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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Чи надається додаткова соціальна відпустка, якщо жінка, яка має двох дітей
віком до 15 років, перебуває у відпустці
для догляду за другою дитиною до досягнення нею трирічного віку? Та чи підлягає відпустка «на дітей» перенесенню у
разі перебування працівниці на лікарняному і чи можливо її поділити на частини?
Працівник зі своєї вини заподіяв шкоду
підприємству, він про це знає, визнає
вину і хоче погасити шкоду добровільно.
Виникає запитання: чи поширюються обмеження щодо відрахувань із зарплати на
випадок добровільного відшкодування
шкоди працівником або ж він може погасити увесь її розмір відразу?
Чи можна у наказі про прийняття на
роботу не вказувати розмір заробітної плати працівника?
Вихід з відпустки працівника, який
працює позмінно, припадає на неділю чи святковий день, як його слід оплачувати (чи взагалі не оплачувати) і коли
такий працівник повинен виходити з відпустки — у свою зміну чи після свята?
Чи потрібно складати графік відпусток на приватному підприємстві, якщо
у його штаті менше 10 працівників?
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Особливі підстави звільнення:
вимоги Законів України
«Про запобігання корупції»
та «Про очищення влади»
У попередньому номері газети «Консультант Кадровика» було розглянуто порядок звільнення працівників за п. 7 ст. 36 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) у зв’язку із
набранням законної сили вироком суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі або
до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи. Але у ст. 36
КЗпП міститься не лише «чистий» п. 7, але і п. 71 та п. 72, де також передбачені окремі підстави для припинення трудового договору з працівником (які не слід плутати з відповідними
підставами за «чистим» п. 7). Дізнайтеся, які ж це підстави та як правильно оформити звільнення за п. 71 та 72 ст. 36 КЗпП.

1. З’ясовуємо правові підстави
для звільнення
У відповідних пунктах ч. 1 ст. 36 КЗпП зазначається, що підставами припинення трудового
договору є:
— п. 71) укладення трудового договору
(контракту), всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня
2014 р. № 1700-VII (далі — Закон № 1700), встановленим для осіб, які звільнилися або іншим
чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення;
— п. 72) підстави, передбачені Законом
України «Про очищення влади» від 16 вересня
2014 р. № 1682- VII (далі — Закон № 1682);
У свою чергу п. 71 ст. 36 КЗпП «кореспондується» з відповідними нормами ст. 26 Закону № 1700, у яких, зокрема, зазначено, що:
— особам, уповноваженим на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700,
які звільнилися або іншим чином припинили
діяльність, пов’язану з виконанням зазначених
функцій, забороняється, серед іншого, протягом
4

року з дня припинення відповідної діяльності
укладати трудові договори (контракти) з юридичними особами приватного права або фізичними особами – підприємцями, якщо зазначені
особи, протягом року до дня припинення зазначеної діяльності здійснювали повноваження з
контролю, нагляду або підготовки чи прийняття
відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців
(п. 1 ч. 1);
— порушення встановленого п. 1 ч.1 ст. 26
Закону № 1700 обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для
припинення відповідного договору (абз. 1 ч. 2);
— у разі виявлення порушень, передбачених
ч. 1 ст. 26 Закону № 1700, Національне агентство з питань запобігання корупції звертається
до суду для припинення трудового договору
(контракту) (абз. 3 ч. 2).
Що стосується п. 72 ч. 1 ст. 36 КЗпП, то він «кореспондується» із відповідними нормами Закону
№ 1682, наприклад, з ч. 3 ст. 4 цього Закону, де
зазначається, що підставою для звільнення
певних категорій працівників, які підпадають
під дію Закону № 1682, є неподання ними пе№ 23 (179), 3 грудня 2018
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редбачених законодавством певних документів (заяв) щодо заборони займатися ними певною діяльністю та в інших відповідних випадках.

2. Уточнюємо категорії
працівників, які можуть підпасти
під дію п. 71 чи 72 ст. 36 КЗпП

Під дію п. 71 ст. 36 КЗпП можуть підпасти
працівники, які раніше були уповноважені на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, і працювали на посадах,
вказаних у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700.
Кадровикам слід звернути увагу на те, що у
ч. 1 ст. 3 Закону № 1700 є й інші пункти, у яких
перелічуються особи, на яких може поширюватися Закон № 1700 (наприклад, у п. 2 — особи,
які не є державними службовцями, посадовими
особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги, зокрема, аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, тощо), але на таких осіб поширюються лише інші норми
Закону № 1700, а не ті, що стосуються саме
заборони протягом року з дня припинення їх
діяльності укладати трудові договори (контракти) з відповідними юридичними особами
або підприємцями.
Категорії ж працівників, які можуть підпасти під дію п. 72 ч. 1 ст. 36 КЗпП, детально визначаються у відповідних статтях Закону
№ 1682. Зокрема, у ч. 3 ст. 1 Закону № 1682
зазначається, що протягом десяти років з
дня набрання чинності Законом № 1682 (нагадаємо, що він набрав чинність 16 жовтня
2014 р.) посади, щодо яких здійснюється
очищення влади (люстрація), не можуть
обіймати особи:
— зазначені у частинах 1, 2, 4 та 8 ст. 3 Закону
№ 1682, тобто особи, які обіймали сукупно не
менше одного року посади керівників різних
органів державної влади (президента, міністрів, їх заступники, голови комісій, керівників
територіальних органів прокуратури, митної і
податкової служби тощо) у період з 25 лютого
2010 р. по 22 лютого 2014 р.;
— які не подали у строк, визначений Законом № 1682, заяви, передбачені ч. 1 ст. 4 Закону № 1682, а саме власноручно написану зая№ 23 (179), 3 грудня 2018
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ву, у якій повідомляють про те, що до них
застосовуються заборони, визначені ч. 3 або
ч. 4 ст. 1 Закону № 1682, або Заяву з повідомленням про те, що до них не застосовуються
відповідні заборони, та про згоду на проходження відповідної перевірки й згоду на оприлюднення відомостей щодо них відповідно до
Закону № 1682. Коло цих осіб визначено у пунктах 1 – 10 ч. 1 ст. 2 Закону № 1682.
Крім того, згідно з ч. 4 ст. 1 Закону № 1682
особи, зазначені у частинах 3, 5 – 7 ст. 3 Закону
№ 1682 (судді, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які здійснили різні противоправні
діяння, що встановлено рішенням суду щодо
них) не можуть обіймати посади, щодо яких
здійснюються процедури з очищення влади
(люстрація), протягом п’яти років з дня набрання чинності відповідним рішенням суду.
У той же час згідно з ч. 7 ст. 1 Закону № 1682
заборона, передбачена частинами 3, 4 ст. 1 Закону № 1682, не застосовується до осіб, зазначених у частинах 2 – 4 ст. 3 Закону № 1682,
які визнані учасниками бойових дій під час
проведення антитерористичної операції на
сході України, а також під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях у встановленому законодавством порядку.

3. Визначаємо, з яких конкретних
посад можна звільняти за п. 71
чи 72 ст. 36 КЗпП
Зауважимо, що, як це випливає із Закону
№ 1700 та Закону № 1682, за п. 71 чи п. 72 ст. 36
КЗпП можна звільнити працівників, які працюють не на будь-яких посадах на будь-якому
підприємстві, установі, організації (далі — підприємство), а лише на таких, які передбачені
у зазначених Законах.
Зокрема, за п. 71 ст. 36 КЗпП можна звільнити лише з посад на такому підприємстві (або
у фізичної особи – підприємця), відносно якого
відповідний працівник раніше (протягом року
до прийняття його на нову посаду на цьому під5
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приємстві) здійснював повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття
відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств (підприємців).
Приклад
Особа А з 01.08.2017 р. до 01.08.2018 р. працювала на керівній посаді в місцевому (обласному) органі державної влади (місцевого
самоврядування) і відповідно до своєї посадової інструкції (іншого відповідного документа) здійснювала повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття
відповідних рішень щодо діяльності торгових підприємств у цій області. 02.09.2018 р.
особа А після звільнення з попередньої посади була прийнята на посаду заступника
директора торгового підприємства у цій же
області. У цьому випадку особа А може підпасти під дію Закону № 1700 і бути звільнена за п. 71 ст. 36 КЗпП. Якщо ж особа А буде
після 01.08.2018 р. прийнята на посаду заступника директора підприємства, яке не
належить до сфери торгівлі або заступником
директора торгового підприємства в іншій
області — її не можна буде звільнити за п. 71
ст. 36 КЗпП. Також не можна буде звільнити
цю особу за п. 71 ст. 36 КЗпП, якщо вона буде
прийнята на роботу заступником директора
торговельного підприємства у своїй області
після 01.08.2019 р., тобто через рік після припинення нею своїх повноважень в місцевому (обласному) органі державної влади (місцевого самоврядування).
А за п. 72 ст. 36 КЗпП можна звільнити лише
з посад, щодо яких здійснюється очищення
влади (люстрація) відповідно до Закону № 1682.
Приклад
Особа Б працювала у період з 25.02. 2010 р.
по 22.02.2014 р. сукупно більше року на посаді керівника податкової міліції в обласному
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центрі, але пізніше вона звільнилася і була
прийнята на роботу керівником юридичної служби органу місцевого самоврядування. У цьому випадку особу Б можна
звільнити за п. 72 ст. 36 КЗпП, оскільки посада керівника юридичної служби органу
місцевого самоврядування належить до
категорії посад, відносно яких згідно із Законом № 1682 здійснюються процедури з
очищення влади (люстрація). Якщо ж
особа Б буде прийнята на роботу керівником юридичної служби комерційного
підприємства приватної форми власності,
її не можна звільнити із зазначеної посади за п. 72 ст. 36 КЗпП, оскільки така посада
не підпадає під дію Закону № 1682.

4. Приймаємо рішення
щодо звільнення
Звільнення за п. 71 або 72 ст. 36 КЗпП здійснюється після виявлення (встановлення) відповідного факту порушення вимог Закону № 1700
або Закону № 1682.
Зокрема, у ч. 2 ст. 36 КЗпП зазначається, що
у випадках, передбачених:
— п. 71 ст. 36 КЗпП, особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня
отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством копії відповідного судового рішення,
яке набрало законної сили (згідно з абз. 3 ч. 2
ст. 26 Закону № 1700 для припинення трудового договору (контракту) до суду звертається
Національне агентство з питань запобігання
корупції);
— п. 72 ст. 36 КЗпП, особа підлягає звільненню з посади у порядку, визначеному Законом
№ 1682.
Наприклад, згідно зі ст. 5 Закону № 1682 організація проведення відповідної перевірки
осіб щодо їх потрапляння під дію відповідних
процедур з очищення влади (крім суддів та осіб,
зазначених в абз. 3 ч. 4 ст. 5 Закону № 1682) покладається на керівника відповідного органу,
до повноважень якого належить звільнення з
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посади особи, стосовно якої здійснюється перевірка. Цей керівник на підставі висновку про
результати перевірки, яким встановлено недостовірність відповідних відомостей про
працівника, не пізніше ніж на третій день з
дня отримання такого висновку, керуючись
положеннями ч. 3 або ч. 4 ст. 1 Закону № 1682,
звільняє його із займаної посади або не пізніше ніж на третій день з дня отримання
надсилає такий висновок керівнику органу
(органу), до повноважень якого належить
звільнення та ініціювання звільнення з посади особи, стосовно якої було здійснено
перевірку, для її звільнення з посади у встановленому законом порядку не пізніше ніж на
десятий день з дня отримання висновку.

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

5. Оформлюємо наказ
про звільнення
Звільнення відповідного працівника оформляється наказом (розпорядженням) про звільнення (Зразок). Оскільки звільнення за п. 71 та
п. 72 ст. 36 КЗпП не є звільненням за ініціативи роботодавця, то на відповідні випадки не
розповсюджується норма ч. 3 ст. 40 КЗпП, згідно
з якою не допускається звільнення працівника з
ініціативи власника або уповноваженого ним
органу в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника
у відпустці.
Також у зазначених випадках не вимагається
згода виборного органу первинної профспілкової організації на звільнення.
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СУЧАСНЕ ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО»
НАКАЗ
26.11.2018 р.

м. Київ

№ 128-п

Про звільнення
Коваленка О. О.
ЗВІЛЬНИТИ:
КОВАЛЕНКА Олександра Олександровича, заступника директора підприємства, звільнити
26 листопада 2018 р. у зв’язку з укладенням трудового договору всупереч вимогам Закону
України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином
припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення, п. 71 ст. 36 КЗпП України.
Головному бухгалтеру провести з Коваленком О. О. повний розрахунок відповідно до
чинного законодавства.
Підстава: рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 15.11.2018 р. по справі
№ 11111, яке набрало законної сили.
Марчук

Директор
З наказом ознайомлений:
26.11.2018 р.

Коваленко

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 та проводить з ним розрахунок у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП (у день звільнення).
Якщо працівник у день звільнення не працював,
усі відповідні суми розрахунку мають бути виплаче№ 23 (179), 3 грудня 2018

В. П. Марчук
О. О. Коваленко

ні йому не пізніше наступного дня після пред’явлення ним вимоги про розрахунок. Якщо ж зарплата виплачується на банківську карту — відповідні
суми мають бути перераховані у день звільнення.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
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Порядок прийняття на роботу
Прийняття на роботу є початком взаємин між роботодавцем і працівником, тому бажано одразу з’ясувати усі питання, що можуть виникнути у подальшому, продивитися необхідні
документи майбутнього працівника, а йому, своєю чергою, надати для ознайомлення колективний договір та правила внутрішнього трудового розпорядку, а також належним чином
зафіксувати умови трудового договору та внести відповідні записи до трудової книжки. Звісно, усі ці дії слід робити під час прийняття на роботу не тільки топ-менеджерів та висококваліфікованих фахівців, а й усіх працівників, що дозволить уникнути зайвих непорозумінь у
подальших відносинах. Тож ознайомтеся з процедурою укладення трудового договору та
дізнайтеся, які кадрові документи необхідно оформити на нового працівника відповідно до
чинного законодавства.

Види трудових договорів
Визначення трудового договору наведено у
ч. 1 ст. 21 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП). Так, трудовий договір — це угода між працівником і роботодавцем, за якою
працівник зобов’язується виконувати роботу,
визначену цією угодою, дотримуватись правил
внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені
законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Трудові договори поділяються на види за декількома критеріями (див. Таблицю).
Таблиця

Види трудових договорів

За формою
укладення
Усні
Письмові

За формою
За строком
працевлаштування
За основним місцем роботи Безстрокові
За сумісництвом
Строкові

• Форма укладення.
Трудовий договір може бути укладений в
усній або в письмовій формі, але наказ про прийняття на роботу працівника видається в будьякому випадку, незалежно від форми укладення
трудового договору.
8

Поняття «укладення трудового договору» та
«прийняття на роботу» є тотожними — тобто,
якщо працівника прийняли на роботу, видали
наказ і допустили до роботи, це означає, що з
ним уклали трудовий договір (навіть якщо документа під назвою «Трудовий договір» у письмовій формі не існує).
Додержання письмової форми трудового
договору є обов’язковим у таких випадках
(ч. 1 ст. 24 КЗпП):
— при організованому наборі працівників
(такий набір може проводитися службою зайнятості, але на практиці майже не застосовується);
— при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними та геологічними умовами й умовами підвищеного ризику для здоров’я;
— при укладенні контракту (це особлива
форма трудового договору, де строк його дії,
права, обов’язки і відповідальність сторін (у т. ч.
матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в т. ч. дострокового, можуть
встановлюватися угодою сторін, а сфера застосування контракту визначається законами
України);
— коли працівник наполягає на укладенні
трудового договору в письмовій формі;
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— при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
— при укладенні трудового договору з фізичною особою (мається на увазі, коли фізичною
особою є роботодавець (адже більшість роботодавців є юридичними особами), оскільки працівник не може мати іншого статусу ніж фізична
особа);
— в інших випадках, передбачених законодавством України.
Законодавством не встановлено загальної типової форми письмового трудового договору — на
кожному підприємстві вона розробляється самостійно. Але у будь-якому разі у трудовому договорі
має бути вказано форму працевлаштування працівника (основне місце роботи чи сумісництво),
його вид (безстроковий або строковий із зазначенням строку), а також визначено права і обов’язки
роботодавця та працівника, робочий час, умови та
строки виплати заробітної плати і її розмір, строк
випробування (якщо його встановлено).
Якщо трудовий договір укладається у письмовій формі, то має бути два ідентичних примірники
такого договору. Вони обидва підписуються працівником і роботодавцем, після чого на кожному
примірнику ставиться печатка (за її наявності).
Один примірник трудового договору видається
працівникові «на руки», інший — зберігається на
підприємстві.
• Форма працевлаштування.
Працівник може працювати одночасно на
кількох підприємствах, в установах, організаціях
(ч. 2 ст. 21 КЗпП). Одне з них (те, куди працівник працевлаштувався спочатку) буде основним
місцем роботи, а на іншому підприємстві працівник буде працювати за сумісництвом. Від
форми працевлаштування не залежить вид трудового договору за іншими ознаками (тобто
трудовий договір за сумісництвом може бути як
строковим, так і безстроковим, укладеним у
письмовій або в усній формі).
• Строк договору.
Трудовий договір може бути:
— безстроковим, що укладається на невизначений строк;
— на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
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— таким, що укладається на час виконання
певної роботи.
Строковий трудовий договір укладається у
випадках, коли трудові відносини не можуть
бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов
її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими
актами (ст. 23 КЗпП).
Порядок укладення строкового трудового договору не відрізняється від загального порядку
прийняття на роботу — єдиною відмінністю є
лише те, що у наказі про прийняття на роботу
обов’язково має бути зазначено строк трудового
договору.
Укладаючи трудовий договір, сторони можуть обумовити випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка
йому доручається (ст. 26 КЗпП). Слід звернути
увагу, що встановлювати випробування — це
право, а не обов’язок роботодавця. Водночас,
якщо працівник відмовляється від випробування, трудовий договір фактично не може бути
укладений, якщо роботодавець у відповідь не
скасує умову про випробування (детальніше з
варіантами фіксації умови про випробування,
максимальними строками випробування, а також обмеженнями щодо його встановлення, ви
можете ознайомитися у статті «Оцінка працівника під час випробування», яка міститься
на стор. 38 поточного номера газети «Консультант Кадровика»).

Етапи прийняття на роботу

 Етап 1: Прийняття документів від особи,
яка працевлаштовується.
При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший
документ, що посвідчує особу, реєстраційний
номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), трудову книжку, за наявності — документ військового обліку, а у випадках, передбачених законодавством, — також
документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи (ст. 24
КЗпП). Наприклад, законодавством встановлено необхідність проходження попереднього (до
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прийняття на роботу) медичного огляду для осіб
віком до 18 років, осіб, які приймаються на важкі роботи та роботи, де є потреба в професійному доборі, роботи, пов’язані з обслуговуванням
населення (тому прийняття на роботу таких осіб
здійснюється тільки після надання ними документа про результати попереднього медичного
огляду з висновком про можливість виконувати
запропоновану роботу).
STOP

ЗАБОРОНЕНО: вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію
місця проживання чи перебування та документи,
подання яких не передбачено законодавством.

 Етап 2: Написання працівником заяви
про прийняття на роботу або оформлення
трудового договору в письмовій формі.
Якщо трудовий договір укладається в усній
формі, підставою для видання наказу про прийняття на роботу є заява працівника (Зразок 1),
яка, зазвичай, пишеться від руки у довільній
формі). У заяві зазначаються основні умови трудового договору: посада, на яку претендує особа, дата прийняття на роботу, посадовий оклад,
строк (якщо укладається строковий трудовий
договір), строк випробування (якщо сторони
домовились про нього), режим робочого часу (в
разі встановлення неповного робочого часу або
індивідуального режиму роботи), бажання працювати за сумісництвом (якщо приймається на
роботу сумісник).
Зразок 1
Директору ТОВ «Альфа»
Дмитруку І. М.
Заньковецької Надії Петрівни,
яка проживає за адресою: м. Київ,
вул. Груднева, буд. 10, кв. 12

Заява
Прошу прийняти мене на посаду заступника головного бухгалтера з 3 грудня 2018 р. з
посадовим окладом 7 500 грн.
30.11.2018 р.

 Етап 3: Видання наказу про прийняття на
роботу.
Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого відповідним наказом роботодавця (ст. 24
КЗпП). Таким чином, наказ про прийняття на
роботу повинен видаватися обов’язково, незалежно від того, в якій формі укладається трудовий договір — письмовій чи усній.
Для оформлення наказу можна використовувати або типову форму № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», що затверджена наказом Державного комітету статистики
України (далі — Держкомстат) від 5 грудня 2008 р.
№ 489, або оформлювати його на бланку під10

Заньковецька

приємства (звісно, такий бланк має містити всі
реквізити, що містяться в типовій формі № П-1).
З наказом працівника ознайомлюють під підпис
(Зразок 2).
 Етап 4: Повідомлення про прийняття
працівника на роботу.
Окрім оформлення наказу про прийняття на
роботу, обов’язковою умовою для допущення
працівника до роботи є повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в
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Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА»
НАКАЗ
30.11.2018 р.

м. Київ

№ 228-п

Про прийняття на роботу
Заньковецької Н. П.
ПРИЙНЯТИ:
ЗАНЬКОВЕЦЬКУ Надію Петрівну на посаду заступника головного бухгалтера з 3 грудня
2018 р. з посадовим окладом 7 500 грн.
Підстава: заява Заньковецької Н. П. від 30.11.2018 р..
Директор
З наказом ознайомлена:
30.11.2018 р.

Дмитрук
Заньковецька

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України (далі — КМУ) (ст. 24 КЗпП). Наразі такий
порядок визначено постановою КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі
та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня 2015 р. № 413.
Повідомлення про прийняття працівника
на роботу подається:
• Ким: власником підприємства, установи,
організації або уповноваженим ним органом
(особою) чи фізичною особою.
• Куди: до територіальних органів Державної
фіскальної служби (далі — ДФС) за місцем обліку
їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за
встановленою формою.
• У термін: до початку роботи працівника за
укладеним трудовим договором.
• Одним із способів:
— засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та
електронного підпису;
— на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
№ 23 (179), 3 грудня 2018
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— на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж з п’ятьма особами.
• Із зазначенням у формі повідомлення:
— типу повідомлення (початкове чи скасовуюче);
— категорії особи (з трудовою книжкою чи
без неї);
— реєстраційного номера облікової картки
платника податків або серії та номера паспорта
(для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та
номером паспорта);
— прізвища, імені та по батькові застрахованої особи;
— номера і дати наказу (розпорядження) про
прийняття на роботу;
— дати початку роботи.
Інформація про зарахування працівника має
бути подана до ДФС або її територіальних органів до початку його роботи — отже, дата наказу
про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника не співпадають (лист
Міністерства соціальної політики України
«Щодо заповнення повідомлення про прийняття
працівника на роботу» від 4 серпня 2015 р.
№ 432/13/155-15).
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У випадку, якщо виникла потреба виправити
запис у раніше поданому повідомленні, подається
нова форма з поміткою у графі 2 «скасовуюче»
(одночасно з формою, яка містить правильні відомості). Також вона подається і у разі невиходу працівника на роботу після подання повідомлення.
 Етап 5: Ознайомлення працівника з його
правами, обов’язками та умовами праці.
Роботодавець зобов’язаний до початку роботи за укладеним трудовим договором проінформувати працівника під підпис про умови праці,
наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки
їхнього впливу на здоров’я, його права на пільги
та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного
договору (ст. 29 КЗпП). Основним підтвердженням того, що працівнику роз’яснили його права
і обов’язки, є підпис працівника про ознайомлення з посадовою (робочою) інструкцією.
Для деяких категорій працівників чинними
нормативно-правовими актами може бути передбачено обов’язкове ознайомлення і з іншими
нормативними документами, зокрема і внутрішніми документами підприємства (наприклад, про захист комерційної таємниці, про роботу з окремими речовинами тощо).
 Етап 6: Направлення працівника на інструктаж з охорони праці.
Запис про проведення вступного інструктажу
для осіб, які приймаються на роботу відповідно
до наказу роботодавця, робиться в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони
праці, що зберігається службою охорони праці
або працівником, який відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про
прийняття працівника на роботу.
 Етап 7: Оформлення трудової книжки
працівника.
Працівникам, які стають на роботу вперше,
трудова книжка оформляється не пізніше п’яти
днів після прийняття на роботу. Студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних
закладів трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після початку проходження стажування (ч. 3 ст. 48 КЗпП).
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В усіх інших випадках працівник зобов’язаний
для працевлаштування подати трудову книжку.
Якщо працівник її втратив, він має звернутися до
відділу кадрів за попереднім місцем роботи для
оформлення дубліката трудової книжки (п. 5.1.
Інструкції про порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції
України та Міністерства соціального захисту
України від 29 липня 1993 р. № 58, далі — Інструкція № 58) і тільки після його отримання
можливе подальше працевлаштування.
Усі записи в трудовій книжці про прийняття на
роботу вносяться роботодавцем після видання
відповідного наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку (п. 2.4. Інструкції № 58).
Перед внесенням до трудової книжки запису
про прийняття на роботу необхідно перевірити
наявність запису про звільнення з попереднього
місця роботи, а також впевнитись, що дата звільнення з попереднього місця роботи не збігається
з датою прийняття на нову роботу (якщо так сталося — прийняття на роботу можливе не раніше
наступного робочого дня після звільнення з попереднього місця роботи). У разі, якщо до працевлаштування особа отримувала допомогу по безробіттю, у трудову книжку має бути внесено запис
про те, що виплата цієї допомоги припинена.
При внесенні відомостей про прийняття на роботу, спочатку у графі 3 розділу «Відомості про
роботу» трудової книжки як заголовок пишеться
повне найменування підприємства (для цього можна використати прямокутний штамп підприємства,
який містить лише його повну назву без інших
реквізитів). Під цим заголовком вноситься «звичайний» запис: у графі № 1 трудової книжки вказується порядковий номер запису, що вноситься,
у графі № 2 — дата прийняття на роботу, до графи
№ 3 вноситься запис про прийняття на роботу
працівника із конкретним найменуванням професії або посади, на яку його було прийнято, а до
графи № 4 — дата та номер наказу (розпорядження) роботодавця, на підставі якого внесено
запис (Зразок 3). Запис про назву роботи, професії або посади, на яку приймається працівник,
в обов’язковому порядку має відповідати штатному розпису та Національному класифікатору
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України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»,
затвердженому наказом Держспоживстандарту
України від 28 липня 2010 р. № 327.
Також незалежно від того, видавалася працівникові трудова книжка вперше чи лише вносився
запис про прийняття на роботу, необхідно внести відповідні відомості до Книги обліку руху
трудових книжок і вкладишів до них (її типовою

КУРС ДЛЯ НОВАЧКІВ

форма № П-10 затвердженою наказом Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 р.
№ 277). Адже відповідно до п. 7.1. Інструкції
№ 58 у цій Книзі реєструються всі трудові книжки, що прийняті від працівників при влаштуванні на роботу, а також трудові книжки і вкладиші
до них із записом серії і номера, що видані працівникам знову.
Зразок 3

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Альфа»
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Прийнято заступником головного бухгалтера

Наказ від 30.11.2018
№ 228-п

 Етап 8: Заповнення особової картки та
інших документів.
Особові картки типової форми № П-2 ведуться
на всіх працівників підприємства, у т. ч. сумісників. Особова картка заповнюється працівниками
відділу кадрів на підставі особистих документів
працівника. Форма картки затверджена спільним наказом Держкомстату та Міністерства оборони України «Про затвердження типової форми
первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника» від 25 грудня 2009 р. № 495/656.

Наявність особової картки, заповненої на паперовому носії, є обов’язковою. Це підтверджується Інструкцією № 58, відповідно до п. 2.5. якої з кожним
записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу про прийняття на роботу, переведення
і звільнення, роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника під підпис в особовій картці типової
форми № П-2, у якій має повторюватися відповідний
запис із трудової книжки. Отже, ведення особових
карток тільки в електронному вигляді недостатньо.
При цьому заповнити картку можна і в електронному вигляді, але після цього — роздрукувати.
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Внутрішніми нормативними актами підприємства може бути передбачено заповнення
працівником й інших документів, наприклад,
анкет, зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці тощо. З окремими категоріями працівників можуть укладатися письмові
договори про повну матеріальну відповідальність (ст. 1351 КЗпП).
Також кожному новому працівникові має
бути присвоєно табельний номер, сформовано
його особову справу (до неї вносять документи,
що подає або заповнює працівник, влаштовуючись на роботу (заява про прийняття на роботу,
автобіографія), копії документів про освіту, витяг із наказу про прийняття на роботу тощо) і,
звісно, внесено відомості про прийнятого працівника до розрахункової відомості нарахування заробітної плати.

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист,
головний редактор газети
«Консультант Кадровика»
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СКЛАДНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОФІ

НЕСТАНДАРТНІ ВІДНОСИНИ

Фізична особа-підприємець:
оформлення трудових відносин
з найманими працівниками
Згідно з чинним законодавством усі громадяни України рівні перед законом і мають рівні
права та обов’язки у сфері трудових правовідносин. Разом з тим приналежність окремих
громадян до деяких специфічних категорій (фізичних осіб – підприємців, осіб з інвалідністю
тощо) обумовлює у межах законодавства і певну специфіку трудових відносин з ними,
у т. ч. і особливості оформлення цих відносин. Дізнайтеся, які чинники будуть відрізнятися
від «стандартних» у процедурі прийняття на роботу працівників, якщо ви працюєте кадровиком у роботодавця, який має статус не юридичної особи, а фізичної особи – підприємця,
чи самі є таким роботодавцем і самостійно займаєтеся веденням кадрового діловодства.

Статус
фізичних осіб – підприємців
Щоб розглянути особливості трудових правовідносин з фізичними особами – підприємцями,
насамперед слід з’ясувати, хто ж це такі. Отже,
фізична особа – підприємець (далі — ФОП) —
це фізична особа, яка реалізує свою здатність до
праці шляхом самостійної, на власний ризик,
діяльності з метою отримання прибутку.
Фізична особа може набути статус ФОП лише
після її реєстрації, яка здійснюється державним
реєстратором на підставі відповідної заяви фізичної особи, після чого дані про зазначену особу вносяться до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
(далі — ЄДР), з якого можна в усталеному порядку отримати відповідну виписку, яка і буде
підтвердженням того, що певна особа має статус ФОП. Конкретний порядок державної реєстрації ФОП регулюється Законом України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань»
від 15 травня 2003 р № 755-IV. Зауважимо, що
отримання статусу ФОП певною особою не
означає, що вона тепер буде «підприємцем» завжди, бо згідно з законодавством у деяких випадках можливе і припинення такого статусу, що
14

відбувається шляхом державної реєстрації вже
припинення підприємницької діяльності, зокрема у випадках:
— прийняття ФОП рішення про припинення
підприємницької діяльності;
— смерті ФОП;
— постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою;
— постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності;
— постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності ФОП.
Відповідно до зазначеного вносяться також і
відповідні дані про припинення підприємницької діяльності певного ФОП до ЄДР.
З моменту своєї реєстрації, ФОП стає так званим «суб’єктом господарювання». Регулювання
відповідних прав та обов’язків ФОП як суб’єкта
господарювання здійснюється згідно з такими
основними законодавчими актами як:
— Господарський кодекс України (далі — ГК);
— Цивільний кодекс України (далі — ЦК).
Суб’єктами господарювання визнаються
учасники господарських відносин, які здій№ 23 (179), 3 грудня 2018
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снюють господарську діяльність, реалізуючи
господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за
своїми зобов’язаннями в межах цього майна,
крім випадків, передбачених законодавством
(ст. 55 ГК).

Громадянин визнається суб’єктом господарювання
у разі здійснення ним підприємницької діяльності
за умови державної реєстрації його як підприємця
без статусу юридичної особи відповідно до ст. 58
ГК (ч. 1 ст. 128 ГК).

Трудовий договір
з роботодавцем – ФОП та наказ
Як суб’єкт господарювання ФОП, серед іншого, має право і приймати на роботу потрібних
йому працівників, трудові відносини з якими, як
і з працівниками підприємств, установ і організацій (далі — підприємство), регулюються Кодексом законів про працю (далі — КЗпП).
Якщо підприємець використовує найману
працю фізичних осіб в межах трудових відносин,
він є роботодавцем (пп. 14.1.222. Податкового
кодексу України, ч. 1 ст. 1 Закону України «Про
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організації роботодавців, їх об’єднання, права
і гарантії їх діяльності» від 22 червня 2012 р.
№ 5026-VI).
Згідно з законодавством порядок оформлення трудових відносин з найманими працівниками є однаковим для всіх роботодавців незалежно від того, чи є вони юридичними особами
(підприємствами), чи ФОП.

До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, які регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб,
якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин (ст. 51 ЦК).

Зазначене оформлення трудових відносин
здійснюється шляхом укладання письмового
трудового договору, для чого можна скористатися формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
8 червня 2001 р. № 260 з видаленням рядків,
які раніше заповнювалися працівниками
центрів зайнятості, оскільки з 2015 року
ФОП більше не потрібно реєструвати трудові
договори в службі зайнятості (Зразок 1).
Зразок 1

Трудовий договір № 4
Місто Київ

«20» листопада 2018 р.

Прізвище Іваненко ___________________________________________________
Ім’я Іван
_____________________________________________________
По батькові Іванович ____________________________________________________
,
Рік народження
1990 ____________________________________________________
Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов’язану
з наданням послуг)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті)
Для фізичної особи – підприємця:
№ 111111111 свідоцтва про реєстрацію фізичної особи – підприємця.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
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Зразок 1. Продовження
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті)
2222222222
Місце проживання м. Київ
__________________________________
Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий:
АА № 333333 виданий Жовтневим РВУ МВС України в Луганській обл. 10.10.2007 р.
,
іменований далі Фізична особа, з одного боку, і
Прізвище Петренко
________________________________________
Ім’я Петро
_________________________________________
По батькові Петрович
________________________________________
,
Дата народження 11 листопада 1990 р. _____________________________________
Вид діяльності (професія) електрогазозварник
___________________________
Останнє місце роботи електрогазозварник 3-го розряду ТОВ «Будівельник», м. Київ
Місце проживання м. Київ, вул. Нова б. 1, кв. 1
Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий:
ББ № 444444 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві 15.12.2007 р.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті) 55555555
, іменований
далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:
1. Цей договір є: (потрібне підкреслити):
безстроковим, що укладається на невизначений строк;
на визначений термін, установлений за погодженням сторін
;
(указати строк дії договору)

таким, що укладається на час виконання певної роботи
.
(указати строк виконання роботи)

2. Працівник зобов’язаний виконувати

роботи електрогазозварника
(зазначаються докладні

3-го розряду, які передбачені кваліфікаційною характеристикою
характеристики роботи продавця, водія, секретаря, садівника, няньки

професії електрогазозварника, що міститься у випуску 42
тощо та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт),

«Оброблення металу» ДКХП, згідно з нормами та завданнями,
якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,

встановленими Фізичною особою, з дотриманням норм з охорони праці
дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)

Дата початку роботи (допуску до роботи) 21 листопада 2018 р..
3. Фізична особа зобов’язується:
оплачувати працю Працівника у розмірі 8 000 грн на місяць.
Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;
забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником
зобов’язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону
праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.
4. Час виконання робіт установлюється з 10:00 до 17:00
_______________________________________________________________________________
(указується час початку та закінчення робочого дня)

16

№ 23 (179), 3 грудня 2018

НЕСТАНДАРТНІ ВІДНОСИНИ

СКЛАДНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОФІ

Зразок 1. Закінчення
При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8:00 годин до 12:00 годин та з 17:00 годин до 20:00 годин. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що
складається відповідне доповнення до цього договору.
При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний
період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.
5. Вихідні дні надаються у суботу, неділю
_______________________________________________________________________________
(указуються відповідні дні тижня)

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають
одна одну не пізніше ніж за два дні.
Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.
6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання 30
календарних днів з 1 вересня щорічно
_______________________________________________________________________________
(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.
7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними
нормами законодавства про працю України.
8. Трудовий договір набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної
сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.
9. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються судом. У такому самому
порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був
укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов’язки (фіктивний
трудовий договір).
10. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством.
11. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сплата єдиного внеску провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.
12. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг _______________________________
_______________________________________________________________________________
(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

13. Трудовий договір складений у двох автентичних примірниках, один з яких перебуває
у Фізичної особи, другий — у Працівника,
14. Підписи сторін:
Фізична особа (або дорученням
уповноважена нею особа)
Іваненко
«20» листопада 2018 р.
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Трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, чи фізичною
особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку,
а власник підприємства чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівнику заробітну
плату і забезпечувати умови праці, необхідні
для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (ст. 21 КЗпП).
Крім того, за потреби можна додати до договору і певні додаткові пункти, які не передбачені у зазначеній формі, але вони не повинні погіршувати умови праці працівника (ст. 9 КЗпП).
Трудовий договір укладається, як правило, у
письмовій формі, і зокрема додержання письмової форми є обов’язковим при укладенні
трудового договору з фізичною особою (п. 6
ст. 24 КЗпП).
Також при укладенні трудового договору
громадянин зобов’язаний подати паспорт або
інший документ, що посвідчує особу, трудову

книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші
документи (ч. 2 ст. 24 КЗпП).
Зауважимо, що деякі кадровики помилково
вважають, що після укладення письмового
трудового договору з найманим працівником,
роботодавцю ФОП більше не потрібно нічого
робити у частині оформлення трудових правовідносин. Між тим так само, як і на підприємстві, після укладання письмового трудового
договору ФОП повинен:
• оформити прийняття відповідного працівника на роботу своїм наказом (розпорядженням) (Зразок 2);
• повідомити за встановленою формою Державну фіскальну службу про прийняття працівника на роботу одним із таких способів:
— засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та
електронного підпису;
Зразок 2

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ІВАНЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
НАКАЗ
20.11.2018 р.

м. Київ

№ 12-п

Про прийняття на роботу
Петренка П. П.
ПРИЙНЯТИ:
ПЕТРЕНКА Петра Петровича електрогазозварником 3-го розряду з 21 листопада 2018 р. із
заробітною платою (тарифною ставкою) 8 000 грн на місяць.
Підстава: трудовий договір № 4 від 20.11.2018 р..
Фізична особа – підприємець

Іваненко

І. І. Іваненко

З наказом ознайомлений:
20.11.2018 р.

Петренко

П. П. Петренко

Вступний інструктаж з охорони праці з Петренко П. П. проведено 21.11.2018 р..
Фізична особа – підприємець
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Іваненко

І. І. Іваненко
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— на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
— на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами;
• у подальшому вести відповідне кадрове
діловодство, зокрема, видавати різні накази
(розпорядження) з кадрових питань (про надання відпустки, направлення у відрядження, переведення, звільнення тощо), вносити відповідні
записи до трудової книжки працівника та
оформлювати інші доречні документи.

Оформлення кадрових документів
Разом з тим, оскільки ФОП ведуть, як правило, спрощений облік, при веденні кадрового діловодства вони можуть і не дотримуватися дея-
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ких затверджених форм та оформлювати деякі
документи у довільній формі. Зокрема ФОП
може оформлювати у довільній формі накази з
кадрових питань та інші доречні документи, але
із зазначенням обов’язкових реквізитів, або брати за основу чи використовувати повністю зразки, затверджені наказом Державного комітету
статистики України від 5 грудня 2008 р. № 489
(типові форми наказів про прийняття на роботу
(№ П-1), надання відпустки (№ П-3), припинення трудового договору (контракту) (№ П-4),
табеля обліку використання робочого часу
(№ П-5) та розрахункової відомості (№ П-6 та
№ П-7). Вказівки або рекомендації щодо необхідності ведення ФОП окремих документів наведено у Таблиці.
Таблиця

Рекомендації щодо ведення ФОП окремих видів документації кадрового характеру
Вид документа
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Особові справи працівників
Книги обліку бланків трудових книжок і
вкладишів до них
Книгу обліку руху трудових книжок

Табель обліку робочого часу

Штатний розпис

Рекомендації і пояснення щодо ведення документа
потрібно затвердити, оскільки цей документ регламентує порядок
використання найманої праці
не повинен вести, але може їх вести за власним бажанням і для зручності у
роботі
не повинен вести
не повинен вести (п. 7.1. Інструкції про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України,
Міністерства соціального захисту населення України, Міністерства юстиції
України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), стосується
лише підприємств)
потрібно вести, оскільки він виконує декілька важливих функцій (є підставою для нарахування заробітної плати, надбавок, доплат, підтверджує
додержання чи перевищення норми робочого часу, підтверджує роботу
працівників на умовах неповного робочого часу, підтверджує факт
початку роботи новоприйнятих працівників та дає можливість перевірити
правильність подання роботодавцем
бажано вести, оскільки це допоможе ФОП вирішувати різні питання зі
своїми найманими працівника (на підставі штатного розпису приймаються
рішення, зокрема, про прийняття, переведення на іншу роботу працівників,
встановлення посадового окладу, тарифної ставки (окладу) конкретному
працівникові), а також з контролюючими органами під час можливих
перевірок

Ведення трудової книжки
Порядок ведення трудових книжок ФОП у цілому приблизно такий самий, як і на підприємстві,
й визначається також Інструкцією № 58. Зокрема,
у п. 1.1. Інструкції № 58 передбачено, що трудові
книжки ведуть на всіх працівників, які пра№ 23 (179), 3 грудня 2018

цюють на підприємстві або у фізичної особи
понад п’ять днів — отже, після прийняття працівника на роботу ФОП зобов’язаний внести
відповідний запис до його трудової книжки.
При цьому записи до трудової книжки ФОП
вносить самостійно при прийняті на роботу
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відповідно до укладеного трудового договору, а також у випадку його розірвання. Також
у графі 3 розділу «Відомості про роботу» як

заголовок пишеться повне найменування
ФОП, який приймає на роботу працівника
(Зразок 3).
Зразок 3

Фізична особа-підприємець Іваненко Іван Іванович
06

21
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2018

Прийнято електрогазозварником 3-го розряду

Наказ від 20.11.2018
№ 12-п

Записи у трудовій книжці ФОП засвідчує
своїм підписом і печаткою, якщо вона є.
Зауважимо, що ст. 581 ГК скасовано обов’язок
суб’єктів господарювання мати печатку.
Раніше записи у трудових книжках, які здійснювали ФОП, слід було завіряти у центрі зайнятості, але зараз цього робити вже не потрібно.
Також слід зазначити, що на відміну від підприємств, трудові книжки працівників, які

працюють на умовах трудового договору у
ФОП, зберігаються безпосередньо у працівників (п. 2.21-1. Інструкції № 58).

Віктор МІЛЛЕР,
консультант
з питань оплати праці
та кадрового діловодства

реклама

З наступного номера ви зможете дізнатися, як оформити відносини
за участю фізичної особи – підприємця, що є представником з іншої сторони —
найманим працівником або ж виконавцем робіт за цивільним договором
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

НАКАЗ
від 17 жовтня 2018 р. № 3236/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2018 р. за № 1170/32622

Видавник:
Міністерство юстиції України

Набув чинності:
10 листопада 2018 року

Остання редакція:
17 жовтня 2018 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом викладено у новій редакції Вимоги щодо написання найменування юридичної особи, її відокремленого
підрозділу, громадського формування, що не має статусу
юридичної особи, крім організації профспілки.

Про внесення змін до Вимог до написання найменування юридичної особи,
її відокремленого підрозділу, громадського формування,
що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки
Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та пункту 10 Положення
про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
2 липня 2014 р. № 228, Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого
підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації
профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 5 березня 2012 р. №
368/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 5 березня 2012 р. за № 367/20680 (із
змінами), виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 р. № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
3. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Генеральний директор
державного підприємства
«Національні інформаційні системи»

П. Петренко

С. С. Лур’є

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
5 березня 2012 р. № 368/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 17 жовтня 2018 р. № 3236/5)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2018 р. за № 1170/32622
ВИМОГИ
щодо написання найменування юридичної особи,
її відокремленого підрозділу, громадського формування,
що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки
1. Для написання найменування юридичної особи використовуються:
1) літери українського алфавіту — при написанні найменування українською мовою;
2) літери латинського алфавіту — при написанні найменування англійською мовою;
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3) розділові знаки та символи: лапки (« «, “ ”, « », які є тотожними), крапка (.), кома (,),
двокрапка (:), дужки /()/, апостроф (‘), дефіс (-), тире (–), скісна риска (/), знак оклику (!),
знак питання (?), номер (N), плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), ет комерційне (@), амперсанд (&);
4) цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L,
C, D, M).
Використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи не допускається.
2. Для написання найменування юридичної особи використовуються великі та малі літери:
українського алфавіту (А, а, Б, б, В, в, Г, г, Ґ, ґ, Д, д, Е, е, Є, є, Ж, ж, З, з, И, и, І, і, Ї, ї, Й,
й, К, к, Л, л, М, м, Н, н, О, о, П, п, Р, р, С, с, Т, т, У, у, Ф, ф, Х, х, Ц, ц, Ч, ч, Ш, ш, Щ, щ, Ь, ь,
Ю, ю, Я, я) — при написанні найменування українською мовою;
латинського алфавіту (A, a, B, b, C, c, D, d, E, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n,
O, o, P, p, Q, q, R, r, S, s, T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z, z) — при написанні найменування
англійською мовою.
Великі та малі літери, використані в установчих документах та при заповненні заяви у
сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань, вважаються тотожними.
3. Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб’єкта господарювання (крім органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ).
Використання лапок у найменуванні юридичної особи не є ознакою для визначення тотожності найменувань.
Найменування відокремленого підрозділу має містити слова «відокремлений підрозділ»
(«філія», «представництво» тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка
створила зазначений відокремлений підрозділ.
Директор Департаменту
приватного права

22

О. М. Ференс

№ 23 (179), 3 грудня 2018

ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

НАКАЗ
від 31 жовтня 2018 р. № 1977

Видавник:
Міністерство охорони
здоров’я України

Набуде чинності:
1 січня 2019 року

Остання редакція:
31 жовтня 2018 року

Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»
Відповідно до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпункту 8
пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267, з метою оптимізації управління закладами охорони здоров’я Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого та впровадженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 р. № 117 (зі змінами), що додаються.
2. Особи, призначені на посади керівників у сфері охорони здоров’я до набрання чинності цим наказом, продовжують виконувати свої обов’язки до проведення нових конкурсів.

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
зміни до Випуску 78 «Охорона
здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, які чітко розмежовують функції
генерального директора закладу (він займатиметься
питаннями господарської
діяльності) та медичного директора (він опікуватиметься
винятково питаннями медицини).

3. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2019 року, крім абзацу сьомого підпункту першого пункту 2 Змін, який набирає чинності з 01 січня 2022 року.
Абзац шостий підпункту першого пункту 2 Змін втрачає чинність з 01 січня 2022 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В..
В. о. Міністра

У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
31 жовтня 2018 р. № 1977

Зміни
до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 «Охорона здоров’я»
1. У розділі «ВСТУП»:
1) абзац четвертий викласти в такій редакції:
«медичний директор»;
2) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
«З Випуску виключено кваліфікаційні характеристики таких посад для нових призначень
після 1 січня 2019 року: головний лікар лікувально-профілактичного закладу; головний лікар
обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень; заступник
головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної
лікарень; заступник головного лікаря з медсестринства. Працівники, які обіймали посади
заступника головного лікаря з медсестринства, до набрання чинності цього наказу продовжують виконувати свої обов’язки.».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами шостим –
п’ятнадцятим;
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2. У розділі «КЕРІВНИКИ»:
1) пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (ДИРЕКТОР) / НАЧАЛЬНИК (ЗАВІДУВАЧ) ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я
Завдання та обов’язки. Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров’я, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності. Організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової стратегії розвитку закладу на основі потреб громади та ринкової
ситуації. Організовує формування та моніторинг виконання операційних планів. Забезпечує
виконання усіх зобов’язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а
також виконання господарських і трудових договорів. Організовує роботу та ефективну
взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи
закладу охорони здоров’я, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх
відповідність до стандартів надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і
споживачів у відповідних видах медичної допомоги. Веде переговори з представниками
власника закладу та замовниками щодо виконання планів та умов надання послуг. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу. За необхідності створює та забезпечує роботу опікунських та наглядових громадських рад при закладі. Вживає заходів щодо
забезпечення закладу охорони здоров’я кваліфікованими працівниками, а також найкращого використання знань та досвіду працівників. Відбирає та призначає працівників на вакантні посади закладу. Виступає наставником та забезпечує професійний розвиток працівників.
Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог
законодавства про охорону навколишнього середовища. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та
господарської діяльності закладу охорони здоров’я в межах наданих йому прав, доручає
виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів закладу охорони здоров’я. Здійснює зовнішнє представництво закладу в адміністративних
органах, засобах масової інформації тощо. Захищає майнові інтереси закладу охорони
здоров’я в суді, органах державної влади та управління. Забезпечує дотримання вимог
трудового законодавства. Забезпечує створення на робочому місці в кожному структурному
підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Забезпечує виконання вимог протипожежної безпеки. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, тривалість щоденної роботи та графіки змінності з додержанням установленої
тривалості робочого тижня.
Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування,
які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й
особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство;
перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або
заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження
бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних
угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і
зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілку-
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вання та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного
забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу
та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.
Кваліфікаційні вимоги.
До 1 січня 2022 року — вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі
знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або
«Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона
здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».
З 1 січня 2022 року — вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань
«Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Охорона здоров’я», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки».
У разі освіти у галузі знань «Охорона здоров’я», «Право», «Соціальні та поведінкові науки»,
або «Гуманітарні науки» вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень)
у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування»
(крім як для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу).
Стаж роботи на керівних посадах: для закладів національного рівня — не менше 10 років, обласного рівня — 7 років, районного рівня — 5 років. Для керівників закладів охорони
здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу, — не менше 3-х років стажу за
основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.»;
2) пункт 3 викласти у такій редакції:
«3. ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (ДИРЕКТОРА) / НАЧАЛЬНИКА (ЗАВІДУВАЧА)
ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Завдання та обов’язки: Здійснює керівництво закладом охорони здоров’я (крім аптечних
закладів) в межах делегованих йому керівником повноважень з питань, безпосередньо не
пов’язаних з організацією лікувального процесу, відповідно до чинного законодавства України. У разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов’язки.
У межах делегованих йому повноважень і компетенції: організовує адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу, забезпечує взаємодію підрозділів закладу охорони здоров’я; співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування, закладами охорони здоров’я, підприємствами, установами, організаціями; організовує роботу з
добору, розстановки і використання працівників, забезпечує належні умови для досягнення
працівниками закладу охорони здоров’я належного професійного рівня, включаючи організацію професійного навчання та забезпечення своєчасного підвищення їх кваліфікації; створює належні умови праці, забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту; аналізує показники роботи
закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації.
Повинен знати: Конституцію України, чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, трудове законодавство; основи управління; організацію фінансово-економічної діяльності закладів охорони
здоров’я; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників; порядок ведення облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації;
правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу
та науково-практичну періодику за фахом; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі
охорони здоров’я.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі
знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або
«Право» або за спеціальністю «Економіка» галузі знань «Соціальні та поведінкові науки».
Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

№ 23 (179), 3 грудня 2018

25

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА

Примітка. Кваліфікаційна характеристика заступника генерального директора (директора) /
начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я поширюється на інші посади заступника
генерального директора (директора) / начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я у
відповідності до спеціалізації делегованих йому повноважень (з економічних, адміністративно-господарських, правових питань тощо).»;
3) пункт 10 викласти у такій редакції:
«10. МЕДИЧНИЙ ДИРЕКТОР
Завдання та обов’язки: Здійснює керівництво закладом охорони здоров’я (крім аптечних закладів) у порядку делегованих йому керівником повноважень з медичних питань,
відповідно до чинного законодавства України. У разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов’язки. Організовує надання пацієнтоорієнтованих послуг з медичного обслуговування населення з додержанням галузевих стандартів у сфері охорони
здоров’я. Розробляє та впроваджує в закладі систему безперервного удосконалення якості послуг з метою забезпечення безпеки пацієнтів, своєчасності допомоги, економічної
ефективності, досягнення найкращих результатів на основі наукових знань та принципів
доказової медицини. Координує зовнішню та внутрішню взаємодію підрозділів закладу
охорони здоров’я. Відповідає за організацію безперервного професійного розвитку медичного персоналу.
Повинен знати: Конституцію України, чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, трудове законодавство; основи управління; концептуальні документи щодо розвитку охорони здоров’я
населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони
здоров’я; практику застосування законодавства в межах своєї компетенції; демографічну
ситуацію в регіоні та показники стану здоров’я населення; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників, в тому числі підготовки, підвищення кваліфікації та атестації
медичних працівників; порядок ведення медичної облікової та звітної документації, обробки
медичної статистичної інформації; технології інформаційного забезпечення управління,
форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету та медичної етики та деонтології; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських
засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта II рівня за ступенем магістра та спеціальністю галузі
знань «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною
здоров’я».
Стаж роботи: на керівних посадах — для закладів національного рівня — не менше 5
років, обласного рівня — не менше 3 років. Для закладів районного рівня — 5 років за основною лікарською спеціальністю. Для керівників закладів охорони здоров’я, які надають
тільки первинну медичну допомогу, — не менше 3-х років стажу за основою (лікарською)
спеціальністю або одного року на керівних посадах.
Примітка. Кваліфікаційна характеристика медичного директора поширюється на посади
медичного директора у відповідності до спеціалізації діяльності відповідного закладу охорони здоров’я.»;
4) пункти 11, 14 виключити.
У зв’язку з цим пункти 12, 13, 15 вважати пунктами 11, 12, 13 відповідно;
5) пункт 13 викласти в такій редакції:
«13. НАЧАЛЬНИК (ЗАВІДУВАЧ, КЕРІВНИК) СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво структурним підрозділом закладу охорони
здоров’я (крім аптечних закладів), діяльність якого безпосередньо пов’язана з наданням
медичної допомоги (послуг), відповідно до чинного законодавства України.
Організовує лікувально-профілактичну та адміністративно-господарську діяльність підрозділу, співпрацює з іншими підрозділами закладу охорони здоров’я. Забезпечує надання
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якісної медичної допомоги населенню. Забезпечує своєчасне отримання та зберігання лікарських засобів, медичних виробів. Здійснює заходи щодо забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов функціонування підрозділу. Здійснює контроль за правильним веденням медичної документації, готує та подає керівникові закладу охорони здоров’я звіти.
Розробляє та подає керівнику на затвердження графіки роботи працівників структурного
підрозділу, здійснює належну розстановку, використання медичних працівників і організовує їх працю. Створює належні умови праці, забезпечує додержання працівниками правил
внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту. Забезпечує належні умови для досягнення працівниками закладу охорони здоров’я належного
професійного рівня, включаючи організацію професійного навчання та забезпечення своєчасного підвищення їх кваліфікації. Аналізує показники роботи.
Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи,
що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, трудове законодавство; основи
управління; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників; демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров’я населення; порядок ведення облікової та
звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; сучасні класифікації в
галузі охорони здоров’я; сучасні методи діагностики, лікування, реабілітації; методи надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладних станах; потреби в лікарських засобах,
медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони
здоров’я.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта II рівня за ступенем магістра у галузі знань «Охорона
здоров’я»; проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією за профілем структурного підрозділу. Стаж роботи за фахом не
менше 3 років.».
3. По тексту документа слова «лікувально-профілактичні заклади» замінити словами «закладів охорони здоров’я» в усіх відмінках.
В. о. директора
Медичного департаменту
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ЛИСТ
від 8 серпня 2018 р. № 78/0/206-18

Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік
Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід
керуватися нижчезазначеним.
Відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) нормальна
тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Відповідно до частини першої статті 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється:
1) для працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15
до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) — 24 години на
тиждень.
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від
навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;
2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, — не більш як 36
годин на тиждень.
Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких
дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 163.
Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на
підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або
дитину-інваліда.
Згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює
для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.
При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі статтею 53 КЗпП
напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так
і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при
шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.
Відповідно до статті 73 КЗпП у 2019 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові дні:
• 1 січня — Новий рік;
• 8 березня — Міжнародний жіночий день;
• 1 травня — День праці;
• 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
• 28 червня — День Конституції України;
• 24 серпня — День незалежності України;
• 14 жовтня — День захисника України.
Робота також не проводиться в дні релігійних свят:
• 7 січня і 25 грудня — Різдво Христове;
• один день (неділя) — Пасха (Великдень);
• один день (неділя) — Трійця.
Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день
(стаття 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у
суботу та неділю у 2019 році вихідний день у неділю 28 квітня має бути перенесений на поне-
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Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Остання редакція:
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Найсуттєвіше:
У цьому Листі наведено вимоги законодавства, які необхідно враховувати при розрахунку балансу робочого часу,
правила перенесення вихідного дня, якщо він збігається зі
святковим або неробочим, а
також приклад розрахунку
норми тривалості робочого
часу на 2019 рік, розрахованої
за календарем п’ятиденного
робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю
при однаковій тривалості часу
роботи за день впродовж робочого тижня та відповідним
зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та
неробочих днів.
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ділок 29 квітня, вихідний день у неділю 16 червня має бути перенесений на понеділок 17 червня,
вихідний день у суботу 24 серпня — на понеділок 26 серпня.
Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується переносити
робочі дні для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними
днями у суботу та неділю.
У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого
розпорядчого документа.
Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися
по зміненому у зв’язку перенесенням робочих днів графіку роботи підприємства, установи, організації.
При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи
неробочому дню, на інший вихідний день, для збереження балансу робочого часу за рік тривалість
роботи у цей перенесений робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня,
як це передбачено статтею 53 КЗпП.
Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може
бути різною залежно від того, який робочий тиждень встановлений на підприємстві, в установі, організації (п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні
дні. У зв’язку з цим на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на
рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50 – 53, 67 і 73 КЗпП.
Приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2019 рік, розрахованої за календарем
п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій тривалості
часу роботи за день впродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів, наводиться нижче.
За зазначених умов, залежно від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на 2019 рік
становитиме:
при 40-годинному робочому тижні — 1993 години;
при 39-годинному робочому тижні — 1950 годин;
при 38,5-годинному робочому тижні — 1925 годин;
при 36-годинному робочому тижні — 1800 годин;
при 33-годинному робочому тижні — 1650 годин;
при 30-годинному робочому тижні — 1500 годин;
при 25-годинному робочому тижні — 1250 годин;
при 24-годинному робочому тижні — 1200 годин;
при 20-годинному робочому тижні — 1000 годин;
при 18-годинному робочому тижні — 900 години.
Генеральний директор Директорату
норм та стандартів гідної праці
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№ з/п

Кількість робочих днів

Кількість днів, що передують
святковим та неробочим, у які
тривалість робочого дня (зміни)
при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця,
в яке скорочується тривалість
робочого дня)

40-годинному робочому тижні

39-годинному робочому тижні

5.

6.

7.

8.

151,2
138,6
126,0
105,0
100,8
84,0
75,6

11. 33-годинному робочому тижні

12. 30-годинному робочому тижні

13. 25-годинному робочому тижні

14. 24-годинному робочому тижні

15. 20-годинному робочому тижні

16. 18-годинному робочому тижні

161,7

163,8

168,0

—

21

10

8

2 (1, 7)

31

Січень

10. 36-годинному робочому тижні

38,5-годинному робочому тижні

Кількість днів, робота в які не
проводиться

4.

9.

Кількість вихідних днів

Кількість святкових днів і днів
релігійних свят (число місяця,
на яке припадає свято)

Кількість календарних днів

3.

1.
2.

Показники
Лютий

Березень
1 (7)

20

11

10

1 (8)

31

Квітень
31

Травень

30

1 (30)

21

9

8

1 (8)

21

10

8

1 (27)

18

12

10

1 (28) 2 (1, 9) 2 (16, 28)

30

Червень
—

23

8

8

—

31

72,0

80,0

96,0

100,0

120,0

132,0

144,0

154,0

156,0

160,0

72,0

80,0

96,0

100,0

120,0

132,0

144,0

154,0

156,0

159,0

75,6

84,0

100,8

105,0

126,0

138,6

151,2

161,7

163,8

167,0

75,6

84,0

100,8

105,0

126,0

138,6

151,2

161,7

163,8

167,0

64,8

72,0

86,4

90,0

108,0

118,8

129,6

138,6

140,4

143,0

1 (23)

21

10

9

1 (24)

31

82,8

92,0

75,6

84,0

110,4 100,8

115,0 105,0

138,0 126,0

151,8 138,6

165,6 151,2

177,1 161,7

179,4 163,8

184,0 167,0

Норма тривалості робочого часу в годинах при:

—

20

8

8

—

28

Липень

—

21

9

9

—

30

Вересень
75,6

84,0

100,8

105,0

126,0

138,6

151,2

161,7

163,8

168,0

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік

Жовтень
79,2

88,0

105,6

110,0

132,0

145,2

158,4

169,4

171,6

176,0

—

22

9

8

1 (14)

31

Листопад
75,6

84,0

100,8

105,0

126,0

138,6

151,2

161,7

163,8

168,0

—

21

9

9

—

30

Грудень
75,6

84,0

100,8

105,0

126,0

138,6

151,2

161,7

163,8

166,0

2 (24, 31)

21

10

9

1 (25)

31

900,0

1000,0

1200,0

1250,0

1500,0

1650,0

1800,0

1925,0

1950,0

1993,0

7

250

115

104

11

365

Усього за
2019 рік

30

Серпень
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до листа Мінсоцполітики
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ЛИСТ
від 1 жовтня 2018 р. № 2.4-16-3103

Щодо оновленого порядку фінансування страхувальників
для надання матеріального забезпечення застрахованим особам
за рахунок Фонду соціального страхування
Видавник:
Фонд соціального
страхування України

Остання редакція:
1 жовтня 2018 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі наведено роз’яснення щодо застосування
оновленого порядку фінансування страхувальників для
надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок Фонду соціального страхування.
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Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України розглянула <...> звернення та
повідомляє.
Відповідно до частини 1 статті 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105) фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам здійснюється
робочими органами Фонду в порядку, встановленому правлінням Фонду. Підставою для фінансування страхувальників робочими органами Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми
матеріального забезпечення за їх видами.
З 1 жовтня 2018 року набуває чинності Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління Фонду соціального
страхування України від 19.07.2018 р. № 12 (далі — Порядок).
Нормами пунктів 5 та 6 Порядку передбачено надавати страхувальником заяви-розрахунку в паперовому вигляді особисто до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його
відділення, або ж надсилати в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису. Заява-розрахунок подається страхувальником до робочого органу виконавчої
дирекції Фонду або його відділення за своїм місцезнаходженням чи місцем проживання.
Зазначеним Порядком не передбачено надсилання заяви-розрахунку поштою.
Відповідно до пункту 9 Порядку після надходження коштів, зазначених у заяві-розрахунку,
на рахунок страхувальника, останній зобов’язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення не пізніше, ніж у строки, визначені у частині другій статті 32 Закону, тобто
допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах виплачується застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), інших підставах, передбачених законом, — у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для
виплати заробітної плати.
Після проведення виплат за рахунок коштів Фонду страхувальник, відповідно до пункту 10
Порядку, надсилає повідомлення про проведення виплат за формою, наведеною у додатку 2
до цього Порядку. Повідомлення надсилається у разі, якщо здійснювалось фінансування
заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності, виплат потерпілим на виробництві за видами, зазначеними у пункті 1 Порядку, крім здійснення відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг за рахунок коштів Фонду згідно з додатком 1.5. Тобто лише у цьому разі повідомлення не надсилається.
У разі, якщо згідно із заявою-розрахунком фінансувалась за рахунок коштів Фонду соціального страхування України допомога на поховання згідно з додатком 1.2, то у повідомленні зазначається:
— у колонках «Прізвище», «Ім’я», «По батькові», «№ страхового свідоцтва (ідентифікаційний номер)» — відомості про отримувача допомоги;
— у колонках «Дані листка непрацездатності»: «Серія» та «Номер» — реквізити свідоцтва
про смерть. У колонці «Серія» зазначаються букви без символу «-», «Номер» — відповідні 6
цифр номера свідоцтва про смерть.
Визначення та обчислення строків регулюються нормами Цивільного кодексу України.
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Відповідно до п. 3 статті 36 Закону № 1105 підставою для оплати потерпілому витрат на
медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також
страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.
Такі форми актів визначаються Порядком проведення розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232 (далі — Порядок № 1232).
Згідно з п. 14 та п. 47 Порядку № 1232 за результатами розслідування (спеціального
розслідування) нещасного випадку складаються та затверджуються Акт проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії) за формою Н-5 та Акт
про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 (у разі, коли нещасний
випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом). Згідно з п. 86 Порядку № 1232 за
результатами розслідування професійного захворювання складається та затверджується
Акт проведення розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання
за формою П-4.
Відповідно до п. 19, п. 53 та п. 88 Порядку № 1232 примірники наведених вище актів
надсилаються робочим органам виконавчої дирекції Фонду, де ведеться їх реєстрація та
облік.
Відповідно до пункту 9 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1105
нормативно-правові та розпорядчі акти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності діють до затвердження відповідних рішень Фондом.
Враховуючи зазначене, страхувальники подають до Фонду соціального страхування
України (далі — Фонд) Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, що складається за формою Ф4-ФСС з ТВП, наведеною у додатку 1 до Порядку
формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 р. № 4 <...> (далі — постанова № 4).
Крім того зазначаємо, що у зв’язку із прийняттям Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України, затвердженим постановою правління Фонду від
19.07.2018 р. № 12, виконавчою дирекцією Фонду готується проект постанови правління
Фонду щодо визнання такою, що втратила чинність, постанови № 4.
В. о. директора
виконавчої дирекції Фонду
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Класифікатор професій:
особливості пошуку окремих
професійних категорій
У попередній статті ми з’ясували, що пошук потрібних професій слід здійснювати у Додатках А та Б до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
(далі — КП), при цьому доцільність надання переваги саме Додатку А або Б може залежати
від різних чинників. Також певні фактори впливають і на особливості пошуку окремих специфічних професійних категорій у Додатках А та Б, що ми і розглянемо далі на конкретних
прикладах.

Врахування
узагальнених (наскрізних)
назв під час пошуку
Під час пошуку потрібних назв посад у Додатку Б до КП (за абеткою) слід враховувати і
наявність на початку окремих професійних
назв робіт узагальнених термінів. Наприклад,
якщо кадровику потрібно у знайти у КП певного «директора департаменту», то він може почати шукати відповідні назви на букву «Д» у Додатку Б до КП, але при цьому може і не знайти
окремих «директорів департаменту», бо вони
«замасковані» у середині відповідних назв, наприклад:
— «Керівник (директор, начальник та ін.)
підрозділу (служби, управління, департаменту
та ін.) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної)» (код КП — 1229.7);
— «Керівник (директор, начальник та ін.)
підрозділу (служби, управління, департаменту
та ін.) з охорони та безпеки (фізичної та майнової)» (код КП — 1229.7);
— «Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту (центру, відділення, дирекції, комплексу та ін.) (банківська діяльність)» (код КП —
1231);
— «Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту» (код КП — 1231).
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Допомогти «відшукати» у цьому випадку потрібного «директора департаменту» може додаток А до КП, де його слід шукати серед керівників
у відповідних професійних угрупованнях. Крім
наведеного прикладу з «директором департаменту», використання додатку А до КП допоможе і в багатьох інших випадках пошуку підходящої посади, коли відповідні терміни містяться у
дужках. Найчастіше це буває, коли у професійних назвах робіт на першому місці, як зазначалося вище, міститься найбільш узагальнений
термін для відповідних професійних категорій,
наприклад, «керівник», і у дужках — інші «різновиди» керівників: «директор», «президент», «голова», «завідувач» тощо.
Також іноді у дужках може міститися і альтернативна назва посади. Наприклад, якщо шукати
посаду «Маркетолог» у Додатку Б на літеру «М»,
то знайти її там буде неможливо. Але якщо подивитися у відповідному спеціалізованому угрупованні у Додатку А професійні назви робіт з кодом
2419.2, який належить угрупованню «Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва,
інтелектуальної власності та інноваційної діяльності», то там можна буде знайти професійну назву роботи «Фахівець з методів розширення ринку
збуту (маркетолог)» (код КП — 2419.2).
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Для ілюстрації зазначеного наведемо і деякі
інші приклади з КП з узагальненими термінами
на першому місці й уточнюючими або альтернативними термінами у дужках:
— «Вища посадова особа (голова, співголова,
генеральний секретар, секретар) організації наймачів (підприємців, промисловців)» (код КП —
1142.1);
— «Вища посадова особа (голова, співголова,
президент, віце-президент, генеральний секретар, секретар) професійної спілки» (код КП —
1142.1);
— «Президент (інша вища посадова особа)
спеціалізованого фонду некомерційного характеру» (код КП — 1143.4);
— «Голова (інша вища посадова особа) відділення громадської організації (гуманітарної,
спеціалізованої)» (код КП — 1143.4);
— «Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров’я (генеральний директор,
директор, головний лікар та ін.)» (код КП —
1210.1);
— «Арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор)» (код
КП — 1210.1);
— «Керуючий (директор, інший керівник) комерційним банком» (код КП — 1210.1);
— «Президент (голова правління, інший керівник) спілки, асоціації чи іншого об’єднання
комерційних банків» (код КП — 1210.1);
— «Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.)» (код КП —
1210.1);
— «Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об’єднання підприємств
(асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії,
телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.)» (код КП —
1210.1);
— «Начальник (завідувач) підрозділу» (код
КП — 1229.1);
— «Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу» (код КП — 1229.5);
— «Керівник (директор, виконавчий директор,
начальник та ін.) відповідного напряму діяльності банківської установи» (код КП — 1231);
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— «Директор (керівник) малої торговельної
фірми» (код КП — 1314);
— «Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі» (код КП — 1452);
— «Фахівець (офіцер) охорони компанії (портових засобів)» (код КП — 3152);
— «Дизайнер (художник-конструктор) (з дипломом молодшого спеціаліста)» (код КП —
3471);
— «Колорист (художник)» (код КП — 3471);
— «Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)» (код КП — 5133);
— «Чистильник приміщень (клінер)» (код
КП — 5129);
— «Пожежний (респіраторник)» (код КП —
5161);
— «Просівальник (розсівальник)» (код КП —
8151);
— «Оператор (кочегар) виробничих печей»
(код КП — 8274);
— «Боєць (газорятівник)» (код КП — 8290);
— «Моторист-стерновий (керманич)» (код
КП — 8340);
— «Моторист (машиніст)» (код КП — 8340);
— «Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)»
(код КП — 2412.2);
— «Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та
ін.)» (код КП — 5132).

Врахування порядку слів
під час пошуку
Також під час пошуку потрібних назв професій і посад у Додатку Б до КП слід враховувати і
можливий порядок слід у професійних назвах
робіт, а також наявності на першому місці, як
зазначалося вище, і іменників, і прикметників.
Наприклад, кадровик може не знайти у Додатку
Б до КП у назвах на літеру «Т» професійну назву
роботи «Технічний директор», натомість на літеру «Д» знайде «Директор технічний». Відповідно, і у штатному розписі необхідно зазначати
посаду саме «Директор технічний», а не «Технічний директор» (хоча останній варіант і є більш
«благозвучним»).
Такий «нетрадиційний» порядок слів в окремих назвах (з іменником на першому місці)
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пов’язаний з тим, що під час розробки КП слід
враховувати багато, до того ж іноді «несумісних», чинників. З одного боку, згідно з нормами
стандартизації в Україні часто доводиться ставити іменник на перше місце, а прикметник —
на друге. З другого боку, в багатьох законодавчих та інших нормативно-правових актах, а
також в окремих технічних стандартах у відповідних назвах «об’єктів класифікації» навпаки
прикметник стоїть на першому місці, а іменник — на другому.
Наприклад, у Правилах побудови та написання назв об’єктів у класифікаторах техніко-економічної та соціальної інформації (КНД 50-05495), затвердженому і введеному в дію наказом
Держстандарту України від 28 липня 1995 р.
№ 263, серед іншого, містяться такі норми і положення:
— стрижневе слово в назві об’єкта у класифікаторах ТЕСІ має бути виражене іменником у
називному відмінку;
— назви об’єктів у класифікаторах ТЕСІ подають
різноманітними синтаксичними моделями;
— послідовність слів у назвах об’єктів, які належать до моделей «Прикметник + Іменник»
може мати прямий або зворотний порядок слів;
— прямим порядком вважається така послідовність слів, коли прикметник передує іменнику, що його визначає, наприклад «Додаткове обладнання для тракторів»;
— зворотним порядком вважається така послідовність слів, коли прикметник йде після
іменника, що його визначає, наприклад, «Платформа розвантажувальна»;
— вибір порядку слів для написання назв
об’єктів залежить від мети класифікації і специфіки включених до неї об’єктів;
— у назвах об’єктів у сполученні прикметника з іменником у непрямому відмінку краще застосовувати прямий порядок слів, наприклад,
«Вода мінеральна йодно-бромна борна» тощо.
Крім того, в окремих професійних назвах робіт
враховуються і певні особливості українського
правопису та граматики, перекладу з іноземних
мов деяких запозичених іншомовних термінів та
понять, а також особливості деяких інших класифікаторів, які враховувалися під час розробки
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КП, таких як Міжнародна стандартна класифікація професій 1988 року (International Standard
Classification of Occupation of 1988 — ISCO-88) та
(мовою оригіналу) «Общесоюзный классификатор. Профессии рабочих, должности служащих и
тарифные разряды» (далі — ОКПДТР).
Зрозуміло, що поєднати разом вимоги та правила всіх зазначених документів досить важко,
тому часто принципи побудови одних професійних назв робіт можуть дещо різнитися. Наприклад, відповідно до положень КНД 50-054-95
стосовно «зворотного порядку» послідовності
слів до КП було внесено професійну назву роботи «Консультант науковий (правознавство)» з
кодом КП 2421.2, а з врахуванням наявності в
ОКПДТР назви «Консультант научный (в планетариях)» (код ОКПДТР 23064) — «Консультант
науковий (у планетаріях)» з кодом КП 2111.2.
У той же час, така посада як «Науковий консультант Президента України» (код КП — 1229.1)
згадується у низці нормативно-правових актів
(наприклад, розпорядженні Президента України
від 30 вересня 1999 р. № 241/99-рп, постанові
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р.
№ 2288, постанові Центральної виборчої комісії
України від 27 грудня 2005 р. № 277 тощо), які
КП не може ігнорувати, тому до КП вона внесена саме в такому вигляді, в якому вона міститься
у зазначених актах.
Трапляються у КП і випадки, коли окремі професійні назви робіт з різних причин утворені за
схемою «іменник + іменник», хоча у розмовній
мові, а також у деякій професійній літературі,
використовується схема «прикметник + іменник». Яскравим прикладом цього є професійна
назва роботи «Адміністратор системи» (код
КП — 2131.2), хоча на практиці досить часто використовується назва посади «Системний адміністратор» або її скорочений варіант — «Сисадмін».
Деякі інші приклади назв посад з «традиційною» (з прикметником на першому місці — що
більш притаманне розмовному й літературному
стилям мови) та «нетрадиційною» (з іменником
на першому місці — що більш притаманне окремим класифікаторам і стандартам) побудовою
наведено з відповідним кодом КП у Таблиці.
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Таблиця
Традиційний (прямий) порядок послідовності слів

Нетрадиційний (зворотний) порядок послідовності слів

1229.1 «Виконавчий директор Фонду»

1210.1 «Директор виконавчий»

1229.6 «Генеральний директор програм»

1233 «Директор комерційний»

1222.1 «Технічний керівник»

1229.6 «Керівник художній цеху (майстерні)»

1237.1 «Головний технічний керівник»

2455.2 «Керівник музичний»

1222.2 «Технологічний керівник (лісопункту, лісопромислового
комплексу, цеху, нижнього складу, лісозаготівельної дільниці)»

2455.2 «Керівник художній»

3451 «Дільничний інспектор міліції»

2221.2 «Лікар-педіатр дільничний»

2419.2 «Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку,
іншої фінансової установи)»

2451.2 «Редактор відповідальний»

2429 «Державний виконавець»

2429 «Нотаріус державний»

2442.2 «Соціальний патолог»

2340 «Вихователь соціальний по роботі з дітьми з
інвалідністю»

2446.2 «Соціальний аудитор»

2340 «Педагог соціальний»

5132 «Молодша медична сестра з догляду за хворими»

3231 «Сестра медична з масажу»

1229.5 «Головна медична сестра»

3231 «Сестра медична-анестезист»

Зауважимо, що в усіх кадрових документах
(трудова книжка, штатний розпис тощо) назви
професій і посад слід виписувати точно так, як їх
виписано у КП. У розмовному ж мовленні, а також документах не кадрового характеру, відповідні назви можна виписувати або «виговорювати», як це більш подобається (або зручно).

Шукаємо керівників
Також слід зазначити, що «вдумливого» використання потребує не лише Додаток Б, а і Додаток А до КП. Наприклад, зрозуміло, що усіх
керівників потрібно шукати у 1-му розділі «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» Класифікації професій. Але у КП наявні й окремі «керівники», які
є такими лише за їх назвою, бо вони мають недостатній рівень керівних повноважень для їх
знаходження у 1-му розділі Класифікації професій, а тому їх посади містяться в інших («не керівних») розділах.
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Тому, приміром, кадровик закладу культури
не знайде у 1-му розділі Класифікації професій
«Керівника гуртка», бо «керівники» цього типу
(у сфері культури) мають значно обмежений рівень керівних повноважень і тому їх віднесено
до інших розділів у КП (до 2-го «Професіонали»
і 3-го «Фахівці»), наприклад:
— «Керівник секції спортивного напряму»
(код КП — 2359.2);
— «Керівник самодіяльного об’єднання прикладного та декоративного мистецтва» (код
КП — 2452.2);
— «Керівник оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних інструментів» (код
КП — 2453.2);
— «Керівник хору (фольклорного ансамблю)»
(код КП — 2453.2);
— «Керівник оркестру (ансамблю) духових
інструментів» (код КП — 2453.2);
— «Керівник танцювального колективу» (код
КП — 2454.2);
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— «Керівник художній» (код КП — 2455.2);
— «Керівник (студії за видами мистецтва та
художньої творчості, любительського об’єднання, клубу за інтересами та ін.)» (код КП — 2455.2);
— «Керівник колективу (театрального, самодіяльного та ін.)» (код КП — 2455.2);
— «Керівник музичний» (код КП — 2455.2);
— «Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.)» (код КП — 3476);
— «Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва)» (код КП — 3476).

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

З урахуванням зазначеного можна зробити
висновок, що під час пошуку потрібної назви
професії (посади), кадровику за можливості слід
проаналізувати і Додаток А, і Додаток Б до КП й
лише тоді робити остаточний висновок щодо
наявності у КП потрібної назви посади (професії).

Любов ГУЩІНА,
консультант
з кадрового діловодства

реклама

У наступній статті ми більш детально розглянемо особливості пошуку у КП конкретних
специфічних професійних категорій — юристів, аналітиків, водіїв та прибиральників
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Оцінка працівника
під час випробування
Випробувальний строк, який досить часто встановлюється при прийнятті на роботу — це
період, протягом якого відбувається оцінка якості виконуваних працівником дій, тобто перевірка відповідності працівника роботі, яка йому доручається. У разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі, він
має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні. Тому надзвичайно важливо саме у цей період виявити усі
сильні й слабкі сторони працівника, а головне — його здатність якісно та вчасно виконувати доручену йому роботу. Дізнайтеся, 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.

Фіксація умови про випробування
Згідно зі ст. 26 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) роботодавець може встановити працівникові випробування. Роблять це
тільки при укладенні трудового договору (тобто
під час прийняття працівника на роботу) і тільки за угодою сторін (тобто за домовленістю між
працівником і роботодавцем). Інформацію про
встановлення випробування та його строк вказують у наказі (розпорядженні) про прийняття
на роботу.
Це означає, що роботодавець повинен відразу
попередити кандидата на певну посаду, що він
може бути прийнятий на роботу тільки з умовою проходження випробувального терміну, а
працівник, відповідно, повинен дати згоду на
його проходження. Відповідна інформація має
бути зазначена як у заяві працівника про прийняття на роботу (наприклад: «Прошу прийняти
мене на посаду менеджера із збуту з 3 грудня
2018 р. зі строком випробування три місяці»),
так і в наказі (наприклад: «Прийняти Зінченка
Івана Петровича на посаду менеджера із збуту з
3 грудня 2018 р. зі строком випробування три
місяці з посадовим окладом 8 000 грн на місяць»).
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В іншому випадку, якщо наявність випробувального строку у заяві працівника не прописано, а в наказі про прийняття на роботу немає
підпису працівника про ознайомлення (з таким
наказом працівника потрібно ознайомити під
підпис до початку роботи), вважатиметься, що
випробування не встановлене (оскільки нема
підтвердження того, що працівник погодився на
таку умову, отже, випробування встановлено
лише роботодавцем і з порушенням законодавства про працю).
Свого часу детально варіанти фіксації умови
про випробування виклало Міністерство соціальної політики у своєму листі від 4 квітня 2012 р.
№ 54/06/187-12. Так, аби дотримати вимоги ст.
26 КЗпП, умова про випробування буде вважатися законною у таких випадках:
1) умова про випробування внесена в письмово оформлений трудовий договір і повторена у
наказі про прийняття на роботу;
2) умова про випробування застережена в заяві працівника про прийняття на роботу і повторена в наказі про прийняття на роботу;
3) умова про випробування не міститься у заяві працівника про прийняття на роботу, але внесена в наказ про прийняття на роботу, з яким
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працівник ознайомлений під підпис до початку
роботи;
4) умова про випробування не застережена в
заяві працівника про прийняття на роботу, але
внесена в наказ про прийняття на роботу, з яким
працівник ознайомлений після початку роботи
і при цьому він не заперечував проти внесення
в наказ такої умови.
А от у трудовій книжці запис про прийняття
на роботу з випробувальним строком не відрізняється від звичайного запису (тобто умова про
встановлення випробування до трудової книжки не вноситься), інші умови роботи теж залишаються «звичайними», оскільки в період випробування на працівників поширюється
законодавство про працю.

Строки випробування
Чинне законодавство обмежує максимальні
строки випробування — так, строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати для:
• робітників — одного місяця (ч. 2 ст. 27
КЗпП);
• інших працівників — трьох місяців, а в
окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, шести місяців (ч. 1 ст. 27 КЗпП);
• державних службовців — шести місяців
(ч. 3 ст. 35 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII). До речі, при
призначенні на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.

До строку випробування не зараховуються дні,
коли працівник фактично не працював, незалежно
від причини (ч. 3 ст. 27 КЗпП).
Згідно зі ст. 28 КЗпП коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового
договору допускається лише на загальних підставах.
Якщо ж під час випробувального строку роботодавець встановить невідповідність працівни№ 23 (179), 3 грудня 2018
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ка посаді, на яку його прийнято (або виконуваній роботі), він має право протягом строку
випробування звільнити такого працівника за
п. 11 ст. 40 КЗпП, письмово попередивши його
про це за три дні.
Випробування встановлюється для захисту
інтересів роботодавця, адже при відсутності у
працівника певних навичок підприємство буде
нести фінансові втрати. Також під час випробування і працівник визначає, наскільки певна посада (професія) відповідає його побажанням і
здібностям.

Кому випробування
встановлювати не можна
Існує кілька груп громадян, на яких не поширюються вищевикладені умови прийняття на
роботу з випробувальними строком. Так, згідно
з ч. 3 ст. 26 КЗпП, випробування не встановлюється при прийнятті на роботу:
— осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
— молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
— молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
— осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
— осіб з інвалідністю, направлених на роботу
відповідно до рекомендації медико-соціальної
експертизи;
— осіб, обраних на посаду;
— переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
— осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи;
— вагітних жінок;
— одиноких матерів, які мають дитину віком
до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
— осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;
— осіб на тимчасові та сезонні роботи;
— внутрішньо переміщених осіб.
Випробування не встановлюється також при
прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство,
в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.
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Якщо ж у наказі про прийняття на роботу вказаних категорій громадян все ж таки буде зазначено, що їм встановлено випробувальний строк,
ця умова просто не матиме юридичної сили (навіть якщо і сам працівник написав заяву про
прийняття на роботу з випробуванням). А у разі,
коли роботодавець вирішить у подальшому
звільнити такого працівника за п. 11 ст. 40 КЗпП
(через встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або
виконуваній роботі протягом строку випробування), таке звільнення буде визнано здійсненим безпідставно і працівника може бути поновлено на роботі.
Також роботодавець не має права встановлювати випробувальний строк і категоріям
працівників, зазначеним у ст. 184 та ст. 1861
КЗпП (котрі не увійшли до переліку, наведеного
у ст. 26 КЗпП). До них належать:
— жінки, які мають дітей віком до трьох років
(до шести років відповідно до ч. 6 ст. 179 КЗпП);
— батьки, які виховують дітей без матері (у т. ч.
у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
— опікуни (піклувальники);
— прийомні батьки;
— батьки-вихователі.
Пов’язано це з тим, що зазначені категорії
працівників не можуть бути звільнені з ініціативи роботодавця. А оскільки відповідно до ст. 40
та ст. 431 КЗпП розірвання трудового договору у
випадку незадовільного результату випробування, обумовленого при прийнятті на роботу,
прямо віднесене до звільнення з ініціативи роботодавця, то й встановлювати зазначеним працівникам випробування немає жодного сенсу,
оскільки їх все одно не можна буде звільнити на
підставі того, що вони це випробування не витримали).

Організаційна адаптація
Утім, згадавши юридичні аспекти встановлення випробування, все ж таки повернемося до
питань управління персоналу і дізнаймося, як
полегшити роботу нового співробітника під час
його випробувального строку та яким чином
адекватно оцінити результати його роботи.
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Так, при прийнятті на роботу новий співробітник активно включається в систему професійних і соціально-психологічних відносин конкретного підприємства (трудового колективу),
засвоює нові для нього соціальні ролі, цінності,
норми, погоджує свою індивідуальну позицію з
цілями і завданнями підприємства. При цьому
однією з важливих обставин є те, що він вже має
певні цілі й ціннісні орієнтації поведінки, відповідно до яких формує свої вимоги і до підприємства.
Зі свого боку, і підприємство, виходячи зі своїх
цілей і завдань, висуває свої вимоги до нового
співробітника та до його трудової поведінки.
Реалізуючи кожен свої вимоги, працівник і
підприємство взаємодіють, пристосовуються
один до одного, в результаті чого і здійснюється
процес адаптації.
Насправді адаптація буває різною. Приміром,
можна виділити кілька типових аспектів:
• професіональний — працівник опановує
вміння та навички, необхідні для виконання
конкретної роботи;
• психофізіологічний — людині потрібно
звикнути до нового робочого місця і умов, наприклад, вставати в інший час, добиратися іншим маршрутом, може бути інший темп роботи
або робоча атмосфера тощо. Тобто новий працівник має пристосуватися до нових умов праці
і внутрішнього розпорядку підприємства, а тому
психофізіологічна адаптація суттєво залежить
від таких елементів, як стан здоров’я співробітника та його індивідуальні біоритми. До речі,
іноді виникнення нещасних випадків на виробництві в перші дні роботи нового працівника
відбувається саме внаслідок недостатньої психофізіологічної адаптації;
• психологічний — зазвичай, входження в новий колектив супроводжується деякою скутістю,
невпевненістю. Кожна людина індивідуальна і у
кожного є свої психологічні особливості, які
вона повинна адаптувати до нової діяльності;
• економічний — пристосування працівника
до умов оплати праці та соціального забезпечення. Економічна адаптація дозволяє зрозуміти
систему стимулів і мотивації співробітників, яка
застосовується на підприємстві, і грамотно ви№ 23 (179), 3 грудня 2018
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будувати організацію своєї праці для досягнення певних цілей і результатів;
• соціально-психологічний — людина не
тільки налагоджує зв’язки в колективі, а також
займає і своє місце в ньому. Крім офіційного,
працівник прагне зайняти неформальний, звичний в будь-якому іншому колективі, статус. До
цього аспекту належать особливості відносин як
між колегами, так і між керівництвом і підлеглими, відбувається пристосування до конкретного
керівного стилю начальників. Соціально-психологічна адаптація здійснюється у ході щоденного спілкування в колективі, а її негативним результатом може стати виникнення конфліктної
ситуації, коли новий співробітник не в змозі застосувати сформовані в його свідомості стереотипи в існуючих відносинах у колективі.
Існує думка, що період випробувального строку можна умовно прирівняти до періоду професійної адаптації, яку пов’язують з виробленням
індивідуального стилю діяльності. Важливість
етапу адаптації нового співробітника і введення
його в курс справи не можна недооцінювати —
адже саме у цей період він дізнається, що цінує в
своїх співробітниках підприємство, формується
ставлення до новачка у колективі, йде пристосування до умов праці тощо.
Прийнято вважати, що перші місяці на новій
роботі — найскладніший час для нового працівника, і більшість з працівників залишає нову роботу саме в цей період. Причини цього можуть
бути різні, але найпоширенішими з них є:
— несумісність новачка з іншими співробітниками;
— невдоволення стилем керівництва;
— невідповідність власних уявлень реальній
роботі підприємства;
— нерозуміння працівником висунутих до
нього вимог;
— висока інтенсивність і складні умови праці
на новому місці;
— розбіжність очікуваної і фактичної оплати
праці.
Щоб усунути можливість впливу цих причин
потрібно прагнути зробити все можливе, аби
працівники освоювалися на новому місці якомога швидше — щоб вони розуміли, чого від них
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очікують, щоб вони знали, що завжди отримають пораду та підтримку, а також можливості
для навчання. Потрібно регулярно контролювати їх роботу, щоб у нового співробітника виникло почуття звикання до нових умов та оточення, а також відчуття потреби в його праці (її
результатах).
Наразі розглянемо існуючі етапи адаптації.
1) Процес орієнтації.
Адаптація нового співробітника починається
з процесу орієнтації, тобто з отримання співробітником інформації про підприємство, де він
починає працювати. Орієнтація повинна містити в собі інформацію про підприємство в цілому,
а так само більш конкретну інформацію про
структурний підрозділі, в якому працюватиме
новий співробітник, і про його робоче місце.
Загальна орієнтація знайомить співробітника
з історією підприємства, його сьогоднішнім станом, продукцією, що випускається, і надаваними
послугами, структурою управління, включаючи
імена ключових керівників, розташуванням філій, правилами внутрішнього розпорядку, пільгами для працівників, можливостями для підвищення кваліфікації професійного зростання.
Проведення цієї частини орієнтації є, як правило, функцією служби управління персоналом чи
відділу кадрів. На сьогодні при проведенні загальної орієнтації підприємства досить часто
використовують і спеціально створені відеофільми, підготовлені саме для цього брошури
тощо.
2) Представлення працівника.
Наступний етап адаптації відбувається безпосередньо на робочому місці, і основна відповідальність за його успіх лежить на керівникові
структурного підрозділу, в якому працюватиме
новий співробітник. На цьому етапі безпосередній керівник повинен представити нового співробітника колегам, познайомити з виробничими функціями, пояснити робочий розпорядок,
особливості підрозділу. Цей елемент адаптації є
ключовим, оскільки від того, як новий співробітник буде прийнятий на робочому місці, багато в
чому залежить успіх його інтеграції у колектив.
Дані два етапи адаптації за часом укладаються,
як правило, в перші години першого робочого
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дня нового співробітника і носять доволі «автоматичний» характер. Надалі в процес адаптації
нового співробітника включаються різні, у т. ч.
і психологічні аспекти.
3) Закріплення наставника.
Наступним етапом є закріплення наставника —
ним має бути відповідальний співробітник,
який допомагатиме новачку на перших порах
роботи. Це повинен бути абсолютно лояльний
до підприємства, продуктивний і дійсно мотивований допомагати новеньким працівник.
Якщо такого співробітника немає, то наставником стає або безпосередній керівник новачка,
або і керівник підприємства (звісно, залежно від
посади, яку займає новий співробітник).
Метою даного етапу є:
— скоротити час «входження в посаду» нового працівника;
— надати можливість співробітнику опанувати специфіку роботи на підприємстві;
— вивести працівника на максимально ефективний рівень виконання посадових обов’язків
відповідно до моделі компетенції.
Заходи даного етапу проводяться протягом
першого робочого тижня. Наставник організовує
і проводить навчання співробітника на робочому
місці, яке включає в себе наступні процедури:
— введення в посаду;
— розробка програми випробувального строку.
У рамках процедури введення в посаду наставник проводить повне ознайомлення співробітника з:
— функціями відділу, в якому працюватиме
новий співробітник (цілі, структура, напрямок
діяльності, внутрішня взаємодія і взаємодія з іншими структурними підрозділами);
— обов’язками і розподілом відповідальності
(детальний опис поточної роботи та очікуваних
результатів, роз’яснення важливості даної роботи, нормативи якості виконання роботи, оцінка
її виконання);
— процедурами, правилами та технологіями,
характерними для даного виду роботи;
— документообігом, використовуваним у роботі, і необхідною звітністю;
— програмним забезпеченням, яке використовується у роботі.
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Важливо озвучити новачкові, якими будуть
його першочергові завдання, чітке визначення
результатів, яких від нього очікують, критерії
оцінки роботи, періодичність та форми контролю. Звісно, новому співробітникові також необхідно надати можливість поставити запитання
та надати на них відповіді.
4) План робіт на випробувальний строк.
Щоб не витрачати час співробітника і роботодавця марно, працівникові на період випробування варто скласти індивідуальний план перевірки.
План робіт на випробувальний строк складається в індивідуальному порядку для кожного
нового працівника. Розробляється він досвідченим співробітником, який володіє тонкощами
даної професії спільно, з безпосереднім керівником нового працівника. Складається план спочатку на перший місяць роботи (навіть якщо
строк випробування становитиме не один, а,
приміром, три місяці, складати план на весь період не варто, оскільки подальші завдання можуть залежати від результатів виконання попередніх). Зрозуміло, що співробітник повинен
бути завчасно ознайомлений зі своїм планом і
завданнями на випробувальний строк. Примірний бланк для випробування наведено у
Таблиці.
Таблиця
№
з/п

Підсумкова
Коментарі
оцінка
до оцінки
Зміст
Термін
виконання
(заповнює
завдання виконання
(по 5 бальній керівник або
шкалі)
наставник)

1
2
3

План на випробувальний строк, при грамотному його складанні, допомагає під час перевірки побачити, наскільки ефективно виконується
робота, а також самому новачку зрозуміти, чи
підходить йому нове місце роботи, або варто
підшукати інше. Завдання, включені до плану
на період випробувального строку, повинні відповідати обов’язкам, записаним в посадовій інструкції, а також бути такими, за якими легко
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дати об’єктивну оцінку діяльності, тобто мати
чіткий критерій виконання (наприклад, для менеджера із збуту це може бути певна кількість
проданого товару, для операціоніста — швидкість обробки документації (приміром, 200
штук на день з допуском помилок в 1%), для
слюсаря — кількість виготовлених деталей
тощо).
5) Проміжний контроль.
Періодичність проміжного контролю визначається на кожному підприємстві індивідуально, але є і загальні правила: зокрема, потрібно
дотримуватися принципу «розумного» контролю — не варто змушувати нового співробітника
звітувати щодо кожної виконаної робочої операції, але й пускати на «самотік» його роботу
теж не можна. У разі виявлення незадовільних
результатів роботи новачка протягом випробувального строку, необхідно своєчасно сказати
йому про це і дати можливість виправити ситуацію (адже причиною цього може бути і, приміром, нестача інформаційного або іншого ресурсу, а не низька кваліфікація людини).
У процесі адаптації слід звертати увагу не лише
на якісні або кількісні показники виконання завдань, а й на особистісні характеристики співробітника, особливо якщо робота має командний
характер і вимагає взаємодії групи людей.
Як правило, оцінку роботи нового співробітника його безпосередньому керівнику доцільно
проводити протягом випробувального терміну
з періодичністю від двох тижнів до місяця. Це
дає можливість співробітникові особисто оцінити свої результати, обговорити з керівником
складнощі, які виникли в процесі виконання завдань, і отримати від нього зворотний зв’язок.
Крім цього, регулярні зустрічі з новим працівником має проводити й менеджер з персоналу
чи працівник відділу кадрів (залежно від того,
хто на підприємстві займається підбором персоналу) — їх метою є виявлення задоволеності
новачка роботою і труднощів у взаєминах з колективом та керівником. Періодичність таких
зустрічей має бути не рідше ніж щотижня у перший місяць роботи і щомісяця в подальшому.
Про успішність процесу адаптації можна
судити за певними показниками:
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— робота для співробітника стала звичною,
тобто не викликає почуття напруги, страху, невпевненості;
— новачком отримано необхідний обсяг
знань і навичок, потрібних для роботи;
— поведінка нового працівника відповідає
встановленим вимогам;
— у нового співробітника виявлено бажання
вдосконалюватися і він пов’язує своє майбутнє з
цією роботою;
— встановлені дружні стосунки з деякими
членами колективу і рівні відносини з усіма колегами.

Остаточний висновок
про результати випробування
Як вже було зазначено, у будь-який час випробувального строку роботодавець може розірвати з новим працівником договір через його незадовільну роботу. При позитивній оцінці період
випробування завершується зі спливом того
строку, який був вказаний у наказі про прийняття на роботу.
Результатом випробувального строку є
одна з трьох подій:
— обидві сторони задоволені й роботодавець
(безпосередній керівник) повідомляє працівникові про успішне проходження випробування;
— період випробування завершився, працівник продовжує працювати й ні він, ні роботодавець не висловили бажання припинити трудові
відносини;
— одна зі сторін прийняла рішення розірвати
трудовий договір.
Як свідчить практика, для більш вдалої адаптації співробітника, який виявив гідні результати
протягом випробувального строку, роботодавцям бажано при наближенні до завершення цього строку запрошувати до себе такого працівника і доводити до нього інформацію про успішне
проходження випробування. Цей момент дуже
важливий з психологічної точки зору для всіх
учасників процесу — роботодавець домагається
позитивного ставлення новачка до підприємства, а також отримує позитивну оцінку в свідомості працівника, якому хочеться працювати на
цьому підприємстві. Водночас, і колектив бачить
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довіру керівників до нового співробітника, і, у
свою чергу, також починає її поділяти. А новий
працівник, відчувши довіру і з боку керівництва,
і з боку колег, отримує величезний заряд упевненості в своїх силах, що дозволяє йому надалі повніше розкрити свій потенціал.
І, навпаки, в ситуації, коли випробувальний
строк підійшов до закінчення, а процес адаптації
нового співробітника ще не завершився з якихось
обставин, можна з великою часткою ймовірності
прогнозувати, що трудові відносини з цим співробітником будуть розірвані. Адже навіть в умовах
професійного ставлення до своїх обов’язків даного співробітника і досягнення ним певних виробничих показників, залишення його на посаді
може спричинити за собою виникнення конфліктних ситуацій у підрозділі, в якому він працює.
У цій ситуації роботодавцю варто добре подумати
перед прийняттям рішення щодо перспектив даного співробітника, важливо, щоб оцінка його
діяльності була максимально об’єктивною і ґрунтувалася на спостереженнях за його трудовою
діяльністю під час всього випробувального строку, а так само на відповідних критеріях оцінки, що
застосовуються на даному підприємстві.
Звіт є найважливішим документом, складеним за результатами роботи співробітника в ре-

жимі випробування, адже саме він відображає
здатність людини виконувати свої посадові
обов’язки. Звіт складається наставником, за
яким був закріплений новачок. Документ складається за планом, який був прийнятий для випробування працівника. У звіті повинно бути
відображено, як працівник справлявся із завданнями, які допускав помилки, як виправляв їх.
Звіт повинен бути підготовлений не пізніше,
ніж за тиждень до закінчення періоду перевірки
компетентності працівника.
Підсумком є ухвалення рішення: пройшов
працівник випробування чи ні. Але за будь-яких
обставин, перш ніж робити висновки, варто поговорити зі співробітником про ті завдання, які
були перед ним поставлені у період випробування, які виникали труднощі та як він з ними впорався, які залишилися проблеми і як їх можна
вирішити, як працівник сам оцінює свою роботу. Таким чином, буде отримана можливість дізнатися про думку самого працівника, щоб співвіднести її потім з результатами оцінки.
Для полегшення прийняття рішення про подальшу долю працівника можна скористатися
формою оцінки результатів випробування (див.
Зразок), де застосовується семибальна шкала за
усіма наведеними критеріями.
Зразок

Оцінка результатів випробування

ПІБ _________________________________________________________________________
Відділ/посада _________________________________________________________________
Дата прийняття _______________________________________________________________
Строк випробування ____________________________________________________________
1. Сприйняття норм та правил корпоративної культури (чи погоджується з прийнятими на
підприємстві нормами поведінки, розпорядком, як виконує розпорядження керівництва).
Не погоджується з
правилами і розпорядком
на підприємстві,
розпорядження керівництва
сприймає неохоче, часто не
погоджується

1

2

3

4

5

6

Погоджується з
правилами та нормами,
що запровадженні
на підприємстві,
розпорядження керівництва
намагається виконувати

7

2. Виконання дорученої роботи (чи впорався працівник з дорученою йому роботою за визначений час).
На роботу витрачається
значно більше часу, ніж це
передбачається досвідом
або планом
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1

2

3

4

5

6

7

На роботу витрачається
значно менше часу,
ніж це передбачається
досвідом або планом
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Зразок. Продовження
3. Якість роботи (наскільки ретельно, точно і сумлінно виконується робота, чи відсутні
помилки, чи враховуються вказівки і точка зору керівника).
Робота постійно істотно
переробляється

1

2

3

4

5

6

Результати роботи
завжди високої якості

7

4. Рівень професійної підготовки (наскільки добре працівник орієнтується у сфері своєї
діяльності, чи має достатні професійні навички для виконання своїх обов’язків).
Знання предмета діяльності
недостатнє, професійні
навички не розвинені

1

2

3

4

5

6

Відмінно орієнтується у
предметі діяльності, має
високий рівень розвитку
професійних навичок

7

5. Спільна робота (чи співпрацює працівник з колегами при вирішенні завдань, чи є готовність поділитися знаннями та досвідом, чи надає підтримку, чи консультується).
Не бажає і не вміє працювати
в колективі, рідко приймає і
пропонує допомогу

1

2

3

4

5

6

Проявляє чітко виражену
схильність до праці в колективі, завжди ефективно співпрацює з іншими

7

6. Здатність до ділового спілкування (чи уміє працівник чітко висловити свої думки, вислухати і зрозуміти співрозмовника).
Висловлювання сприймаються
важко, не вміє слухати
співрозмовника, не прагне до
взаєморозуміння

1

2

3

4

5

6

Добре сприймається,
переконливий, уміє
вислухати співрозмовника, прагне досягти
повного взаєморозуміння

7

7. Письмові способи вираження (чи вміє працівник готувати письмові повідомлення (службову записку, звіт), вести ділове листування тощо).
Тексти постійно
перероблялися, важкі для
сприйняття, нелогічні, не
відповідають стандартам

1

2

3

4

5

6

Тексти завжди відповідають поставленій меті,
легко сприймаються,
відповідають стандартам

7

8. Самостійність (чи може працівник виконувати доручену роботу без сторонньої допомоги).
Часто не може обійтися без
сторонньої допомоги, при
щонайменших труднощах
розчаровується

1

2

3

4

5

6

7

Усі завдання, у тому
числі й нестандартні
та складні, успішно
виконує без сторонньої допомоги

9. Здатність зайняти певне місце на підприємстві (чи готовий узяти на себе належні
зобов’язання, чи відповідальний тощо).
Не відповідальний, не готовий
виконувати усі доручені йому
обов’язки

1

2

3

4

5

6

7

Відповідальний,
намагається виконувати усі
дорученні йому обов’язки

10. Уміння доводити почату справу до кінця (чи здатен працівник завершити виконання
дорученого йому завдання без нагадувань і постійного контролю з боку керівництва.
Вимагає постійного
нагадування і суворого
контролю виконання роботи
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1

2

3

4

5

6

7

Отримавши завдання,
завжди доводить справу
до кінця без нагадувань,
самостійно
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Зразок. Закінчення
Відгуки безпосереднього керівника:
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Пропозиції щодо подальшої роботи працівника:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата

Підпис безпосереднього керівника

Середній бал оцінки завдань __________________
На підставі середнього балу робиться висновок про потенціал працівника:
Середній бал

Потенціал

до 3

Не відповідає займаній посаді

від 3 до 4

Неповна службова відповідність

від 4 до 5

У цілому відповідає займаній посаді

від 5 до 6

Повністю відповідає займаній посаді

більше 6

Заслуговує висунення на вищу посаду

Результати проходження випробувального строку:
__________________________________________________________________________________
Рекомендації:
__________________________________________________________________________________
Рішення:
__________________________________________________________________________________
Дата

Таким чином, випробувальний строк є не
просто формальністю, а реальною перевіркою
того, наскільки працівник відповідає вимогам
підприємства і чи дійсно може якісно виконувати доручену йому роботу. Протягом випробувального строку роботодавець має змогу тим чи
іншим способом спостерігати за професійними
діями працівника, а також за його моральнопсихологічними якостями, що у подальшому дозволить прийняти правильне рішення щодо продовження чи припинення трудових відносин з
конкретним працівником — адже кожен роботодавець сподівається, що в нього будуть працювати гідні, сумлінні та професійні співробітники. Звісно, що кожен роботодавець визначає
46

Підпис менеджера з персоналу

для себе низку певних якостей ідеального співробітника і сам приймає рішення про подальше
працевлаштування обраного працівника за
цими результатами випробування чи відмовляється від продовження трудових відносин, але
щоб у подальшому не розчаруватися у своєму
виборі, намагайтеся якомога точніше формулювати завдання для нового працівника, спостерігайте за ним та об’єктивно оцінюйте виконану
ним роботу.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом
№ 23 (179), 3 грудня 2018

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.

Чи надається додаткова соціальна відпустка, якщо жінка, яка має двох дітей
віком до 15 років, перебуває у відпустці для догляду за другою дитиною до
досягнення нею трирічного віку? Та чи підлягає відпустка «на дітей» перенесенню у разі перебування працівниці на лікарняному і чи можливо її поділити на
частини?
Додаткова соціальна відпустка «на дітей», передбачена ст. 19 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504), надається, серед іншого, жінці,
яка працює і має двох або більше дітей віком до
15 років. Тобто однією з умов надання такої
відпустки є те, що жінка повинна працювати,
а не лише перебувати у трудових відносинах.
Оскільки відпустка «на дітей» надається за календарний рік, то якщо Ваша працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, але перервала її
та вийшла на роботу хоча б на один день, або ж
вона працює у період такої відпустки на умовах
неповного робочого часу, вона матиме право на
додаткову соціальну відпустку. Але якщо вона
протягом всього року перебувала у відпустці для
догляду за дитиною, не виходила на роботу і не
працювала на умовах неповного робочого часу,
права на додаткову соціальну відпустку за цей
відповідний рік (роки) вона не матиме.
На відміну від щорічної відпустки, додаткова
відпустка «на дітей» поділу на частини не підлягає (див., приміром, лист Міністерства соціальної політики України від 5 липня 2013 р.
№ 290/13/116-13). Однак працівниця, яка має
право на таку соціальну відпустку за двома підставами, може використати зазначену відпустку
спочатку за однією підставою (наприклад, три-

валістю 10 календарних днів), а через деякий
час — за іншою підставою (тривалістю 7 календарних днів).
У ч. 7 ст. 20 Закону № 504 зазначено, що додаткові відпустки «на дітей» надаються понад щорічні відпустки і можуть переноситися на інший період або продовжуватися у порядку, визначеному
ст. 11 Закону № 504. Тобто, додаткова соціальна
відпустка «на дітей» на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у випадку несвоєчасної виплати заробітної плати
працівнику за час відпустки, а також у разі:
— тимчасової непрацездатності працівника,
засвідченої у встановленому порядку;
— виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи зі збереженням заробітної плати;
— настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
— збігу додаткової соціальної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.
У разі перенесення відпустки новий термін її
надання встановлюється за згодою між працівником та роботодавцем. Якщо прийнято рішення
про продовження відпустки, то це має відбуватися
наступного дня після закінчення дії причини, що
зумовили її продовження (наприклад, наступного дня після закінчення лікарняного).

Збираємося прийняти на роботу студента стаціонару, але в нього вже є трудова
книжка, де навчальний заклад вніс запис: «Зараховано на перший курс денної
форми навчання 03.09.2018 р.». І як тепер вносити запис про прийняття на
роботу — одразу після цього запису, чи залишити рядок для внесення запису
про закінчення навчання?
Одразу після запису навчального закладу.
Відповідно до п. 2.16. Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвер№ 23 (179), 3 грудня 2018

дженої наказом спільним наказом Міністерства
юстиції України, Міністерства праці України та
Міністерства соціального захисту населення
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України від 29 липня 1993 р. № 58, навчальний
заклад вносить до трудових книжок студентів
денного відділення, які мають трудові книжки,
записи про час навчання на підставі наказів
про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів вже після закінчення
навчання. Таким чином, у зазначеному випадку
навчальний заклад взагалі не повинен був вносити такий запис про зарахування на навчання (що,

на жаль, і досі є дуже поширеним на практиці через необізнаність працівників таких закладів з елементарними правилами кадрового діловодства).
Тож за таких обставин просто не зважайте на
помилковий запис і вносьте запис про прийняття на роботу, не пропускаючи рядків (хіба
що, якщо у помилковому записі був проставлений і порядковий номер, то вносьте запис під
наступним порядковим номером).

Працівник зі своєї вини заподіяв шкоду підприємству, він про це знає, визнає
вину і сам хоче погасити її добровільно. Виникає запитання: чи поширюються
обмеження щодо відрахувань із зарплати на випадок добровільного відшкодування шкоди працівником або ж він може погасити увесь її розмір відразу?
За власним бажанням працівник може відшкодувати усю шкоду відразу.
Після утримання із заробітної плати працівника податку з доходів фізичних осіб та військового збору, решта його заробітку або переводиться йому на «зарплатну» картку банка, або
виплачується «на руки» через касу підприємства (у будь-якому разі ця сума переходить в
його повне розпорядження й він вправі на власний розсуд вирішувати, як витратити належні
йому гроші).
Відповідно до ст. 128 Кодексу законів про працю України, при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може
перевищувати 20 %, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, — 50 %
заробітної плати, яка належить до виплати працівникові (при відрахуванні з заробітної плати
за кількома виконавчими документами за працівником у всякому разі повинно бути збережено 50 %). Зазначені обмеження не поширюються

на відрахування із заробітної плати при відбуванні виправних робіт і при стягненні аліментів
на неповнолітніх дітей — у цих випадках розмір
відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 %).
Водночас, усі ці обмеження щодо відрахувань
поширюються лише на випадки, так би мовити,
«примусових» утримань із заробітної плати, які
будуть проведені незалежно від бажання працівника. А будь-яким способом обмежувати
працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою (крім випадків, окремо передбачених у законодавстві) не дозволяється. Таким чином, залишком заробітної плати після
всіх обов’язкових утримань працівник може
розпоряджатися на власний розсуд без обмежень і він може спрямувати на погашення заборгованості з відшкодування шкоди ту частину
зарплати, яку вважає за потрібне і яка може перевищувати згадані 20 % чи 50 %, що підлягають обов’язковому утриманню.

Чи можна у наказі про прийняття на роботу
не вказувати розмір заробітної плати працівника?
Ні, не можна.
Незважаючи на те, що у ч. 1 ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) зазначено, що трудовий договір, як правило, укладається в письмовій формі, на практиці ситуація
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протилежна — зазвичай, трудові відносини
оформлюються не шляхом укладення письмового трудового договору, а виданням наказу роботодавця про прийняття працівника на роботу.
Тому в наказі мають бути вказані й усі істотні
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(обов’язкові) умови трудового договору — без
досягнення згоди щодо них договір вважається
неукладеним (факультативні (додаткові) можуть
бути й відсутніми — їх відсутність у договорі не
може вплинути на його юридичну чинність).
Наразі законодавство не містить спеціального окремого переліку умов, наявність яких у наказі є обов’язковою, але зі змісту вищезгаданої
ч. 1 ст. 21 КЗпП очевидно, що до істотних належать ті умови, які пов’язані з визначенням
характеру роботи, для виконання якої укладається трудовий договір (тобто, трудова
функція працівника — його посада, професія, в
окремих випадках — кваліфікація), та з розміром заробітної плати (пам’ятайте, що її розмір
не може бути меншим від встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати). Усі інші умови трудового договору, зокрема
ті, що стосуються умов праці, режиму праці та
відпочинку, строку випробування, застережень
щодо нерозголошення державної, комерційної
та іншої захищеної законом таємниці, підви-

щення кваліфікації працівника тощо є факультативними та встановлюються лише за взаємним
бажанням (згодою) сторін. Але при цьому необхідно враховувати, що всі ці умови не повинні
погіршувати становище працівника порівняно з
законодавством України про працю — у супротивному випадку вони згідно зі ст. 9 КЗпП
вважатимуться недійсними. Крім того, умови
трудового договору не можуть погіршувати становище працівників підприємства порівняно з
нормами колективного договору.
Типова форма № П-1 «Наказу (розпорядження) про прийняття на роботу» затверджена наказом Державного комітету статистики України
від 5 грудня 2008 р. № 489. Але наразі на практиці більшість підприємств не використовують
у своїй роботі вже розроблений і готовий документ, оформлюючи наказ про прийняття на роботу у довільній формі на бланку підприємства.
Це не заборонено, але при цьому варто врахувати всі вищезазначені вимоги до складання наказу про прийняття працівника на роботу.

Вихід з відпустки працівника, який працює позмінно, припадає на неділю чи
святковий день, як його слід оплачувати (чи взагалі не оплачувати) і коли такий
працівник повинен виходити з відпустки — у свою зміну чи після свята?
Вихід з відпустки має відбуватися згідно з
графіком роботи працівника.
Відповідно до ст. 69 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівникам, які працюють позмінно, вихідні дні надаються в різні
дні тижня почергово кожній групі працівників
згідно з графіком змінності, що затверджується
роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником) підприємства, установи, організації. Отже, неділя не
обов’язково є вихідним днем для змінного працівника. Якщо вихід з відпустки припадає на
неділю, що, згідно із графіком змінності, є робочим днем для працівника — він має виходити на
роботу. При цьому оплата в ці дні здійснюється
у звичайному порядку. Якщо ж за графіком роботи день виходу з відпустки є вихідним — працівник має вийти на роботу наступного дня піс№ 23 (179), 3 грудня 2018

ля вихідного. Залучення до роботи у вихідний
день, встановлений графіком змінності, допускається у виняткових випадках, передбачених у
ст. 71 КЗпП. Компенсуватися робота у вихідний
день може або за згодою сторін, або шляхом подвійної оплати, або наданням іншого дня відпочинку (ст. 72 КЗпП).
Робота ж у святковий або неробочий день (це
дні релігійних свят, встановлені на законодавчому рівні — Різдво, Пасха та Трійця), незалежно
від графіка, підлягає оплаті у подвійному розмірі, відповідно до ст. 73 та ст. 107 КЗпП.
Зверніть увагу, що у святковий або неробочий
день допускаються тільки роботи, припинення
яких неможливе з виробничо-технічних умов або
через необхідність безперервного обслуговування
населення, а також у випадках необхідності відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного
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усунення їх наслідків; для відвернення нещасних
випадків, які ставлять або можуть поставити під
загрозу життя чи нормальні життєві умови людей,
загибелі або псування майна; для виконання невідкладних, наперед непередбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому
нормальна робота підприємства; для виконання
невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою
рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах
відправлення і призначення.
Якщо робота у святковий або неробочий день
передбачена графіком роботи працівника, цей
час включається до норми тривалості робочого
часу за обліковий період.
Оплата праці, залежно від її виду, провадиться:
— відрядникам — за подвійними відрядними
розцінками;
— працівникам, робота яких оплачується за
годинними або денними ставками — у розмірі
подвійної годинної або денної ставки;
— працівникам, які одержують місячний
оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святко-

вий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної
годинної або денної ставки зверх окладу, якщо
робота провадилася понад місячну норму.
Отже, якщо вихід з відпустки припадає на
святковий день, який згідно з графіком роботи
працівника є робочим, працівник має вийти на
роботу. При цьому, якщо йому встановлено
оклад, оплата за роботу у святковий день провадиться у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу. Якщо ж наступний день
після закінчення відпустки є святковим або неробочим, і за графіком робота в цей день не передбачена, працівник не повинен виходити.
У разі потреби працювати у святковий день не за
графіком, така робота буде провадитись понад
місячну норму і має оплачуватись у розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу.
Оплата у зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у святковий або
неробочий день.
На бажання працівника, який працював у
святковий або неробочий день, йому може бути
наданий інший день відпочинку.

Чи потрібно складати графік відпусток на приватному підприємстві,
якщо у його штаті менше 10 працівників?
Так, потрібно.
Обов’язковість складання графіка відпусток
передбачена у ч. 4 та ч. 5 ст. 79 Кодексу законів
про працю України (далі — КЗпП) і ч. 10 та ч. 11
ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504). Складати його потрібно на всіх підприємствах, незалежно від форми власності та
кількості працівників.
Головна мета складання графіка відпусток —
встановити черговість відпочинку всіх працівників підприємства протягом року з урахуванням
як їх особистих інтересів, так і інтересів виробництва. Графік відпусток дає змогу розпланувати
використання працівниками своїх відпусток таким чином, щоб не допустити ситуацій, коли працівники одного структурного підрозділу відпо50

чивають усі разом, що призводить до того, що на
підприємстві виконувати їхні обов’язки нікому.
Щодо форми графіка відпусток, то про неї не
згадується ні в КЗпП, ні в Законі № 504, тому
кожне підприємство має право складати графік
відпусток у довільній формі — головне, щоб
вона містила дані щодо особи працівника, кількості належних йому днів відпустки та періодів
їх використання.
Складання графіка відпусток належить до
функціональних обов’язків працівників відділу
кадрів (кадрової служби), а відповідальним за
нього є керівник такого підрозділу. Складений
графік відпусток погоджують із профспілкою (за
її наявності) або з уповноваженим від трудового
колективу, і вже після цього його затверджує керівник підприємства.
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реклама

Листопад-2018

Важливі дати грудня

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 — 8
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 працівників прокуратури (встановлено Указом Президента України від 2 листопада 2000 р. № 1190/2000).
3 — Міжнародний день людей з інвалідністю (проголошено Генеральною асамблеєю ООН у 1992 році, в Україні встановлено Указом Президента України від 3 грудня 2015 р. № 678/2015).
4 — День замовлення подарунків Діду Морозу. Залишається
загадкою, чому саме ця дата була обрана для формулювання своїх
побажань щодо новорічного подарунку, але чому б це і не зробити
цього дня, якщо є надія, що Дід Мороз його таки принесе .
5 — День працівників статистики (встановлено Указом Президента України від 2 грудня 2002 р. № 1120/2002) — обрання саме
цієї дати пов’язано з початком проведення у 2001 році першого
Всеукраїнського перепису населення.
6 — День Збройних Сил України (встановлено постановою Верховної Ради України від 19 жовтня 1993 р. № 3528-XII).
7 — останній день подання до органу державної статистики
звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за листопад 2018 року (за
формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р.
№ 90);
— Міжнародний день цивільної авіації (проголошено Генеральною Асамблеєю ООН 6 грудня 1996 р.);
— День місцевого самоврядування (встановлено Указом Президента України від 25 листопада 2000 р. № 1250/2000).
10 — День прав людини (у цей день у 1948 році Генеральною
Асамблеєю ООН була прийнята Загальна декларація прав людини).
12 — День Сухопутних військ України (встановлено Указом Президента України від 18 жовтня 1997 р. № 1167/97).
14 — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС (встановлено Указом Президента України від 10
листопада 2006 р. № 945/2006).
15 — День працівників суду (встановлено Указом Президента
України від 8 грудня 2000 р. № 1318/2000).
17 — День працівника державної виконавчої служби (встановлено Указом Президента України від 22 липня 2009 р. № 569/2009).
19 — День адвокатури (встановлено Указом Президента України
від 2 грудня 2002 р. № 1121/2002) — ця дата була обрана для свята
професіоналів, які покликані захищати права та представляти законні інтереси громадян, оскільки Закон України «Про адвокатуру»
був введений в дію постановою Верховної Ради України від 19 грудня 1992 р..
22 — День працівників дипломатичної служби (встановлено
Указом Президента України від 21 листопада 2005 р. № 1639/2005) —
саме у цей день у 1917 році Урядом Української Народної Республіки
був створений Генеральний секретаріат міжнародних справ;
— День енергетика (встановлено Указом Президента України
від 12 листопада 1993 р. № 522/93).
24 — День працівників архівних установ (встановлено Указом
Президента України 30 жовтня 1998 р. № 1200/98).
25 — Різдво Христове (за Григоріанським календарем) — релігійне свято та неробочий день, що минулого року було закріплено
на законодавчому рівні (Закон України «Про внесення змін до статті
73 Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих
днів» від 16 листопада 2017 р. № 2211-VIII).
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