників?

Якщо роботодавець протягом року знову
проводить набір працівників аналогічної
кваліфікації.
Відповідно до ст. 421 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник, з яким
розірвано трудовий договір з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), протягом одного року має право на укладення
трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на
роботу працівників аналогічної кваліфікації.
Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу
надається особам, зазначеним у ст. 42 КЗпП, та
в інших випадках, передбачених колективним
договором. Згідно зі ст. 42 КЗпП таке право
надається:
— сімейним — при наявності двох і більше
утриманців;
— особам в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
— працівникам з тривалим безперервним
стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;
— працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;
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— учасникам бойових дій, постраждалим
учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також особам, реабілітованим відповідно
до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму
1917 – 1991 років», із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення
волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової
людини до психіатричного закладу за рішенням
позасудового або іншого репресивного органу;
— авторам винаходів, корисних моделей,
промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
— працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або
професійне захворювання;
— особам з числа депортованих з України,
протягом п’яти років, з часу повернення на постійне місце проживання до України;
— працівникам, яким залишилося менше
трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання
пенсійних виплат;
— працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби
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за призовом під час мобілізації, на особливий
період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, — протягом двох
років з дня звільнення їх зі служби.

Право на поворотне прийняття на роботу діє
протягом одного року з дня звільнення працівника з підстав зміни в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або штату працівників і припиняється після закінчення цього строку.

Чи обов’язково на підприємстві вести Книгу обліку руху трудових книжок і
вкладишів до них, якщо працівники при звільненні пишуть окремі розписки за
отримання трудових книжок?
Так, обов’язково.
Згідно з п. 7.1. Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та Міністерства
соціального захисту населення України від
29 липня 1993 р. № 58, на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності в
обов’язковому порядку має вестися Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до
них, в якій реєструються усі трудові книжки, що
прийняті від працівників під час влаштування
на роботу, а також трудові книжки і вкладиші до
них із записом серії і номера, що видані працівникам знову. Зазвичай, така книга ведеться відділом кадрів, а якщо його на підприємстві немає, то іншим підрозділом підприємства, який
здійснює оформлення прийняття і звільнення
працівників, чи особою, відповідальною за ведення трудових книжок.
Типова форма (№ П-10) Книги обліку руху
трудових книжок і вкладишів до них, затверджена наказом Міністерства статистики України від
27 жовтня 1995 р. № 277.

Після повного використання всіх сторінок
Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів
до них, заводиться нова, в якій бажано зазначити, що вона є продовженням попередньої. Закінчена Книга обліку руху трудових книжок і
вкладишів до них залишається у відділі кадрів
(чи іншому структурному підрозділі підприємства, який здійснює оформлення прийняття і
звільнення працівників) і не здається в архів,
поки в ній не стоятимуть підписи всіх працівників про одержані трудові книжки під час звільнення (якщо комусь книжка надсилалася поштою, має бути вказано дату відправлення).
У подальшому Книга обліку трудових книжок
і вкладишів до них передається за описом в архів підприємства із вказівкою строку зберігання, який становить 50 років (ст. 530 Переліку
типових документів, що створюються під час
діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств
та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р.
№ 578/5).

Наша працівниця вступила у жовтні цього року до аспірантури й наразі просить
видати їй трудову книжку, оскільки її вимагають в аспірантурі для внесення
відповідного запису, а ще кажуть, що тепер трудова має зберігатися в них.
Чи повинні ми за таких обставин видати працівниці трудову книжку — адже вона
не звільнялася з роботи?
Ні, не повинні.
Відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів
України «Про трудові книжки працівників» від
27 квітня 1993 р. № 301 трудові книжки збері48

гаються на підприємствах (в установах, організаціях) й при звільненні видаються працівникам
під підпис у журналі обліку, а згідно з п. 1.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок
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навчання на денних відділеннях (у т. ч. підготовчих) вищих навчальних закладів (підставою для
таких записів є накази навчального закладу (наукової установи) про зарахування на навчання та
про відрахування з числа студентів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів). Але тут мається
на увазі випадок, коли до вступу на навчання
такі особи мали трудові книжки (тобто працювали хоча б на одному місці роботи), але вже
звільнилися з роботи й наразі трудова книжка
знаходиться в них «на руках». Зазначене підтверджується тим, що відповідно до п. 4.1. Інструкції № 58 роботодавець має право віддати
трудову книжку працівникові тільки у разі
його звільнення.
Оскільки ж Ваша працівниця, вступивши до
аспірантури, не виявила бажання звільнитися з
роботи й надалі перебуває у трудових відносинах
з Вашим підприємством, то для видачі їй трудової книжки підстав не має. За таких обставин
трудова книжка зберігатиметься за місцем основної роботи, де й може бути зроблено запис про
навчання в аспірантурі (після завершення навчання) на підставі довідки навчального закладу.

реклама

працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції
України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі —
Інструкція № 58), — ведуться на всіх працівників (тобто осіб, які уклали трудовий договір), які
працюють на підприємствах (в установах, організаціях) усіх форм власності або у фізичної особи
понад п’ять днів.
Тобто трудові книжки оформляються, ведуться і зберігаються за місцем роботи, а не
за місцем навчання в аспірантурі, на чому
неодноразово наголошувалося у різних листах
міністерств і відомств (див, приміром, лист Міністерства праці та соціальної політики «Про
трудову книжку аспіранта» від 8 листопада
2010 р. № 214/06/187-10).
Вимагаючи від Вашої працівниці трудову
книжку для внесення запису, в аспірантурі, напевно, керуються п. 2.16. Інструкції № 58, де,
зокрема, вказано, що для студентів, слухачів
курсів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів, які мають трудові книжки, навчальний заклад (наукова установа) вносить записи про час
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Скорочуємо правильно:
розумна економія
Досить часто в офіційно-ділових текстах доводиться скорочувати найбільш вживані слова.
Зазвичай, такі скорочення унормовані правописом, тож варто дотримуватися його вимог.
Але помилки в утворені абревіатур чи скорочень — одні з найпоширеніших, адже зазвичай
люди керуються принципом «ми так завжди писали» чи «я так десь бачив». Наразі ми відповідаємо на запитання, що стосуються цього аспекту мовлення.

Чому у скороченні адмін. (адміністративний) є крапка, а в млн (мільйон) — ні?
Існують різні типи скорочень:
— усічення;
— стягування (видалення голосних);
— абревіація.
Якщо слово скорочується методом усічення —
«відрізання» частини слова, крапка ставиться завжди. Наприклад, автор — авт., область — обл.,
століття (сторіччя) — ст., том (томи) — т..
А от після скорочення внаслідок стягування (його
ще часто називають «висікання») крапка не потрібна. Наприклад, мільйон — млн, мільярд —
млрд, факультет — ф-т. Також не треба ставити крапку і після абревіатур — скорочень, для
яких беруться перші літери декількох слів. Наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю — ТОВ.
Також варто пам’ятати, що існує декілька видів графічних скорочень:
— крапкові (саме після них обов’язково ставиться крапка): ім., див., с., м.;
— дефісні (утворені висіканням середини
слова, після них не треба ставити крапку): ін-т,
б-ка, р-н, з-д;
— зі скісною рискою, теж не потребують
крапки (а/с, в/ч, в/с);
— на позначення фізичних величин, використовуються тільки з цифрами. Крапка ставиться
для скорочення фізичних величин, які не входять в систему СІ (20 хв., але 2 с);
— комбіновані (пд.-зх., пн.-сх.).
50

Чи існують усталені скорочення? Чи
можна скорочувати слова на свій розсуд?
Правопис не унормовує того, який саме вид
скорочення варто обирати, але є вже традиційні
скорочення, які вживаються у всіх галузях. Наприклад, види підприємств: ТОВ, ЗАТ, ПрАТ, АТ;
типи населених пунктів — місто — м., село —
с., але селище міського типу — смт; фізичні
одиниці — метр — м, секунда — с, грам — г.
Зауважте, що після скорочень фізичних величин, що належать до системи СІ (система одиниць, що базується на Міжнародній системі величин, крапка не ставиться).
Дотримання загальновживаних скорочень
спрощує розуміння тексту та дає змогу уникнути неправильного трактування написаного.
Варто зауважити, що загальновживані скорочення зазвичай найбільш оптимально відтворюють скорочене слово. І хоча деякі з них тотожні (с. — сторінка і с. — село), з контексту
відразу зрозуміло, про що саме йдеться. А от
якщо в тексті помилково буде скорочено слово
стаття як с., тоді буде не зрозуміло, посилається
автор на сторінку чи статтю. Тож, нагадаємо,
слово стаття ми скорочуємо ст..
Також нагадаємо, що в разі посилання у тексті
на сторінки, малюнки, рисунки, креслення, таблиці, скорочення слід використовувати, якщо з ними
наводяться цифри, наприклад: с. 8, мал. 4, таб. 5.
Знак № у таких випадках не ставиться. До речі,
якщо в тексті йде посилання на номер без цифри,
то такий знак також не можна використовувати.

№ 22 (178), 15 листопада 2018

ПИТАННЯ ПРАВОПИСУ

Чи є якісь правила скорочення прикметників і географічних назв?
Зазвичай, у прикметників, які утворені від
власних назв (львівський, подільський, український), відсікають суфікс -ський: львів., поділ.,
україн.. У географічних назвах намагаються
зберегти якомога повну форму, щоб скорочення
не спричиняло двозначностей. Не можна залишати останньою літерою у скороченні голосну
або й: зелений — зелен., олійний — олійн.
Те ж стосується і складних географічних назв,
які пишуться через дефіс: Кам’янець-Подільський — Кам’янець-Поділ., Корсунь-Шевченківський — м. Корсунь-Шевченків. Але якщо назва
є складним іменником, то скорочувати її не можна: Івано-Франківськ, Михайло-Олександрівка.
Для скорочення деяких географічних назв використовуються абревіатури (скорочене складне слово (іменник), утворене з початкових літер
чи початкових слів, на основі яких твориться
скорочення) — СНД (Співдружність незалежних держав), Бенілюкс (Бельгія, Нідерланди,
Люксембург).
Чому СНД — великими літерами, вуз —
маленькими, а Інтерпол взагалі одним словом?
Зазвичай це обумовлено традицією. Крім
того, варто звернути увагу на те, що ініціальні
абревіатури (утворені з перших літер слів) можуть бути як буквеними, так і звуковими. Буквені вимовляють як букви: СНД — Співдружність
Незалежних Держав; МЗС — Міністерство закордонних справ; СБУ — Служба безпеки України; МВФ — Міжнародний валютний фонд;
СП — спільне підприємство. Звукові читають як
звуки: ЄШКО — Європейська школа кореспондентської освіти; НАН — Національна академія
наук; ВАТ — відкрите акціонерне товариство;
ДАІ — Державна автомобільна інспекція; ЗМІ —
засоби масової інформації.
А слово Інтерпол належить до абревіатур складового типу, утворених усіченням основ двох
(або більше) слів, з початкових складів мотивуючого складного найменування: Інтерпол (інтернаціональна поліція), Бенілюкс (об’єднувальна
назва трьох європейських держав — Бельгії, Нідерландів, Люксембургу), військкомат (військо-
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вий комісаріат), міськком (міський комітет),
нардеп (народний депутат).
Звертаємо увагу на те, що деякі традиційні
абревіатури запозичені з російської. І хоча декотрі з них зараз поступово замінюють українськими відповідниками, інші продовжують широко застосовуватися: вуз, а треба — ВНЗ (або
виш); ОМОН, а треба — ЗМОП; ін’яз, а треба —
інфак. Запозиченими з російської мови є абревіатури самбо (самооборона без оружия), бомж
(без определённого места жительства), спецназ
(отряд специального назначения).
У яких сферах найчастіше застосовуються
абревіатури? Чи є якась їх класифікація?
Вище ми вже навели класифікацію абревіатур
за методом їх творення. Вона допоможе уникнути помилок у створенні нових або написанні
вже усталених абревіатур. Також абревіатури
найчастіше використовуються на позначення
таких понять:
— країн (КНДР, ЮАР, КНР);
— міжнародних організацій (ОПЕК, ООН,
НАТО);
— партій (СДПУ, БЮТ, БПП);
— військових угруповань (ВМФ, УПА, ВПС);
— наукових, громадських, спортивних організацій (ВОЗ — Всесвітня організація охорони
здоров’я);
— телевізійних агентств і програм (УНІАН —
Українське національне інформаційне агентство новин);
— підприємств, установ, організацій, банків
(Промінвестбанк, Донвугілля);
— літературних об’єднань (ВАПЛІТЕ — Вільна академія пролетарської літератури);
— видавництв, видань, газет і журналів
(СУМ — Словник української мови, «УК» —
«Урядовий кур’єр»);
— відділів, відділень, факультетів (райспоживспілка, фінвідділ, економфак);
— посад (завкафедри, генсек, санінструктор);
— документів (спецпроект, техпаспорт, техплан);
— матеріалів, виробів, машин, пристроїв
(апарат УЗД, Ту-154, Ан-24, тикональ —
титан+кобальт+нікель+алюміній) тощо.
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Важливі дати листопада

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

Грудень-2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

8
15
22
29

9
16
23
30

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (25 — Різдво
Христове за Григоріанським календарем)
Кількість вихідних днів — 10
Кількість днів, робота в які не проводиться — 11
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 2 (24, 31)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 158 годин
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1 — День народження Європейського союзу (саме цього дня у 1993 році набув
чинності Маастрихтський договір, на підставі якого й було засновано ЄС).
3 — День ракетних військ і артилерії (встановлено Указом Президента
України від 31 жовтня 1997 р. № 1215/97);
— День інженерних військ (встановлено Указом Президента України від
27 жовтня 1999 р. № 1399/99).
4 — День залізничника (встановлено Указом Президента України від
15 липня 1993 р. № 257/93);
— День працівника соціальної сфери (щорічно відзначається у першу
неділю листопада (встановлено Указом Президента України від 13 квітня 1999 р.
№ 374/99)).
7 — останній день подання до органу державної статистики звіту з праці
за формою № 1-ПВ (місячна) за жовтень 2018 року (за формою, затвердженою
наказом Держстату від 10 червня 2016 р. № 90).
8 — Всесвітній день якості (щорічно відзначається у другий четвер листопада). Бажаємо вам не лише цього дня, а й завжди купувати тільки високоякісні товари.
9 — День української писемності та мови, яке відзначається саме в день
вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця (встановлено Указом
Президента України від 6 листопада 1997 р. № 1241/97);
— Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного
мистецтва (встановлено Указом Президента України від 30 грудня 2011 р.
№ 1209/2011).
10 — Всесвітній день молоді — саме в цей день у 1945 році на Всесвітній
конференції молоді у Лондоні була заснована Всесвітня федерація демократичної молоді (ВФДМ).
16 — День працівників радіо, телебачення та зв’язку (встановлено Указом
Президента України від 11 листопада 1994 р. № 667/94);
— Міжнародний день толерантності — заснований ЮНЕСКО у 1995 році
з метою підтримки принципів терпимості, взаємної поваги та мирного співіснування.
17 — День студента (відзначається саме в Міжнародний день студента
(встановлено Указом Президента України від 16 червня 1999 р. № 659/99)).
18 — День працівників сільського господарства (щорічно відзначається у
третю неділю листопада (встановлено Указом Президента України від
7 жовтня 1993 р. № 428/93));
— День народження Діда Мороза. Ви не знали, що у цього найулюбленішого дітьми персонажа теж є День народження? Виявляється, є — він народився з приходом зими (тобто з першими морозами), що, зазвичай, відбувається у другій половині листопада і, за дослідженнями метеорологів,
найчастіше саме цього дня.
19 — День скловиробника (встановлено Указом Президента України від
9 грудня 2003 р. № 1417/2003);
— День працівників гідрометеорологічної служби (встановлено Указом
Президента України від 11 березня 2003 р. № 208/2003).
21 — День Гідності та Свободи (встановлено Указом Президента України
від 13 листопада 2014 р. № 872/2014);
— День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України (встановлено Указом Президента України від 21 листопада 2017 р. № 380/2017);
— Всесвітній день привітань — це свято почали відзначити з 1973 року
як своєрідний протест проти напружених відносин між різними країнами. Наразі це свято стало багатонаціональним та незалежним від таких чинників як
вік, професія, релігія або політичні переконання людей — воно об’єднує всіх,
хто прагне зробити світ більш толерантним та дружнім.
24 — День пам’яті жертв голодоморів (щорічно відзначається у четверту
суботу листопада (встановлено Указом Президента України від 26 листопада
1998 р. № 1310/98)).
30 — Всесвітній день інформації (відзначається щорічно в останню п’ятницю
листопада за ініціативою Міжнародної академії інформатизації з метою сприяння
формуванню та координації єдиного світового інформаційного простору й принципам відповідальності у розробці інформаційних технологій).
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