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Звільнення працівника
з підстав, передбачених
контрактом
Зазвичай, трудові контракти, так само як строкові трудові договори, припиняються внаслідок закінчення строку, на який їх було укладено. Достроково ж трудовий контракт може бути
припинений на загальних підставах припинення дії трудового договору, передбачених трудовим законодавством, а також у контракті можуть бути передбачені й додаткові підстави
його розірвання (наприклад, у разі недотримання працівником умов конфіденційності службової інформації). Але з підстав, передбачених контрактом, можна звільнити не будь-якого
працівника, а лише такого, з яким згідно з законодавством можна було укладати саме
контракт. Довідайтеся, які ж це можуть бути працівники, що таке взагалі контракт і якого
порядку дій слід дотримуватися у випадку звільнення згідно з контрактом.

1. Уточнюємо правові підстави
для звільнення

Щоб правильно оформити звільнення працівника з підстав, передбачених контрактом, насамперед, слід знати точне формулювання відповідної підстави згідно з Кодексом законів про
працю України (далі — КЗпП). Так, у п. 8 ч. 1
ст. 36 КЗпП прямо вказана можливість звільнення працівника з підстав, передбачених контрактом, але справа у тому, що у разі, коли працівник працює за контрактом, це не означає, що
його можна звільняти лише за п. 8 ч. 1 ст. 36
КЗпП, бо на нього також розповсюджується законодавство про працю, а тому він також може
бути звільненим і з інших підстав згідно з КЗпП.
Приклад:
У контракті з працівником передбачена
така підстава для звільнення, як невиконання певних планів (планових завдань).
Працівник повністю виконує відповідні
плани відповідно до контракту, але у той
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же час систематично порушує трудову дисципліну (запізнюється на роботу, не виконує вимоги з охорони праці тощо). У такому
випадку працівника також можна звільнити, хоча він і виконує відповідні плани, але
не за п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП, а за п. 3 ст. 40
КЗпП — систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків,
покладених на нього трудовим договором
або правилами внутрішнього трудового
розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи
громадського стягнення.

2. Визначаємо, що таке контракт

Зрозуміло, що звільнити працівника за п. 8
ч. 1 ст. 36 КЗпП можна лише тоді, коли він працює не за «звичайним» трудовим договором, а
саме за контрактом. Визначення контракту міститься у ч. 3 ст. 21 КЗпП, згідно з якою контракт
є особливою формою трудового договору, в
якому строк його дії, права, обов’язки і від№ 24 (180), 17 грудня 2018
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повідальність сторін (у т. ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації
праці працівника, умови розірвання договору, в т. ч. дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.
Як видно із заначеного, контракт теж є трудовим договором (він схожий із письмовим строковим трудовим договором), і відповідно при
його застосовуванні трудові відносини регулюються законодавством про працю, але при
цьому окремі умови такого трудового договору,
у т. ч. і його розірвання, можуть відрізнятися від
випадків «звичайного» трудового договору та
встановлюватися за угодою сторін.
Приклад:
З працівником А укладено контракт на
3 місяці, а з працівником Б — строковий
трудовий договір на 3 місяці. Після закінчення тримісячного строку з працівником
А знову було укладено контракт на наступні три місяці, а з працівником Б —
строковий трудовий договір на наступні
три місяці. Після закінчення другого тримісячного строку працівника А можна
буде звільнити у зв’язку із закінченням
строку контракту, а працівника Б у зв’язку
із закінченням строкового трудового договору можливо (з урахуванням вимог
ч. 2 ст. 23 КЗпП) ні, оскільки згідно із ч. 2
ст. 391 КЗпП трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, вважаються такими, що укладені на невизначений строк.
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Оскільки контракт є формою трудового договору, в ньому не можна передбачати норм, що
погіршують становище працівника порівняно з
чинним законодавством і тому умови контракту, які погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, колективними
угодами і договорами вважаються недійсними
(ст. 9 КЗпП). У зв’язку з цим деякі фахівці вважають, що і додаткові підстави для звільнення
у контракті також розглядаються як норми, що
можуть погіршувати правове становище працівника. Разом з тим практика, у т. ч. судова, виходить з того, що можливість передбачення цих
умов у контракті прямо визначена законодавством і тому їх можна застосовувати.

3. Визначаємо, чи належить
працівник до категорій, з якими
можна укладати контракт

Зауважимо, що сфера застосування контракту визначається законами України, що на практиці означає, що не з усіма працівниками можна
укладати саме контракт при прийнятті їх на роботу — він може укладатися тільки з тими працівниками та в тих випадках, які передбачені
законами, що діють на момент його укладання
(див. Таблицю). Відповідно, якщо з певним працівником укладено контракт неправомірно (замість «звичайного» трудового договору), то і
звільнити його за п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП буде проблематично, адже працівник може оскаржити це
у суді, що, серед іншого, може призвести і до визнання його контракту «звичайним» трудовим
договором, у випадку якого застосовувати п. 8
ч. 1 ст. 36 КЗпП неможливо і тому працівника
буде поновлено на роботі.

Таблиця
Законодавчі акти, які передбачають (допускають) можливість застосування
контракту і відповідні категорії працівників
№
з/п

Назва Закону

1. Закон України «Про управління об’єктами державної
власності» від 21 вересня 2006 р. № 185-V (статті 6, 9)
2. Господарський кодекс України (ст. 46, п. 4 ст. 65, п. 2
ст. 104
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Категорії працівників або робіт
Керівники підприємств, що перебувають у загальнодержавній
власності.
Громадяни, яких наймають на роботу підприємці;
Керівники підприємств;
Виконавчий директор виробничого кооперативу.
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3. Закон України «Про акціонерні товариства»
від 17 вересня 2008 р. № 514-VI (ст. 28 та інші)

Посадові особи акціонерного товариства;
Члени наглядової ради;
Члени виконавчого органу.

4. Закон України «Про наукову і науково-технічну
Науковець після виходу на пенсію може бути прийнятий на
діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII (ст. 24) роботу в наукову установу за строковим трудовим договором
(контрактом).
5. Закону України «Про колективне сільськогосподарське Наймані працівники сільськогосподарського підприємства.
підприємство» від 14 лютого 1992 р. № 2114-XII
(ст. 19)
6. Закон України «Про загальні засади створення і
функціонуванняспеціальних (вільних) економічних
зон» від 13 жовтня 1992 р. № 2673-XII (статті 11, 17)

Виконавчий директор органу господарського розвитку
спеціальної (вільної) економічної зони;
Працівники спеціальної (вільної) економічної зони.

7. Закон України «Про комітети Верховної Ради України» Фахівці для роботи в робочих групах за рішеннями комітету.
від 4 квітня 1995 р. № 116/95-ВР (п. 5 ст. 15)
8. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV (ст. 36)

Керівники підприємств, установ, організацій, що належать
до сфери управління місцевих державних адміністрацій.

9. Закон України «Про концесії»від 16 липня 1999 р.
№ 997-XIV (ст. 18)

Особи, залучені до виконання спеціальних робіт на об’єкті
концесії. Концесіонер зобов’язаний укладати відповідно до
законодавства трудові договори (контракти) з працівниками.

10. Закон України «Про угоди про розподіл продукції»
від 14 вересня 1999 р. № 1039-XIV (ст. 35)

Працівники, прийняті (наймані) інвестором на території України
для потреб угоди про розподіл продукції.

11. Закон України «Основи законодавства України про
Іноземні юридичні та фізичні особи на будь-які форми
охорону здоров’я» від 19 листопада 1992р. № 2801-XII співпраці.
(ст. 79)
12. Закон України «Про товарну біржу» від 10 грудня
1991 р. № 1956-XII (ст. 12)

Наймані працівники (за згодою сторін).

13. Закон України «Про захист людини від впливу
іонізуючого випромінювання» від 14 січня 1998 р.
№ 15/98-ВР (ст. 7)

Особи, залучені до ліквідації радіаційних аварій та їх наслідків
(лише на добровільних засадах).

14. Закон України «Про споживчу кооперацію»
від 10 квітня 1992 р. № 2265-XII (ст. 14)

Працівники кооперативів.

15. Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» від 5 липня 2012 р. № 5076-VI (ст. 16)

Помічники адвоката.

16. Закон України «Про фермерське господарство»
від 19 червня 2003 р. № 973-IV (ст. 27)

Трудові відносини у фермерському господарстві.

17. Закон «Про фізичну культуру і спорт»
від 24 грудня 1993 р. № 3808-XII (абз. 7 ст. 37)

Особи, які здійснюють діяльність у професіональному спорті.

18. Закон України «Про телекомунікації»
від 18 листопада 2003 р. № 1280-IV (п. 5 ст. 41)

Керівники підприємств, оператори, провайдери телекомунікацій
та їх філій.

19. Закон України «Про залізничний транспорт»
від 4 липня 1996 р. № 273/96-ВР (ст. 15)

Працівники залізничного транспорту, посади яких є у Переліку,
затвердженому Кабінетом Міністрів України.

20. Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р.
Керівник закладу освіти;
№ 2145-VIII (ст. 25, Розділ XII «Прикінцеві та перехідні Керівник факультету (навчально-наукового інституту).
положення»)
21. Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р.
№ 1556-VII (статті 42, 43, 53, 55)

Керівник закладу освіти, керівник кафедри, науковий
працівник, науково-педагогічні працівники — завідувачі
кафедри, професори, доцени, старші викладачі, викладачі.

22. Закон України «Про професійно-технічну освіту»
від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР (ст. 24)

Керівник закладу професійної (професійно-технічної) освіти
державної форми власності.

23. Кодекс торговельного мореплавства України (ст. 54)

Судновий екіпаж.
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24 Закон України «Про національну поліцію»
від 2 липня 2015 р. № 580-VIII (ст. 63)

На службу до поліції приймаються на контрактній
основі.

25. Закон України «Про Службу безпеки України»
від 25 березня 1992 р. № 2229-XII (ст. 20)

Військовослужбовці Служби безпеки України.

26. ЗаконУкраїни «Про військовий обов’язок і військову
службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-XII
(ст. 20 та інші)

Різні категорії військовослужбовців.

27. Податковий кодекс України (ст. 352)

Службовці податкової міліції.

28. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»
від 21 квітня 1993 р. № 3116-XII (ст. 9)

Керівники установ у галузі охорони прав на сорти рослин.

29. Закон України «Про державну охорону органів
державної влади України та посадових осіб»
від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР (ст. 6)

Кадри Управління державної охорони.

30. Закон України «Про Національний банк України»
від 20 травня 1999 р. № 679-XIV (ст. 64)

Працівники Національного банку України.

31. Кодекс цивільного захисту України (ст. 99)

Особовий склад професійних аварійно-рятувальних служб.

32. Закон України «Про поштовий зв’язок»
від 4 жовтня 2001 р. № 2759-III (ст.16)

Керівник національного оператора та керівники його філіалів.

33. Закон України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» від 7 червня 2001 р. № 2493-III
(ст. 10)

Особи, які приймаються на час відсутності (відпустки)
посадових осіб органів місцевого самоврядування
(крім виборних посад).

34. Закон України «Про народні художні промисли»
від 21 червня 2001 р. № 2547-III (ст. 8)

Майстер народних художніх промислів.

35. Закон України «Про дипломатичну службу»
від 20 вересня 2001 р. № 2728-III (ст. 23)

Працівники дипломатичної служби.

36. Закон України «Про Товариство Червоного Хреста
України» від 28 листопада 2002 р. № 330-IV (ст. 34)

Працівники органів і місцевих організацій Товариства
Червоного Хреста України.

37. Закон України «Про Державну прикордонну службу
України» від 3 квітня 2003 р. № 661-IV (ст. 14)

Працівники Державної прикордонної служби.

38. Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 р.
№ 1087-IV (стаття 16, 34)

Виконавчий директор, залучені особи кооперативу.

39. Закон України «Про Державну спеціальну службу
транспорту» від 5 лютого 2004 р. № 1449-IV (ст. 5)

Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту.

40. Закон України «Про міський електричний транспорт»
від 29 червня 2004 р. № 1914-IV (ст. 19)

Керівник перевізника.

41. Закон України «Про театри і театральну справу»
від 31 травня 2005 р. № 2605-IV (статті 19, 20)

Керівник, директор, професійні творчі працівники театрів.

42. Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо запровадження
контрактної форми роботи у сфері культури та
конкурсної процедури призначення керівників
державних та комунальних закладів культури»
від 28 січня 2016 р. № 955-VIII (різні статті)

Керівники державних та комунальних музеїв;
Керівники державних та комунальних бібліотек, керівники
централізованих бібліотечних систем;
Керівники адміністрації історико-культурних заповідників;
Художній керівник;
працівники художнього та артистичного персоналу.

43. Закон України «Про державну кримінально-виконавчу Працівники кримінально-виконавчої служби.
службу» від 23 червня 2005 р. № 2713-IV (ст. 14)
44. Закон України «Про Державну службу спеціального
зв’язку та захисту інформації України»
від 23 лютого 2006 р. № 3475-IV (ст. 11)

Особовий склад Державної служби зв’язку.

45. Закон України «Про Збройні Сили України»
від 6 грудня 1991 р. № 1934-XII (ст. 11)

Громадяни, які приймаються на військову службу.
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Також слід зазначити, що окремі питання
щодо прийняття на роботу за контрактом можуть бути вирішені і у підзаконних нормативноправових актах, якщо вони не суперечать відповідним законам, прикладом чого є:
— постанова КМУ «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником
підприємства, що є в державній власності» від
19 березня 1993 р. № 203;
— постанова КМУ «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19 березня 1994 р. № 170;
— постанова КМУ «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» від 2 серпня 1995 р. № 597;
— наказ Міністерства праці України «Про затвердження Типової форми контракту з працівником» вiд 15 квітня 1994 р. № 23.

4. Уточнюємо, чи передбачена
відповідна підстава у контракті

Зауважимо, що у різних контрактах можуть
бути передбачені і різні конкретні підстави для
можливого розірвання трудового договору, тому
у випадку звільнення відповідного працівника
можна застосовувати лише ті підстави, які передбачені саме у контракті з ним, хоча в контрактах
з іншими працівниками аналогічної або подібної
категорії можуть бути передбачені для можливого звільнення і інші підстави (якщо це допускається відповідними нормативно-правовими актами). Для ілюстрації можливих підстав для звільнення працівників, які працюють за контрактом,
можна подивитися пункти 25-27 Типової форми
контракту, затвердженої Постановою № 597.

5. Приймаємо рішення
про звільнення

При прийняті рішення щодо звільнення за п. 8
ч. 1 ст. 36 КЗпП роботодавцеві слід мати і відповідні докази, що працівник, якого звільняють,
не виконанв саме відповідний пункт контракту
щодо можливих підстав для його звільнення, а
також ще раз передивитися оригінал контракту
і впевнетися, що на ньому є підпис відповідного
працівника. Крім того, слід проаналізувати чи
підпадають відповідні дії (бездіяльність) праців8

ника під формулювання відповідної підстави
для звільнення згідно з контрактом, оскільки
іноді такі підстави можуть бути виписані достатньо узагальнено (не чітко) і тоді працівник може
оспорювати те, що певні факти, які пов’язані з
його роботою, підпадають під дію відповідного
пункту контракту.
Приклад:
На підприємстві працює три працівники аналогічної професійної категорії за
контрактом. У контрактах з двома з них
передбачена така підстава для звільнення,
як виконання відповідних квартальних
планів (наприклад, виробництва, продаж,
залучення нових клієнтів тощо) менше ніж
на 95%, а у контракті з третім працівником
передбачено, що його можна звільнити у
випадку виконання відповідних планів
менше ніж на 80%. Відповідно, якщо усі
три працівники виконають відповідні плани на 90%, перших двох можна звільнити
за п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП, а третього — ні.

6. Оформлюємо відповідний наказ
про звільнення

У разі припинення контракту незалежно від
підстав роботодавець оформлює відповідний
наказ (розпорядження) (Зразок). При цьому,
якщо працівник звільняється у зв’язку із закінченням строку контракту, то це відбувається за
п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП, якщо з інших підстав передбачених у КЗпП — за відповідними нормами
КЗпП, у т. ч. за п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП (якщо він
звільняється саме з підстав, передбачених
контрактом).
При цьому слід також зазначити, що оскільки
звільнення за п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП не є звільненням за ініціативи роботодавця (зазначені випадки згідно з п. 4 ст. 36 перелічені у статтях 40, 41
КЗпП), 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
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Зразок
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУЧАСНІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ»
НАКАЗ
13.12.2018 р.

м. Київ

№ 128-п

Про звільнення
Максименка О. О.
Згідно з перевіркою, проведеною в установленому порядку на підприємстві, було встановлено, що старший науковий співробітник відділу розробок систем Максименко Олександр
Олександрович не виконує без поважних причин планових завдань із наукової роботи, що
є підставою для його звільнення згідно з п. 25 Контракту з ним від 10.03.2017 р.. У зв’язку
із зазначеним,
НАКАЗУЮ:
1. МАКСИМЕНКА Олександра Олександровича, старшого наукового співробітника відділу
розробок систем, звільнити 14 грудня 2018 р. з підстав, передбачених контрактом, а саме
у зв’язку з невиконанням ним без поважних причин планових завдань із наукової роботи,
п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП України.
2. Начальнику відділу кадрів та головному бухгалтеру підприємства провести з Максименком О. О. повний розрахунок відповідно до чинного законодавства та видати йому відповідні
документи.
Підстави: 1. Контракт з Максименком О. О. від 10.03.2017 р..
2. Акт перевірки від 07.12.2018 р..
3. Пояснювальна записка Максименка О. О. від 10.12.2018 р..
Директор

Прохоренко

І. В. Прохоренко

З наказом ознайомлений:
13.12.2018 р.

Максименко

О. О. Максименко

також у період перебування працівника у відпустці. Також у зазначених випадках не вимагається і згода виборного органу первинної
профспілкової організації на звільнення.
Працівник, якого звільняють, має бути ознайомлений з наказом, і на його вимогу йому
повинна бути видана його копія (ст. 47 КЗпП).
Зауважимо, що хоча, як зазначалося вище,
підстави звільнення згідно з контрактом у судовій практиці найчастіше не розглядаються, як
умови, що погіршують правове становище працівника, все ж таки, якщо певний «конфліктний» працівник не погоджується на своє звільнення з підстав передбачених контрактом,
«апелює» до ст. 43 Конституції України, яка гарантує громадянам захист від незаконного
звільнення тощо, щоб уникнути можливих суперечок і судової тяганини роботодавцю іноді
варто спробувати домовитися з таким працівником про його звільнення не за п. 8 ч. 1 ст. 36
КЗпП, а за угодою сторін (п. 1 ч. ст. 36 КЗпП), чи
за власним бажанням (ст. 39 КЗпП).
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Відповідно до законодавства в останній день
роботи працівника слід провести з ним і повний
розрахунок (зарплата, компенсація за відпустку,
вихідна допомога, якщо вона передбачена
контрактом, тощо) та видати оформлену трудову книжку.
Якщо працівник у день звільнення не працював, всі відповідні суми розрахунку мають бути
виплачені йому не пізніше наступного дня після
пред’явлення звільненим працівником вимоги
про розрахунок. Якщо ж заробітна плата виплачується працівникові на банківську карту — відповідні суми мають бути йому перераховані у
день звільнення. Для підтвердження отримання
трудової книжки працівник має поставити підпис в особистій картці та Книзі обліку руху трудових книжок або іншому відповідному документі.
Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
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Особливі умови
трудових договорів
У попередньому номері газети «Консультант Кадровика» ми з вами ознайомилися із загальним порядком укладення трудових договорів, але досить часто під час цього процесу
з’ясовується, що при цьому слід врахувати деякі особливі умови — приміром, когось потрібно оформити не на постійну роботу, а лише на певний період (тобто слід укласти строковий договір), хтось працюватиме протягом не усього робочого часу, а лише першу половину дня (це буде робота на умовах неповного робочого часу), а хтось вже має одну роботу,
а на вашому підприємстві працюватиме за сумісництвом. Звісно, усі такі умови мають бути
обговорені між працівником і роботодавцем під час прийняття на роботу та прописані
у відповідному наказі. Тож дізнайтеся, якими можуть бути такі умови та як їх правильно
відобразити у відповідних кадрових документах.

Строковий трудовий договір

Відповідно до ст. 23 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) строковий трудовий
договір укладається на визначений строк,
установлений за погодженням сторін, або на
час виконання певної роботи.
Такий договір укладається, якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням:
— характеру подальшої роботи (це роботи, які не можуть виконуватись постійно у
зв’язку із сезонними, виробничими або іншими
особливостями — наприклад, робота оператора
котельні не може виконуватись постійно через
те, що котельня працює тільки під час опалювального сезону);
— умов її виконання (це роботи, які за характером є постійними, але у зв’язку із певними
умовами працівник не може бути прийнятий
безстроково — приміром, він приймається на
роботу для заміни іншого працівника на час
його відсутності, скажімо, якщо той знаходиться
у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
10

— інтересів самого працівника (тут вже не
мають значення причини такого бажання працівника (приміром, через певний час він збирається надовго поїхати за кордон або ж очікує
на іншу важливу для нього роботу в певному
проекті, запуск якого відбудеться лише через
рік, тощо), головне, аби він висловив таке бажання під час укладення трудового договору й
роботодавець з цим погодився).

Укладення трудового договору на певний строк відрізняється від укладення трудового договору на
час виконання певної роботи тільки за формальними ознаками: у першому випадку строк дії договору
визначається його тривалістю або граничною датою, а в другому — строк не обмежується конкретним календарним періодом, а залежить від часу
закінчення виконання роботи, яка є предметом трудового договору.
Порядок укладення строкового трудового договору в цілому не відрізняється від загального
№ 24 (180), 17 грудня 2018

УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

порядку прийняття на роботу, важливо лише те,
аби умову про строк (та й сам строк договору)
було зазначено як у заяві працівника (Зразок 1,
2), так і у наказі про прийняття на роботу (Зра-
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зок 3, 4). А от у трудовій книжці зазначати вид
трудового договору (тобто вказувати, що він
строковий) не потрібно — запис до неї вноситься
у звичайному порядку.
Зразок 1
Голові правління ПрАТ «Тепло»
Руденку В. А.
Сидорчука Петра Івановича,
який проживає за адресою:
м. Київ, вул. Зимова, буд. 1, кв. 2

Заява
Прошу прийняти мене на роботу оператором котельні з 10 жовтня 2018 р. за строковим
трудовим договором на час опалювального сезону з посадовим окладом 4 500 грн.
09.10.2018 р.

Сидорчук

Зразок 2
Директору ТОВ «Люкс»
Іванчуку Р. В.
Петренка Ярослава Сергійовича,
який проживає за адресою:
м. Львів, вул. Весняна, буд. 10, кв. 5
Заява
Прошу прийняти мене на посаду юриста ІІ категорії за строковим трудовим договором
з 17 грудня 2018 р. на час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку Дмитренко Н. А., юриста ІІ категорії, до дня її фактичного виходу на роботу,
з посадовим окладом 7 500 грн.
14.12.2018 р.

Петренко

Зразок 3
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛО»
НАКАЗ
09.10.2018 р.

м. Київ

№ 170-п

Про прийняття на роботу
Сидорчука П. І.
ПРИЙНЯТИ:
СИДОРЧУКА Петра Івановича на роботу оператором котельні з 10 жовтня 2018 р. за строковим трудовим договором на час опалювального сезону з посадовим окладом 4 500 грн.
Підстава: заява Сидорчука П. І. від 09.10.2018 р..
Голова правління
З наказом ознайомлений:
09.10.2018 р.

№ 24 (180), 17 грудня 2018

Руденко

В. А. Руденко

Сидорчук

П. І. Сидорчук
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Зразок 4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКС»
НАКАЗ
14.12.2018 р.

м. Львів

№ 184-п

Про прийняття на роботу
Петренка Я. С.
ПРИЙНЯТИ:
ПЕТРЕНКА Ярослава Сергійовича на посаду юриста ІІ категорії за строковим трудовим
договором з 17 грудня 2018 р. на час перебування у відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку Дмитренко Н. А., юриста ІІ категорії, до дня її фактичного
виходу на роботу, з посадовим окладом 7 500 грн.
Підстава: заява Петренка Я. С. від 14.12.2018 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
14.12.2018 р.

Іванчук
Петренко

Зверніть увагу, що у Зразку 1 і Зразку 3 строковий трудовий договір буде укладено на час
виконання певної роботи без зазначення його
конкретної тривалості або граничної дати його
дії (у нашому випадку — на час опалювального
сезону). А у Зразку 2 і Зразку 4 роботодавець використовує своє право прийняти іншого працівника за строковим трудовим договором на період
тимчасової відсутності основного працівника
під час його перебування у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Також пам’ятайте, що робота за строковим
трудовим договором не обмежує трудових прав
працівників — вони мають рівні права з працівниками, прийнятими за безстроковим трудовим договором, стосовно умов оплати праці,
надання відпусток, допомоги по тимчасовій непрацездатності, пільг тощо. Найсуттєвішою ж
відмінністю між безстроковими та строковими
трудовими договорами є те, що останні, зазвичай, припиняються внаслідок закінчення строку, на який їх було укладено (при цьому не потрібно ані заяви працівника, ані обґрунтування
причин його звільнення).

Неповний робочий час

Неповний робочий час — це особливий режим робочого часу, що встановлюється за
12

Р. В. Іванчук
Я. С. Петренко

угодою між працівником і роботодавцем у
формі неповного робочого дня (зменшення
тривалості щоденної роботи на зумовлену кількість годин), неповного робочого тижня (зберігається нормальна тривалість робочого дня,
але зменшується кількість робочих днів у тиждень) або шляхом поєднання неповного робочого дня та неповного робочого тижня.
Оплата праці проводиться пропорційно до відпрацьованого часу чи залежно від виробітку
(ст. 56 КЗпП).
Отже, розрізняють такі види неповного робочого часу:
 неповний робочий день: зменшується лише
тривалість робочого дня — наприклад, працівник кожен робочий день працює по 4 години;
 неповний робочий тиждень: за працівником зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів
на тиждень — наприклад, працівник працює по
8 годин кожен день з понеділка по четвер при
встановленому на підприємстві п’ятиденному
робочому тижні;
 неповний робочий тиждень у поєднанні з
неповним робочим днем: наприклад, працівник відпрацьовує по 6 годин на день в понеділок, середу і п’ятницю, а у вівторок і четвер він
на роботі відсутній.
№ 24 (180), 17 грудня 2018
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Неповний робочий день або неповний робочий тиждень (або їх комбінація) може встановлюватися як під час прийняття працівника на
роботу, так і згодом. Якщо згода між працівником та роботодавцем про роботу на умовах неповного робочого часу була досягнута під час
укладення трудового договору, то немає значення, хто саме зі сторін був ініціатором встановлення неповного робочого часу. У будьякому разі за таких обставин особа, яка прий-
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мається на роботу, пише заяву, в якій обов’язково
вказує, що бажає працювати на умовах неповного робочого часу та в яких саме часових відрізках (Зразок 5), а згода роботодавця відображається у виданому ним наказі про прийняття
на роботу (Зразок 6). У трудових книжках режим і норма робочого часу не зазначаються —
запис про прийняття на роботу вноситься у звичайному порядку, без уточнення про неповний
робочий день чи неповний робочий тиждень.
Зразок 5
Директору ТОВ «Преміум»
Микитенку О. Р.
Якименко Ірини Степанівни,
яка проживає за адресою:
м. Київ, вул. Льодяна, буд. 5, кв. 25

Заява
Прошу прийняти мене на посаду маркетолога з 20 грудня 2018 р. на умовах неповного
робочого тижня та встановити наступний графік роботи: понеділок, середа, п’ятниця —
з 9:00 до 18:00 (24 години на тиждень), з оплатою пропорційно відпрацьованому часу.
19.12.2018 р.

Якименко

Зразок 6
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕМІУМ»
НАКАЗ
19.12.2018 р.

м. Київ

№ 190-п

Про прийняття на роботу
Якименко І. С.
ПРИЙНЯТИ:
ЯКИМЕНКО Ірину Степанівну на посаду маркетолога з 20 грудня 2018 р. на умовах неповного робочого тижня з графіком роботи: понеділок, середа, п’ятниця — з 9:00 до 18:00 (24
години на тиждень), з оплатою пропорційно відпрацьованому часу (ст. 56 КЗпП).
Підстава: заява Якименко І. С. від 19.12.2018 р..
Директор
З наказом ознайомлена:
19.12.2018 р.

Микитенко

О. Р. Микитенко

Якименко

І. С. Якименко

Робота на умовах неповного робочого часу не
призводить до будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників, зокрема, не позбавляє їх
права на відпочинок у вихідні, святкові та неробочі дні відповідно до чинного законодавства. Від№ 24 (180), 17 грудня 2018

повідно до п. 1 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР,
до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час фактичної роботи (у т. ч. на умовах неповного робочого
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часу) протягом робочого року, за який надається
відпустка. Обмежень щодо тривалості щорічних
основних відпусток працівників, які працюють
на умовах неповного робочого часу, трудове законодавство не встановлює. Отже, тривалість
відпустки працівника, який працює на умовах
неповного робочого часу, не відрізняється від
тривалості відпустки працівника, який працює
повний робочий день (тиждень), тобто залежить від тривалості відпустки, встановленої для
конкретної посади, та від стажу, що дає право на
відповідну відпустку.
А от оплата праці на умовах неповного робочого часу провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку, отже,
зменшується розмір заробітної плати працівника, оскільки протягом робочого дня він працює
менше годин (неповний робочий день) або протягом робочого тижня — меншу кількість днів
(неповний робочий тиждень).

Робота за сумісництвом

Згідно з ч. 2 ст. 21 КЗпП працівники вправі
реалізовувати свої здібності до продуктивної і
творчої праці шляхом укладення трудового договору як на одному, так і одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях,
якщо тільки інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. Це дозволяє працівникам, крім основного
трудового договору, укладати і трудові договори
про роботу за сумісництвом.
Сумісництво — це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної
оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на
тому ж або іншому підприємстві, в установі,
організації або у громадянина (підприємця,
приватної особи) за наймом.
Внутрішнім сумісництвом називають роботу працівника за трудовим договором на тому ж
підприємстві, яке є для нього основним місцем
роботи, а зовнішнім сумісництвом — роботу
на іншому підприємстві.
Таким чином, характерною ознакою сумісництва є виконання працівником роботи у час,
вільний від виконання обов’язків за основним
14

трудовим договором — тобто інтенсивність праці залишається незмінною, але збільшується
тривалість робочого часу (саме це й відрізняє
сумісництво від суміщення професій (посад),
яке полягає у виконанні працівником додаткових трудових обов’язків у робочий час при його
незмінній тривалості).
Процедура прийняття на роботу сумісника
практично не відрізняється від процедури прийняття основних працівників. Але необхідно враховувати, що і у випадках, коли працівник приймається на роботу за сумісництвом тим же
самим роботодавцем, в якого працює й на основній роботі, укладення нового трудового договору є обов’язковим (на відміну від суміщення,
при якому оформити відносини можна шляхом
внесення змін до попереднього трудового договору). Також враховуйте, що трудовий договір
про роботу за сумісництвом та основний трудовий договір між собою юридично не пов’язані,
навіть якщо їх укладено з одним роботодавцем
(приміром, буде цілком можливо за одним з цих
договорів притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності, а за іншим у той самий
час — видати премію). Для працевлаштування
за сумісництвом не потрібна згода роботодавця
за основним місцем роботи.
У заяві про прийняття на роботу (Зразок 7) та
в наказі (Зразок 8) зазначається, що укладається
трудовий договір про роботу за сумісництвом.
Оформлення цих документів є однаковим як для
зовнішніх, так і для внутрішніх сумісників.
Основною відмінністю у процесі прийняття
на роботу за сумісництвом є те, що працівник не
повинен пред’являти трудову книжку. У переважній більшості випадків це взагалі є неможливим, оскільки трудова книжка має знаходитись
за місцем основної роботи працівника (а зважаючи на те, що більш розповсюдженим є зовнішнє сумісництво, то це означає, що, зазвичай,
вона знаходиться в іншого роботодавця). Видача
ж трудової книжки працівникові до моменту
його звільнення з роботи трудовим законодавством не передбачена. Окрім того, у п. 1.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженої спільним наказом
Міністерства праці України, Міністерства юсти№ 24 (180), 17 грудня 2018
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ції України та Міністерства соціального захисту
населення України від 29 липня 1993р. № 58,
вказано, що на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи. Запис до трудової книжки
відомостей про роботу за сумісництвом (на тому
самому чи іншому підприємстві) може провади-
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тись лише за бажанням працівника — він здійснюється за місцем його основної роботи на підставі довідки або копій відповідних наказів з
місця роботи за сумісництвом. Такий запис роблять окремим рядком у графі 3 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки без його нумерації одразу після попереднього запису.
Зразок 7
Директору ТОВ «Стандарт»
Кириленку В. О.
Сергієнка Миколи Івановича,
який проживає за адресою:
м. Харків, вул. Сонячна, буд. 2, кв. 4

Заява
Прошу прийняти мене на посаду бухгалтера ІІ категорії з 20 грудня 2018 р. за сумісництвом з неповним робочим днем (графік роботи з 16:00 до 20:00) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу з посадовим окладом відповідно до штатного розпису.
19.12.2018 р.

Сергієнко

Зразок 8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ»
НАКАЗ
19.12.2018 р.

м. Харків

№ 192-п

Про прийняття на роботу
Сергієнка М. І.
ПРИЙНЯТИ:
СЕРГІЄНКА Миколу Івановича на посаду бухгалтера ІІ категорії з 20 грудня 2018 р. за сумісництвом з неповним робочим днем (графік роботи з 16:00 до 20:00) з оплатою праці
пропорційно відпрацьованому часу з посадовим окладом відповідно до штатного розпису.
Підстава: заява Сергієнка М. І. від 19.12.2018 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
19.12.2018 р.

Кириленко

В. О. Кириленко

Сергієнко

М. І. Сергієнко

Законодавство про працю не обмежує право
працівників на сумісництво ані за кількістю трудових договорів про роботу за сумісництвом, які
може укласти працівник (тому теоретично за
сумісництвом можна працювати на одному,
двох і більше підприємствах та, за бажанням,
про кожне місце роботи вносити відповідний
запис до трудової книжки), ані за тривалістю
часу, який працівник може витрачати на виконання роботи, яку він поєднує з основною. Єди№ 24 (180), 17 грудня 2018

ний виняток з цього правила встановлено для
працівників державних підприємств — для них
тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день у робочі дні
та повного робочого дня у вихідний день.

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист,
головний редактор газети
«Консультант Кадровика»
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Фізична особа-підприємець:
виконавець робіт або найманий
працівник
У минулому номері ми дізналися, чим відрізнятиметься «стандартна» процедура прийняття
на роботу працівників, якщо в ролі роботодавця виступає не юридична особа, а фізична
особа – підприємець. Наразі довідайтеся, які існують варіанти оформлення відносини за
участю фізичної особи – підприємця, що є представником з іншої сторони — найманим
працівником або ж виконавцем робіт за цивільним договором.

Оформлення відносин з ФОП
за цивільно-правовим договором

Оскільки здійснення господарської (підприємницької) діяльності ФОП регулюється нормами
Господарського кодексу України (далі — ГК) та
Цивільного кодексу України (далі — ЦК), то він
виконує відповідні роботи або надає свої послуги замовнику як приватний підприємець винятково на підставі цивільно-правових договорів.

Цивільно-правовим договором є домовленість
двох або більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та
обов’язків (ст. 626 ЦК).
Сторонами трудового договору є працівник і роботодавець (власник або уповноважений ним орган), а цивільно-правового — замовник і виконавець.
У цьому випадку ФОП є стороною саме зазначеного цивільно-правого договору з відповідним іншим учасником господарських відносин
(відповідним підприємством або іншим ФОП), а
не трудового, тому ФОП:
— не зараховується до штату працівників підприємства-контрагента або іншого ФОПа, з
яким він уклав цивільно-правовий договір;
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— на нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку підприємстваконтрагента;
— на нього не поширюються права працівників підприємства-контрагента на відповідні
види відпусток, оплату часу непрацездатності, а
також інші права та обов’язки (наприклад, щодо
поїздок у службові відрядження) згідно з нормами трудового законодавства.
Приклад:
Якщо підприємству необхідна для використання у якості сировини певна кількість
якоїсь специфічної сільськогосподарської
продукції, воно може укласти трудовий договір з певною особою, яка буде виконувати
відповідні завдання та обов’язки з вирощування такої продукції у підсобному господарстві підприємства. При цьому посада
(професія) зазначеного працівника має
бути передбачена у штатному розписі підприємства і за свою роботу зазначений працівник буде одержувати заробітну плату.
У той же час інколи економічно більш
доцільним для підприємства може бути
або укладання договору купівлі-продажу з
ФОП, який є власником такої продукції,
або договору контрактації сільськогоспо-
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дарської продукції з ФОП-фермером. У цьому випадку немає потреби передбачати ані
у штатному розписі підприємства посаду
працівника, який би займався вирощуванням відповідної сільськогосподарської продукції, ані в організаційній структурі підприємства такий структурний підрозділ
(робочу ділянку) як підсобне сільськогосподарське господарство. Також ФОП у цьому випадку буде отримувати не заробітну
плату, а відповідну винагороду згідно з цивільно-правовим договором, який з ним
було укладено.

СКЛАДНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОФІ

Цивільні правовідносини засновуються, насамперед, на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Для цих відносин характерні свобода договору, свобода підприємницької діяльності, яка
не заборонена законом, справедливість, добросовісність і розумність. Таким чином цивільноправові відносини з ФОП будуються, в першу
чергу, на майновій самостійності, свободі договору та свободі підприємницької діяльності.
Види та характеристики найпоширеніших на
практиці цивільно-правових договорів наведені
у Таблиці 1.

Види цивільно-правових договорів у відповідності до ЦК
Стаття ЦК, вид договору

Таблиця 1

Характеристика договору

ст. 837 — договір підряду

Одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за
завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та
оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку,
переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату
замовникові. Усі нюанси укладання та виконання договору підряду розглядаються
у главі 61 ЦК.

ст. 655 — договір купівліпродажу

Одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар)
у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти
майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

ст. 712 — договір поставки

Продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується
передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання
його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим,
сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується
прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

ст. 713 — договір контрактації
сільськогосподарської продукції

Виробник сільськогосподарської продукції зобов’язується виробити визначену
договором сільськогосподарську продукцію і передати її у власність заготівельникові
(контрактанту) або визначеному ним одержувачеві, а заготівельник зобов’язується
прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами відповідно до умов
договору.

ст. 715 — договір міни (бартеру)

Кожна зі сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один товар в обмін
на інший товар.

ст. 731 — договір ренти

Одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність
майно, а платник ренти взамін цього зобов’язується періодично виплачувати
одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі. Договором ренти
може бути встановлений обов’язок виплачувати ренту безстроково (безстрокова рента)
або протягом певного строку.

ст. 759 — договір найму
(оренди)

Наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування
за плату на певний строк. Предметом договору найму може бути річ, яка визначена
індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому
використанні (неспоживна річ).
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ст. 892 — договір на виконання
науково-дослідних або
дослідно-конструкторських та
технологічних робіт

Підрядник (виконавець) зобов’язується провести за завданням замовника наукові
дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на
нього, нову технологію тощо, а замовник зобов’язується прийняти виконану роботу
та оплатити її.

ст. 901 — договір про надання
послуг

Одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника)
надати послугу, яка споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної
діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо
інше не встановлено договором.

ст. 909 — договір перевезення
вантажу

Одна сторона (перевізник) зобов’язується доставити довірений їй другою стороною
(відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право
на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов’язується сплатити за
перевезення вантажу встановлену плату.

ст. 1000 — договір доручення

Одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони
(довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює,
припиняє цивільні права та обов’язки довірителя. Договором доручення може бути
встановлено виключне право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя
всіх або частини юридичних дій, передбачених договором. У договорі можуть бути
встановлені строк дії такого доручення та (або) територія, у межах якої є чинним
виключне право повіреного.

ст. 1011 — договір комісії

Одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за
плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Коли ФОП
сам може бути працівником

Разом з цим ФОП може одночасно укласти і
трудовий договір як з тим же самим підприємством, де він надає відповідні послуги за цивільно-правовим договором, так і з іншим. При цьому згідно із законодавством відповідній особі не
треба припиняти підприємницьку діяльність
для того, щоб оформити ще і трудові відносини
з певним роботодавцем. За таким трудовим договором ФОП вже набуде статусу працівника на
відповідному підприємстві, у т. ч. на нього будуть
поширюватися і відповідні права та обов’язки
згідно з трудовим законодавством. До того ж,
при оформленні трудового договору з підприємством, він вже буде вважатися на цьому підприємстві як «звичайна» фізична особа (громадянин), а не як особа, зареєстрована «приватним
підприємцем» і яка має відповідні права та
обов’язки як ФОП відповідно до норм цивільного, господарського й податкового законодавства.
Також слід зазначити, що при першому оформленні ФОП на роботу за трудовим договором,
така робота буде вважатися його основним місцем роботи, а не роботою за сумісництвом (суміщенням), оскільки здійснення ФОП саме під18

приємницької діяльності за відповідними
цивільно-правовими договорами, згідно із законодавством, не є працею, і у межах такої підприємницької діяльності ФОП не вважається
«працівником».
Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної
оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на
тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця,
приватної особи) за наймом (Положення про
умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства
фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43).
При оформленні ФОП працівником підприємства (укладанням з ним трудового договору) на
нього також має вестися трудова книжка на цьому підприємстві, якщо це його основне місце роботи, а якщо ФОП ще укладе і другий трудовий
договір на іншому підприємстві, де його робота
буде вже вважатися роботою за сумісництвом, то
відомості про неї вносяться до трудової книжки
окремим записом лише за бажанням працівника.
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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).
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Приміром, особа А має вищу економічну та
юридичну освіту і зареєстрована як ФОП. У цьому випадку вона може надавати відповідні послуги правового та економічного характеру і
працювати у відповідній сфері діяльності (на
відповідних посадах) одночасно на кількох підприємствах, як це зазначено у Таблиці 2.
Таблиця 2

Приклади оформлення роботи (діяльності) ФОП
Підприємство 1

Підприємство 2

Підприємство 3

Здійснення підприємницької діяльності на підставі
цивільно-правового договору щодо надання
інформаційно-консультаційних послуг у сфері
міжнародного права. Згідно з договором відповідна
інформація надається регулярно 2 рази на місяць
(огляди змін у законодавстві), а також здійснюються
відповідні консультації з окремих питань за запитами
Підприємства 1 у телефонному режимі або за допомогою
електронної пошти. При цьому безпосередньо готувати
зазначену інформацію (консультації) може як особа А
особисто, так й інший юрист, який працює у особи А
як ФОП за трудовим договором з ним. За надання
інформаційно-консультаційних послуг згідно з договором
ФОП особі А виплачується відповідна винагорода (одразу
після надання відповідної послуги або у певні періоди,
наприклад, раз на 3 місяці) на підставі акта
здавання-прийняття відповідних робіт.

Праця за трудовим
договором на посаді
юрисконсульта з 11:00
до 19:00 годин при
п’ятиденному робочому
тижні (основне місце
роботи, ведеться трудова
книжка). За роботу на посаді
юрисконсульта Працівнику А
виплачується заробітна
плата (посадовий оклад
та інші виплати) згідно
з штатним розписом на
Підприємстві 2
та з врахуванням
відповідного табелю обліку
робочого часу.

Праця за трудовим договором
на посаді консультанта
з податків і зборів з 8:00
до 9:30 при шестиденному
робочому тижні (на умовах
неповного робочого дня,
робота за сумісництвом,
трудова книжка не ведеться).
За роботу на посаді
консультанта з податків
і зборів Працівнику А
виплачується заробітна плата
(посадовий оклад та інші
виплати) згідно з штатним
розписом на Підприємстві 3
та з врахуванням відповідного
табеля обліку робочого часу.

Приховування
фактичних трудових відносин

Також слід зазначити, що в окремих випадках
деякі роботодавці з метою зменшення оподаткування іноді фактично використовують
працю осіб, які зареєстровані ФОП, не в якості
своїх працівників, а в якості діяльності ФОП,
тобто замість трудових договорів укладають
із ФОП цивільно-правові договори, хоча у таких договорах можуть бути наявні характерні ознаки саме трудових відносин, наприклад:
— систематична виплата ФОП фактично заробітної плати за процес праці (а не за її результат) 1 – 2 рази на місяць;
— підпорядкування ФОП правилам внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві;
— виконання ФОП роботи за професією (посадою), визначеною Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор про№ 24 (180), 17 грудня 2018

фесій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327;
— наявність у договорі обов’язку роботодавця
надати ФОП певне робоче місце на підприємстві
(визначення у договорі такого робочого місця);
— наявність у договорі обов’язку ФОП дотримуватися правил охорони праці на підприємстві
відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII тощо.
Таке «приховування» фактичних трудових
відносин між певним роботодавцем та ФОПом
може бути визнаним у встановленому порядку
незаконним і може бути виявлене у ході відповідних перевірок на підприємстві або у ФОП, що
може призвести до певних «негативних наслідків» для підприємства або ФОП.
Під час нарахування (виплати) ФОП доходу
від здійснення підприємницької діяльності,
суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід,
19
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підприємством у трудові можна порадити передбачити у відповідних пунктах цивільноправового договору доречні додаткові положення, згідно з якими ФОП:
— самостійно сплачує податки та збори;
— не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
— несе самостійно ризик за результати своєї
роботи;
— самостійно забезпечує себе майном (інструментами, матеріалами) для виконання роботи/надання послуг;
— має право одночасно виконувати роботу/
надавати послуги і іншим особам, без погодження із замовником;
— має право доручати виконання відповідної
роботи/надання послуги іншій особі.
У цьому випадку підприємству буде легше
оскаржити в установленому порядку у разі необхідності відповідні висновки перевіряючих щодо
характеру робіт (послуг), які надає ФОП підприємству за цивільно-правовим договором, та
уникнути відповідних негативних наслідків для
себе, зокрема штрафних санкцій.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант з питань оплати праці
та кадрового діловодства

реклама

не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо ФОП, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну
реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується у разі нарахування (виплати) доходу
за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором,
коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів
14.1.195., 14.1.222. п. 14.1. ст. 14 Податкового
кодексу України (п. 177.8. ст. 177 Податкового
кодексу України).
Разом з тим слід зазначити, що на сьогодні на
законодавчому рівні не визначено чітких ознак
(наведених вище або інших), за якими відносини з ФОП за цивільно-правовим договором підлягають перекваліфікації у трудові, і тому така
перекваліфікація часто фактично залежить
лише від внутрішнього переконання перевіряючого (або деяких документів відомчого характеру), який вбачає у таких відносинах прихованість трудових відносин, наприклад, якщо у
штаті підприємства є працівники зі схожими
функціями виконавця. Тому щоб уникнути
можливого перекваліфікації відносин ФОП з

20

№ 24 (180), 17 грудня 2018

ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

НАКАЗ

від 25 червня 2018 р. № 676
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2018 р. за № 1028/32480

Видавник:
Міністерство освіти і науки
України

Набув чинності:
5 жовтня 2018 року

Остання редакція:
25 червня 2018 року

Про затвердження Інструкції з діловодства
у закладах загальної середньої освіти

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, пункту 369 плану пріоритетних дій Уряду на
2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-ни від 28 березня 2018 р. № 244-р,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з діловодства у закладах загальної середньої освіти, що додається.
2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.
Міністр

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
нову Інструкцію з діловодства
у закладах загальної середньої
освіти, в якій встановлено загальні вимоги щодо документування управлінської інформації та організації роботи з
документами для державних і
комунальних шкіл, визначено,
як мають бути складені накази, протоколи, листи, акти та
інші документи, а також зазначено особливості складання
номенклатури справ і зберігання документів.

№ 24 (180), 17 грудня 2018

Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
спеціального зв’язку та
захисту інформації України
Перший заступник Голови
Державної архівної служби України

Л. О. Євдоченко
І. М. Кісіль
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
25 червня 2018 р. № 676
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2018 р. за № 1028/32480

Інструкція
з діловодства у закладах загальної середньої освіти
I. Загальні положення
1. Ця Інструкція встановлює загальні вимоги щодо документування управлінської інформації та
організації роботи з документами у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти
(далі — заклади).
2. Дотримання вимог щодо порядку ведення документування, встановлених цією Інструкцією,
є обов’язковим для закладів.
3. Заклади організовують діловодство відповідно до інструкції, яка розробляється на основі цієї
Інструкції та затверджується керівником закладу.
4. Організація діловодства і контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів у закладі здійснюються відповідальною особою (відповідальними особами), яка (які) призначається (призначаються) керівником закладу.
5. Створення електронних документів здійснюється відповідно до Законів України «Про електронні
документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», наказу Міністерства
юстиції України від 11 листопада 2014 р. № 1886/5 «Про затвердження Порядку роботи з електронними
документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 р. за № 1421/26198.
Заклади можуть створювати документи тимчасового (до 10 років включно) строку зберігання лише
в електронній формі за умови наявності відповідного технічного забезпечення з урахуванням вимог
законодавства України та цієї Інструкції.
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6. Порядок організації діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначається Законами
України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації».
7. У закладі діловодство здійснюється державною мовою. Документи складаються державною мовою, крім випадків,
передбачених законодавством про мови в Україні.
Документи, які надсилаються іноземним адресатам, оформлюються українською мовою, або мовою держави-адресата,
або однією з мов міжнародного спілкування.
8. Строки зберігання документів, що створюються під час діяльності закладу, визначаються наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р. № 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 р. за № 571/20884 (зі змінами).
II. Загальні вимоги до створення, оформлення та документування управлінської інформації
1. Документування управлінської інформації закладу полягає у створенні документів, що спрямовані на вирішення
управлінських рішень.
2. Назва виду документа (наказ, протокол, доповідна записка тощо) має відповідати назвам, передбаченим розділом 3
Державного класифікатора управлінської документації ДК 010-98, затвердженого наказом Державного комітету України
по стандартизації, метрології та сертифікації від 31 грудня 1998 р. № 1024 (зі змінами).
Оформлення реквізитів організаційно-розпорядчої документації та порядок їх розташування мають відповідати Національному стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої
документації. Вимоги до оформлювання документів. ДСТУ 4163-2003», затвердженому наказом Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 7 квітня 2003 р. № 55 (далі — ДСТУ).
3. Організаційно-розпорядчі документи оформлюються на бланках, що виготовляються згідно з вимогами ДСТУ та цієї
Інструкції.
У закладі можуть використовуватися такі бланки документів:
загальний бланк для створення різних видів документів (без зазначення у бланку назви виду документа);
бланк листа;
бланк наказу.
Вимоги до оформлення документів, що виготовляються за допомогою комп’ютерної техніки, наведено в додатку 1 до
цієї Інструкції.
4. Посадові особи підписують документи в межах своїх повноважень, визначених законодавством України, статутом
закладу, посадовими інструкціями, наказом про розподіл обов’язків між керівником закладу та його заступниками тощо.
Відбитком печатки закладу (за наявності) засвідчують підпис посадової особи на документах із питань організаційної
та фінансово-господарської діяльності за переліком документів, на яких підпис посадової особи засвідчується відбитком
печатки закладу, наведеним у додатку 2 до цієї Інструкції.
Відбиток печатки ставиться так, щоб він охоплював останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала
документ, але не підпис посадової особи, або проставляється на окремо виділеному для цього місці з відміткою «М. П.».
5. Заклад може засвідчувати копії лише тих документів, що створюються в ньому, а також у випадках, передбачених
в абзаці другому цього пункту.
У разі підготовки документів для надання судовим органам, під час вирішення питань щодо прийняття громадян на роботу, навчання, засвідчення їх трудових та інших прав у взаємовідносинах із закладом, а також під час формування особових
справ працівників заклад може виготовляти копії документів, виданих іншими установами (копії документів про освіту тощо).
Відмітка «Копія» проставляється на лицьовому боці у верхньому правому кутку першого аркуша документа.
Копії наказів, інших документів засвідчує (засвідчують) відповідальна особа (відповідальні особи) за організацію діловодства у закладі.
6. У разі потреби проведення оцінки доцільності створення документа, його обґрунтованості та відповідності законодавству здійснюється погодження документа.
Погодження документів може здійснюватись посадовими особами закладу, які відповідно до їх компетенції вирішують
питання, порушені в документі (внутрішнє погодження), а також заінтересованими установами (зовнішнє погодження).
Погодження документів здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р.
№ 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 22 червня 2015 р. за № 736/27181 (далі — Правила організації діловодства та архівного зберігання документів).
Гриф погодження розміщують нижче реквізиту «Підпис». Він складається зі слова ПОГОДЖЕНО (без лапок), назви посади особи, яка погоджує документ (разом з найменуванням закладу), підпису, ініціалу(ів) і прізвища, дати погодження.
Приклад:
ПОГОДЖЕНО
Директор гімназії № 5
Підпис Ініціал(и), прізвище
05.02.2018
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7. Затвердження управлінських документів здійснюється особисто керівником закладу відповідно до його повноважень
або розпорядчим документом закладу із зазначенням на документі грифа затвердження, оформленого відповідним чином.
Порядок затвердження документів здійснюється відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання
документів.
Гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок), назви посади, підпису, ініціалу(ів) і прізвища особи, яка затвердила документ, дати затвердження.
Приклад:
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор гімназії № 5
Підпис Ініціал(и), прізвище
07.03.2018

У разі затвердження документа рішенням колегіального органу гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖЕНО
(без лапок), назви, дати і номера документа у називному відмінку.
Приклад:
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання педагогічної ради гімназії № 5
06.05.2018 № 40

III. Особливі вимоги до складання деяких видів документів
1. Наказ — розпорядчий документ, який видає керівник закладу на правах єдиноначальності та в межах своєї компетенції, обов’язковий для виконання підлеглими. Накази видаються з основної діяльності, адміністративно-господарських,
кадрових питань закладу, а також руху учнів.
Накази з основної діяльності, адміністративно-господарських, кадрових питань, руху учнів/вихованців підписуються керівником закладу, а за його відсутності — особою, яка виконує його обов’язки, та реєструються в журналах реєстрації наказів.
Після підписання наказу зміни до нього вносяться лише шляхом видання нового наказу про внесення змін.
Наказ оформлюється на бланку наказу закладу.
Зміст наказу стисло викладається в заголовку, який починається з прийменника «Про» та складається за допомогою
віддієслівного іменника («Про затвердження...», «Про створення...») або іменника («Про підсумки...»).
Текст наказу з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та руху учнів/вихованців складається з двох
частин - констатуючої (преамбули) і розпорядчої.
У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета видання наказу. Розпорядча частина наказу починається із слова «НАКАЗУЮ», яке друкується з нового рядка великими літерами без відступу від лівого поля і лапок,
після чого ставиться двокрапка.
Якщо наказ видається на підставі іншого розпорядчого документа, у констатуючій частині зазначаються назва виду
цього документа, його автор, дата, номер та заголовок.
Накази нумеруються в порядку їх видання в межах календарного року; накази з основної діяльності, руху учнів/вихованців, адміністративно-господарських, кадрових питань мають окрему порядкову нумерацію. З метою розрізнення груп
наказів до реєстраційного індексу наказу через дефіс додається літерна відмітка, наприклад:
накази з адміністративно-господарських питань — № 2-г;
накази з кадрових питань — № 2-к;
накази про надання щорічних основних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням працівників — № 2-в;
накази з руху учнів/вихованців — № 2-у.
2. Протокол — документ, у якому фіксується перебіг ведення засідань, ухвалення рішень дорадчими та колегіальними
органами, комісіями тощо.
Протоколи засідань педагогічних рад, інших дорадчих та колегіальних органів складаються в стислій формі. У протоколі, складеному в стислій формі, фіксуються лише прийняті рішення без деталізації перебігу обговорення питання.
У разі потреби за рішенням загальних зборів (конференції) колективу протоколи загальних зборів (конференції) колективу можуть складатися у повній формі.
Нумерація протоколів засідань педагогічної ради ведеться в межах навчального року, протоколів виборних органів —
у межах їх повноважень.
Нумерація протоколів ведеться окремо за кожною групою протоколів засідань відповідного колегіального органу.
3. Датою протоколу є дата проведення засідання.
Заголовок до тексту протоколу має відображати вид засідання (нарада, збори, конференція тощо) або колегіальної
діяльності (комісія, рада, збори, робоча група тощо) і включати назву виду документа.
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Текст протоколу складається зі вступної та основної частин.
У вступній частині протоколу зазначаються прізвища та ініціали голови або головуючого на засіданні, зборах тощо,
секретаря, запрошених, а також присутніх осіб.
У разі потреби за рішенням відповідного органу у списку присутніх зазначаються посади запрошених осіб та найменування установ. Якщо кількість присутніх перевищує 15 осіб, зазначається їх загальна кількість з посиланням на список, що
додається до протоколу.
4. Вступна частина містить порядок денний: перелік розглянутих на засіданні питань. Порядок денний подається наприкінці вступної частини.
Слова «Порядок денний» друкуються від межі лівого поля, після них ставиться двокрапка. Кожне питання нумерується
арабськими цифрами і друкується з абзацу. Формування питань у порядку денному починається з прийменника «Про».
5. Основна частина протоколу складається з розділів, які мають відповідати пунктам порядку денного. Розділи нумеруються арабськими цифрами і будуються за такою схемою:
для стислої форми протоколів: «СЛУХАЛИ — УХВАЛИЛИ»;
для повної форми протоколів: «СЛУХАЛИ — ВИСТУПИЛИ — УХВАЛИЛИ».
Після слова «СЛУХАЛИ» з нового рядка зазначаються прізвище та ініціали (ініціал імені) кожного доповідача.
У повній формі протоколу після слова «ВИСТУПИЛИ» фіксуються виступи тих осіб, які взяли участь в обговоренні
доповіді (питання порядку денного). Виступи оформлюються в протоколі із зазначенням посад, прізвищ та ініціалів (ініціалу),
імен доповідачів у називному відмінку, викладенням змісту виступу або питання, відповіді на нього.
6. Тексти виступів у протоколі викладаються від третьої особи однини.
Текст або тези доповіді, оформлені як окремі документи, до тексту протоколу не включаються. Після відомостей про
доповідача ставиться тире і зазначається «Текст доповіді додається до протоколу».
Після слова «УХВАЛИЛИ» фіксується прийняте рішення з обговорюваного питання порядку денного, яке має включати
складові, що відповідають на такі питання: кому, що зробити і в який строк.
У разі якщо приймається рішення про схвалення, погодження, затвердження документа, який обговорювався на засіданні, цей документ додається до протоколу. За наявності інших документів, що розглядалися на засіданні та факт обговорення яких було зафіксовано в тексті протоколу, вони нумеруються арабськими цифрами (наприклад, додаток 1, додаток 2). У відповідних пунктах протоколу проставляються посилання на ці додатки.
Протокол підписує головуючий на засіданні колегіального (дорадчого) органу та секретар (за наявності). Протокол
засідань комісій підписують усі члени комісії.
7. Листи складаються з метою обміну інформацією між закладом та органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, їх посадовими і службовими особами, закладами, установами, організаціями та іншими фізичними
і юридичними особами.
Бланки листа мають такі реквізити:
найменування засновника (засновників) закладу (наприклад, Одеська міська рада);
повне найменування закладу відповідно до установчих документів;
довідкові дані про заклад (поштова адреса, номери телефонів, факсів, рахунків у банку, адресу електронної пошти тощо).
Реквізитами листа є: дата, реєстраційний індекс, посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який надається
відповідь (за потреби), адресат, заголовок до тексту, текст, відмітка про наявність додатків (за потреби), підпис, відмітка
про виконавця.
Датою листа є дата його підписання, яка має збігатися із датою реєстрації вихідної кореспонденції.
Текст листа викладається від першої особи множини з використанням слів: «просимо повідомити...», «роз’яснюємо, що...».
Зазвичай у листі порушується одне питання.
8. Акт — документ, складений групою осіб для засвідчення встановлених фактів або подій. Акти оформлюються за
результатами ревізій фінансово-господарської діяльності, під час приймання-передавання справ, списання майна тощо.
Датою акта є дата його складення.
Текст акта складається зі вступної та констатуючої частин.
У вступній частині зазначаються підстави для складання акта та називаються особи, які склали акт або були присутні
при цьому.
У констатуючій частині викладаються суть, завдання, характер виконаної роботи, встановлені факти, пропозиції та висновки. Констатуюча частина може оформлюватися у вигляді таблиці.
У кінці тексту акта записуються дані про кількість примірників акта та їх місцезнаходження.
Акт підписують усі особи, які брали участь у його складанні.
Особа, яка має зауваження до змісту акта, підписує його і викладає свою думку на окремому аркуші, який додається
до акта.
IV. Реєстрація документів
1. Документи в закладі реєструються централізовано незалежно від способу їх створення, одержання чи відтворення. У закладі може застосовуватися автоматизована форма реєстрації документів з використанням спеціальних комп’ютерних програм.
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2. Реєстрація документів здійснюється відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів.
3. Реєстрація документів проводиться з метою забезпечення їх обліку, контролю за виконанням і оперативним використанням інформації та полягає у веденні запису облікових даних про документ, яким фіксується факт створення, відправлення або отримання документа шляхом проставлення на ньому реєстраційного індексу із записом у відповідних
журналах (базах автоматизованих систем) реєстрації необхідних відомостей про документ.
4. Реєстрації підлягають вхідні, вихідні та внутрішні документи (довідки, доповідні записки, заяви, протоколи засідань
педагогічних рад, комісій тощо).
5. Документи реєструються лише один раз: вхідні — у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо
документ надійшов у неробочий час, створювані — у день підписання або затвердження.
6. Документи, які надходять до закладу, реєструються в журналі вхідної кореспонденції, ті, що відправляються, —
у журналі вихідних документів, внутрішні — у журналі внутрішніх документів, накази — у журналах реєстрації наказів.
Перелік документів, що не підлягають реєстрації спеціально призначеною для цього особою, наведено у додатку 3 до
цієї Інструкції.
Форму реєстраційного журналу наказів керівника закладу наведено у додатку 4 до цієї Інструкції.
Примірні форми реєстраційних журналів вхідних, вихідних, внутрішніх документів наведено у додатках 5 – 7 до Правил
організації діловодства та архівного зберігання документів.
7. Документи реєструються за групами залежно від назви виду, автора та змісту. Окремо реєструються:
вхідні документи;
накази з основної діяльності;
накази з руху учнів/вихованців;
накази з адміністративно-господарських питань;
накази з кадрових питань тривалого зберігання;
накази з кадрових питань тимчасового строку зберігання;
внутрішні документи (протоколи, довідки, доповідні, пояснювальні записки, заяви працівників тощо);
бухгалтерські документи;
звернення громадян, у тому числі батьків або законних представників учнів;
запити на публічну інформацію.
8. Документи, що передаються електронною поштою у сканованій формі без електронного цифрового підпису, реєструються окремо від інших документів із зазначенням електронної адреси відправника та адресата.
9. Під час реєстрації документа надається умовне позначення — реєстраційний індекс. Складові частини реєстраційного індексу документа (крім звернень громадян) відокремлюються одна від одної правобічною похилою рискою.
10. Для вхідних документів реєстраційний індекс складається з порядкового номера та індексу справи, наприклад 89/02-04,
де 89 — порядковий номер документа у межах року, 02-04 - індекс справи за номенклатурою справ.
11. У вихідного та внутрішнього (за винятком наказів, протоколів) документа реєстраційний індекс складається із індексу справи за номенклатурою справ та порядкового номера, наприклад 02-04/176, де 02-04 — індекс справи за номенклатурою справ, 176 - порядковий номер документа у межах року.
V. Складання номенклатури справ
1. Номенклатура справ — обов’язковий для закладу систематизований перелік назв (заголовків) справ, що формуються
із зазначенням строків зберігання справ.
2. Номенклатура справ створюється з метою встановлення в закладі єдиного порядку формування справ, забезпечення їх обліку, оперативного пошуку документів за їх змістом і видом, визначення строків зберігання справ і є основою для
складання описів справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, а також для обліку справ тимчасового (до 10
років включно) зберігання.
3. Складання та оформлення номенклатури справ здійснюється відповідно до вимог глави 1 розділу IV Правил організації діловодства та архівного зберігання.
4. Номенклатура справ закладу розробляється відповідальною особою (відповідальними особами) за організацію діловодства у закладі із залученням фахівців структурних підрозділів закладу (за їх наявності).
5. Номенклатура справ ухвалюється експертною комісією (далі — ЕК) закладу, яка створюється відповідно до законодавства.
6. Керівник новоствореного закладу зобов’язаний не пізніше одного року з початку діяльності подати схвалену ЕК закладу номенклатуру справ на розгляд експертно-перевірній комісії (далі — ЕПК) відповідного державного архіву, ЕК архівного відділу районної державної адміністрації або міської ради, у зоні комплектування якого перебуває заклад, для проведення експертизи цінності документів з метою їх можливого віднесення до джерел формування Національного
архівного фонду (далі — НАФ).
7. Заклад, що належить до джерел формування НАФ, у подальшому погоджує свою номенклатуру справ з ЕПК відповідного державного архіву.
8. Заклад, у діяльності якого не утворюються документи НАФ, погоджує номенклатуру справ з ЕК органу управління освітою.
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9. Номенклатура справ закладу підлягає погодженню з відповідним державним архівом або органом управління освітою
один раз на п’ять років або невідкладно в разі істотних змін у формі власності, структурі, функціях та характері роботи.
10. Погоджену ЕПК відповідного державного архіву або ЕК органу управління освітою номенклатуру справ затверджує
керівник закладу.
11. Наприкінці року номенклатура справ закривається підсумковим записом про категорії та кількість справ, заведених
у відповідному році.
12. Номенклатура справ щороку (не пізніше 20 грудня) уточнюється, затверджується керівником закладу та вводиться
в дію з 01 січня наступного року.
VI. Формування справ, зберігання документів
1. Формування справ — групування виконаних документів у справи відповідно до номенклатури справ.
2. Формування справ закладу здійснюється з дотриманням вимог Правил організації діловодства та архівного зберігання документів.
3. Накази з основної діяльності закладу, адміністративно-господарських, кадрових питань та руху учнів/вихованців
групуються в різні справи у хронологічному порядку відповідно до їх видів та строків зберігання.
4. Документи, затверджені наказом керівника закладу, є додатками до нього і групуються разом із цим розпорядчим
документом.
5. Листування групується за змістом і кореспондентською ознакою та систематизується в хронологічному порядку:
документ-відповідь розміщується за документом-запитом.
6. Алфавітна книга учнів/вихованців, журнали групи подовженого дня, обліку пропущених і замінених уроків, книги
обліку та видачі свідоцтв і додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту, атестатів та додатків до атестатів про
повну загальну середню освіту, золотих медалей «За високі досягнення у навчанні» та срібних медалей «За досягнення у
навчанні» прошнуровуються, а сторінки нумеруються. На останній сторінці журналу/книги робиться запис про кількість
сторінок у журналі/книзі, що підписує керівник закладу. Підпис керівника скріплюється печаткою закладу (за наявності).
7. У разі потреби за рішенням педагогічної ради у закладі можуть створюватися та вестися інші журнали (журнал практичного психолога, соціального педагога тощо).
VII. Експертиза цінності документів. Порядок підготовки справ до передання для архівного зберігання
1. Експертиза цінності документів та порядок підготовки справ до передання для архівного зберігання здійснюються на
підставі Правил організації діловодства та архівного зберігання документів.
Спеціальні вимоги до експертизи цінності документів та порядку підготовки справ до передання для архівного зберігання закладу передбачені цією Інструкцією.
2. Для організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися у діловодстві закладу, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд ЕПК державного архіву (ЕК архівного відділу районної державної адміністрації або міської ради) утворюється ЕК закладу. Створення ЕК та організація її роботи здійснюються відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів» та
наказу Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 р. № 1227/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та
організації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за № 1062/23594.
Склад ЕК та положення про неї затверджуються наказом керівника закладу. Головою ЕК призначається один із заступників керівника закладу, секретарем — особа, відповідальна за документи, що підлягають зберіганню та переданню в архів.
До складу ЕК закладу за їх згодою можуть входити представники архівних установ, органу вищого рівня (відповідного
органу управління освітою), методичних центрів, професійних спілок, їх об’єднань.
3. Справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання передаються на зберігання особі, відповідальній за архів,
за описами, що складаються особами, відповідальними за формування справ з відповідного напряму.
Прийняття кожної справи здійснюється у присутності працівника, який передає документи.
4. У кінці кожного примірника опису особа, відповідальна за архів закладу, проставляє підпис щодо прийняття справ
з обов’язковим зазначенням кількості (цифрами і словами) переданих справ і зазначає дату.
5. Після прийняття справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань особа, відповідальна
за архів закладу, на підставі описів справ, за якими здійснено прийняття документів, за встановленою формою готує річні
розділи зведених описів справ:
постійного зберігання (у закладі, що є джерелом формування НАФ);
тривалого (понад 10 років) зберігання;
з кадрових питань.
Особою, відповідальною за архів, складається акт про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ.
6. Зведений опис справ постійного зберігання складається у чотирьох примірниках. Після схвалення ЕПК державного
архіву та затвердження керівником закладу один його примірник направляється державній архівній установі чи архівному
відділу міської ради, у зоні комплектування якого перебуває заклад, другий примірник зберігається як недоторканий

26

№ 24 (180), 17 грудня 2018

ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

особою, відповідальною за архів закладу, третій, четвертий — використовуються у закладі для поточного пошуку справ і
у разі їх передання на постійне зберігання надходять до відповідної архівної установи.
7. Зведений опис тривалого (понад 10 років) зберігання складається у трьох примірниках. До нього включаються також
справи, які за номенклатурою справ мають строк зберігання «до ліквідації закладу». Після схвалення ЕК закладу примірники опису направляються на схвалення ЕК органу управління освітою. Після повернення всіх примірників опису його затверджує керівник закладу. Перший примірник опису зберігається в закладі як недоторканий, другий — є робочим і використовується для поточного пошуку справ, третій може надсилатися для контролю відповідному органу управління
освітою.
8. Опис справ з кадрових питань складається у закладі, який:
є джерелом формування НАФ — у трьох примірниках;
не є джерелом формування НАФ — у двох примірниках.
9. Заголовки справ опису з кадрових питань систематизуються за номінальною ознакою (групування в одну справу
документів одного виду) у такій послідовності:
накази керівника закладу з кадрових питань;
накази керівника закладу з руху учнів/вихованців;
облікові документи;
списки учнів/вихованців (алфавітна книга учнів/вихованців);
журнали реєстрації наказів з кадрових питань;
особові справи працівників;
контракти, трудові договори;
бухгалтерські документи (особові рахунки із заробітної плати, в разі їх відсутності — розрахункові відомості із зарплати);
документи про тарифікацію (тарифікаційні відомості (списки));
документи про проведення державної атестації;
книги обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту; атестатів та додатків до
атестатів про повну загальну середню освіту, золотих медалей «За високі досягнення у навчанні» та срібних медалей «За
досягнення у навчанні»;
документи про нещасні випадки (акти, протоколи, висновки, журнали);
журнали реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків;
журнали обліку руху трудових книжок та вкладок до них;
журнал реєстрації наказів з руху учнів/вихованців;
незатребувані особисті документи працівників (трудові книжки).
10. Особові справи вносяться до опису за роком звільнення працівника і систематизуються за прізвищами звільнених
працівників в алфавітному порядку.
11. Зведені описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань та акт про вилучення для
знищення документів, не внесених до НАФ (далі — акт про вилучення для знищення документів), розглядаються ЕК закладу одночасно.
12. Заклад, що є джерелом формування НАФ, описи справ постійного зберігання та з кадрових питань разом з актами
про вилучення для знищення документів після схвалення їх ЕК закладу подає на розгляд ЕПК відповідного державного
архіву.
13. Заклад, що не є джерелом формування НАФ, описи справ з кадрових питань разом з актами про вилучення для
знищення документів після схвалення їх ЕК закладу подає на розгляд ЕК архівного відділу районної державної адміністрації або архівного відділу міської ради. Описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання після схвалення ЕК закладу подаються на розгляд ЕК органу управління освітою.
14. Погоджені (схвалені) акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, затверджуються керівником закладу.
15. Після затвердження акта про вилучення для знищення документів заклад має право знищити документи.
16. Керівник закладу зобов’язаний забезпечити збереження документів, а у разі включення закладу до списку юридичних осіб — джерел формування НАФ після закінчення встановлених граничних строків їх зберігання в цьому закладі — забезпечити передання документів для постійного зберігання до відповідної державної архівної установи чи архівного відділу міської ради.
Генеральний директор
директорату дошкільної
та шкільної освіти
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Додаток 1
до Інструкції з діловодства
у закладах загальної середньої освіти
(пункт 3 розділу II)

ВИМОГИ
до оформлення документів, що виготовляються за допомогою комп’ютерної техніки
1. Для друкування текстів службових документів використовується гарнітура Times New Roman, шрифт — розміром 12 – 14
друкарських пунктів. Дозволяється використовувати шрифт розміром 8 – 12 друкарських пунктів для друкування реквізиту
«Прізвище виконавця і номер його телефону», виносок, пояснювальних написів до окремих елементів тексту документа або
його реквізитів тощо.
Під час друкування заголовків дозволяється використовувати напівжирний шрифт (прямий або курсив).
2. Текст документів на папері формату А4 (210 x 297 міліметрів) рекомендовано друкувати через 1 – 1,5 міжрядкового
інтервалу, а формату А5 (210 x 148 міліметрів) — через 1 міжрядковий інтервал.
Документи повинні мати такі поля (міліметрів):
30 — ліве;
10 — праве;
20 — верхнє та нижнє.
Реквізити документа (крім тексту), які складаються з кількох рядків, друкуються через 1 міжрядковий інтервал. Складові частини реквізитів «Адресат», «Гриф затвердження», «Гриф погодження» відокремлюються один від одного через 1,5
міжрядкового інтервалу.
Реквізити документа відокремлюються один від одного через 1,5 – 3 міжрядкових інтервали.
3. Назва виду документа друкується великими літерами.
4. Розшифрування підпису в реквізиті «Підпис» друкується на рівні останнього рядка назви посади.
5. Не робиться відступ від межі лівого поля для реквізитів «Дата документа», «Заголовок до тексту документа», «Текст»
(без абзаців), «Відмітка про наявність додатків», «Прізвище виконавця і номер його телефону», найменування посади у
реквізитах «Підпис» та «Гриф погодження», напису «Згідно з оригіналом», а також слів «СЛУХАЛИ», «ВИСТУПИЛИ»,
«УХВАЛИЛИ», «НАКАЗУЮ».
6. За наявності кількох грифів затвердження і погодження вони розміщуються на одному рівні вертикальними рядками.
Перший гриф — від межі лівого поля, другий — через 104 міліметри від межі лівого поля.
7. Під час оформлення документів на двох і більше сторінках друга та наступні сторінки мають бути пронумеровані.
Перша сторінка не нумерується.
8. Тексти документів постійного зберігання друкуються на одному боці аркуша. Документи із строком зберігання до 5
років можна друкувати на лицьовому і зворотному боці аркуша.
Додаток 2
до Інструкції з діловодства
у закладах загальної середньої освіти
(пункт 4 розділу II)

ПЕРЕЛІК

документів, на яких підпис посадової особи засвідчується відбитком печатки закладу
1. Акти (виконання робіт, списання матеріальних цінностей, фінансових перевірок, вилучення документів для знищення,
передавання справ тощо).
2. Довідки (про використання бюджетних асигнувань на заробітну плату, нарахування із заробітної плати тощо).
3. Договори (про матеріальну відповідальність, науково-технічне співробітництво, підряди, оренду приміщень, виконання робіт тощо).
4. Документи (довідки, посвідчення тощо), що засвідчують права громадян і юридичних осіб.
5. Доручення на одержання товарно-матеріальних цінностей.
6. Завдання (на проектування об’єктів, технічних споруд, капітальне будівництво, технічні тощо).
7. Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право здійснювати фінансово-господарські операції.
8. Кошторис витрат (на калькуляцію за договором, на капітальне будівництво тощо).
9. Листи гарантійні (на виконання робіт, надання послуг тощо).
10. Описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань.
11. Штатні розписи.
12. Трудові книжки.
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Додаток 3
до Інструкції з діловодства
у закладах загальної середньої освіти
(пункт 6 розділу IV)

ПЕРЕЛІК

документів, що не підлягають реєстрації спеціально призначеною для цього особою
1. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.
2. Зведення та інформація, надіслані до відома.
3. Навчальні плани, освітні програми (копії).
4. Рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо.
5. Норми витрат матеріалів.
6. Вітальні листи і запрошення.
7. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені).
8. Місячні, квартальні, піврічні звіти.
9. Форми статистичної звітності.
10. Договори.
Додаток 4
до Інструкції з діловодства
у закладах загальної середньої освіти
(пункт 6 розділу IV)
Реєстраційний журнал наказів керівника закладу

Реєстраційний
індекс (номер)
наказу

Дата
наказу

1

2
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Заголовок наказу

Прізвище, ініціали
працівника, на якого
покладений контроль
за виконання наказу

Прізвище, ініціали
відповідальної особи
(відповідальних осіб)

Примітки

3

4

5

6
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Л И С Т – Р О З’ Я С Н Е Н Н Я
від 3 жовтня 2018 р. № 1/9-596

Щодо застосування окремих положень Інструкції з діловодства
у закладах загальної середньої освіти
Відповідно до статті 43 Закону України «Про загальну середню освіту» порядок діловодства в закладі загальної середньої освіти визначається керівником відповідно до законодавства.
З огляду на це, а також з метою впорядкування та дебюрократизації системи документообігу в закладах
загальної середньої освіти у відповідності до пункту 369 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік Міністерство освіти і науки України видало наказ від 25.06.2018 р. № 676 «Про затвердження Інструкції з діловодства
у закладах загальної середньої освіти» <...>.
Одночасно визнано таким, що втратив чинність, наказ МОН від 23.06.2000 р. № 240 «Про затвердження
Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I – III ступенів» (згідно
з наказом МОН від 01.10.2018 р. № 1040).
Новою Інструкцією унормовано загальні засади ведення діловодства у закладах загальної середньої освіти. Відповідно, на її підставі заклад освіти затверджуватиме власну.
Такий підхід максимально розширює повноваження й індивідуалізує потреби закладу освіти в документуванні інформації, пов’язаної з прийняттям управлінських рішень, й убезпечує освітян від надмірних вимог
щодо обов’язкового зберігання документів, що втратили актуальність.
Інструкція не містить переліку обов’язкової для закладів освіти ділової документації.
Натомість МОН пропонує взяти до відома Примірний перелік документів, що створюються під час діяльності закладів загальної середньої освіти, із зазначенням строків зберігання (додається), укладений відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання
документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5 <...> (зі змінами).
Зазначений перелік актуалізовано і скорочено — він щонайменше на 20 % менший від попереднього. До
прикладу, МОН тепер не пропонуватиме закладу освіти зберігати «нормативно-правову документацію МОН з
питань організації навчально-виховного процесу», складати та вести «книгу записів наслідків внутрішнього контролю» чи «книгу протоколів», а також вести «списки первинного обліку дітей, які підлягають навчанню», оскільки облік дітей дошкільного та шкільного віку вже належить до повноважень місцевих органів виконавчої влади.
На підставі примірного переліку документів заклад відтепер формуватиме номенклатуру справ, що групуватиме документи за змістом і видом з метою оптимізації їх обліку, зберігання та оперативного пошуку потрібної інформації. При цьому з Інструкції вилучено застарілі й неактуальні вимоги щодо підготовки документів за допомогою табуляторів.
Інструкція не містить обов’язкових вимог щодо планування педагогічними працівниками освітньої діяльності. Інструкція впорядковує і деталізує вимоги до порядку документування інформації, пов’язаної з прийняттям управлінських рішень (підписування документа, його погодження і затвердження, засвідчення його
копії тощо), а також її зберігання (реєстрації, підготовки до архівного зберігання, проведення експертизи
цінності документів та їх знищення).
Інструкцією вперше впорядковано вимоги до оформлення документів, що виготовляються за допомогою
комп’ютерної техніки, а також передбачено можливість документування управлінської інформації лише
в електронному вигляді за наявності відповідного технічного забезпечення. Наразі це стосується документів
тимчасового (до 10 років включно) зберігання. У перспективі системне впровадження електронного документообігу дозволить закладам освіти суттєво скоротити використання паперу й інших ресурсів, а також уникнути дублювання інформації на електронному та паперовому носіях.
Єдині зразки обов’язкової ділової документації у закладах загальної середньої освіти усіх типів і форм
власності, затверджені наказом МОН від 10.05.2011 р. № 423, наразі залишаються чинними. Водночас з урахуванням пропозицій педагогічних працівників та адміністрації закладів загальної середньої освіти, висловлених під час опитування з питань документообігу та звітності, проведеного Міністерством освіти і науки України
разом із громадською організацією «ЕдКемп Україна» (згідно з наказом МОН від 22.12.2016 р. № 1593), та
положень нової Інструкції розпочато розроблення нових зразків обов’язкової ділової документації.
Принагідно інформуємо, що Інструкція є результатом кількамісячних зусиль експертів МОН, Офісу дерегуляції, обласних інститутів післядипломної освіти, закладів освіти та громадських організацій.
Під час розроблення документа враховано пропозиції понад 8 тисяч освітян з усієї України, які взяли
участь у дослідженні з дебюрократизації шкільної діяльності «Діти і папери: як досягти балансу в школі»,
проведеному в рамках спільної ініціативи громадської організації «ЕдКемп Україна» та Міністерства освіти
і науки України у 2016 році, а також результати громадського обговорення Типової інструкції, що відбулось
у березні 2017 року.
Заступник Міністра
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Найсуттєвіше:
У цьому Листі наведено
роз’яснення щодо застосування окремих положень нової Інструкції з
діловодства у закладах
загальної середньої освіти, а також примірний
перелік документів, що
створюються під час
діяльності закладів загальної середньої освіти,
із зазначенням строків
зберігання.
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Додаток
до листа МОН
03.10.2018 p. № 1/9-596

Примірний перелік документів, що створюються під час діяльності закладів загальної середньої освіти,
із зазначенням строків зберігання1
Строк зберігання2
№ з/п

Назва виду документа

у закладах, у діяльності
у закладах, у діяльності яких
яких створюються докумен- не створюються документи
ти НАФ
НАФ

1.

Статут закладу

Пост., ст. 30

До ліквідації закладу, ст. 30

2.

Накази керівника з основної діяльності

Пост., ст. 16-а

До ліквідації закладу,
ст. 16-а

3.

Накази керівника з кадрових питань тривалого зберігання (про прийняття на 75 р., ст. 16-б
роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво,
звільнення; атестація, підвищення кваліфікації, стажування, зміна біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплата праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; всі види відпусток
працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток без збереження заробітної плати)

4.

Накази керівника з руху учнів/вихованців

5.

Накази керівника з кадрових питань особового складу тимчасового зберіган- 5 р., ст. 16-б (примітка)
ня (про відрядження; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та
відпусток у зв’язку з навчанням)

6.

Накази керівника з адміністративно-господарських питань

5 р., ст. 16-в

5 р., ст. 16-в

7.

Штатний розпис

Пост., ст. 37-а

75 р., ст. 37-а

8.

Правила внутрішнього розпорядку

1 р. після заміни новими,
ст. 397

1 р. після заміни новими,
ст. 397
25 р., ст. 415

15 р.

75 р., ст. 16-б

15 р.
5 р., ст. 16-б (примітка)

9.

Тарифікаційні списки

25 р., ст. 415

10.

Положення про структурні підрозділи закладу (за їх наявності)

Пост., ст. 39

75 р., ст. 39

11.

Посадові інструкції працівників закладу

5 р. після заміни новими,
ст. 43

5 р. після заміни новими,
ст. 43

12.

Протоколи загальних зборів (конференції) колективу

Пост., ст. 12-а

До ліквідації закладу,
ст. 12-а

13.

Протоколи засідань педагогічної ради, атестаційної комісії тощо

Пост., ст. 14-а

10 р., ст. 14-а

14.

Річний план роботи закладу

6 р.

6 р.

15.

Робочий навчальний план закладу

До заміни новим

До заміни новим

16.

Колективний договір

Пост., ст. 395-а

До ліквідації закладу,
ст. 395-а

17.

Розклад навчальних занять

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

18.

Статистичні звіти з питань загальної середньої освіти (форми № ЗНЗ-1,
№ ЗНЗ-3, № 83-РВК тощо)

1 р.

1 р.

19.

Документи (протоколи засідань та рішення атестаційних комісій, характерис- 5 р., ст. 636
тики, атестаційні листи) про проведення атестацій і встановлення кваліфікації

5 р., ст. 636

20.

Документи (свідоцтва, акти, договори) на землю, споруди, майно, на право
володіння, користування, розпорядження майном

До ліквідації закладу, ст. 87

21.

Освітні програми закладу

Пост., ст. 553

До заміни новими, ст. 553

22.

Протоколи засідань комісій про результати державної підсумкової атестації
учнів та документи (учнівські роботи) атестації

3 р., ст. 567-а

3 р., ст. 567-а

23.

Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені у разі зміни керівника закладу

Пост., ст. 45-а

До ліквідації закладу,
ст. 45-а

24.

Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені у разі зміни посадо- 3 р. після зміни посадових
вих та матеріально відповідальних осіб
та матеріально відповідальних осіб, ст. 45-б

25.

Паспорт закладу

Пост., ст. 541

1 р., ст. 541

26.

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян та документи (листи, довідки, акти) з їх розгляду

Пост., ст. 82-а

5 р., ст. 82-а

27.

Алфавітна книга учнів/вихованців

10 р., ст. 525-є

10 р., ст. 525-є
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Пост., ст. 87

3 р. після зміни посадових та
матеріально відповідальних
осіб, ст. 45-б
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28.

Особові справи працівників

75 р., ст. 493-в

75 р., ст. 493-в

29.

Особові справи учнів/вихованців

3 р. після закінчення або
вибуття, ст. 494-б

3 р. після закінчення або
вибуття, ст. 494-б

30.

Трудові книжки працівників

До запитання, не затребува- До запитання, не затребувані
ні не менше 50 років, ст. 508 не менше 50 років, ст. 508

31.

Книги обліку та видачі (реєстрації) свідоцтв і додатків до свідоцтв про базову 75 р., ст. 531-а
загальну середню освіту, атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, золотих медалей «За високі досягнення у навчанні» та
срібних медалей «За досягнення у навчанні»

75 р., ст. 531-а

32.

Книги обліку та видачі похвальних листів «За високі досягнення у навчанні» та 10 р.
похвальних грамот «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»3

10 р.

33.

Класні журнали (I – IV та V – XI (XII) класів) та журнали обліку (навчальних
досягнень учнів, які перебувають на індивідуальному навчанні, планування
та обліку роботи гуртка, факультативу тощо, групи подовженого дня, пропущених і замінених уроків)

5 р., ст. 590

5 р., ст. 590

34.

Журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків

45 р. після закінчення журналу, ст. 477

45 р. після закінчення журналу, ст. 477

35.

Журнал обліку перевірок, ревізій та контролю за виконанням їх рекомендацій (контрольно-візитаційний журнал)

5 р., ст. 86

5 р., ст. 86

36.

Табелі навчальних досягнень учнів (свідоцтва досягнень)

Зберігаються в учнів

Зберігаються в учнів

37.

Інвентарна книга бібліотечного фонду (за наявності бібліотеки)

До ліквідації бібліотеки, ст.
805

До ліквідації бібліотеки,
ст. 805

38.

Журнал реєстрації (електронна база) наказів з основної діяльності

Пост., ст. 121-а

До ліквідації закладу,
ст. 121-а

39.

Журнал реєстрації (електронна база) наказів з кадрових питань (особового
складу) тривалого зберігання

75 р., ст. 121-б

75 р., ст. 121-б

40.

Журнал реєстрації (електронна база) наказів з руху учнів/вихованців

15 р.

15 р.

41.

Журнал реєстрації (електронна база) наказів з адміністративно-господарських питань, з кадрових питань (особового складу) тимчасового строку
зберігання

5 р., ст. 121-в

5 р., ст. 121-в

42.

Журнал обліку руху трудових книжок і вкладок до них

50 р., ст. 530-а

50 р., ст. 530-а

43.

Журнали реєстрації (електронна база) протоколів педагогічної ради, загальних зборів (конференції) колективу, атестаційної комісії тощо

3 р., ст. 122

3 р., ст. 122

44.

Журнал реєстрації (електронна база) вхідних, вихідних та внутрішніх (заяв,
доповідних і пояснювальних записок тощо) документів

3 р., ст. 122

3 р., ст. 122

45.

Журнал реєстрації (електронна база) звернень громадян

5 р., ст. 124

5 р., ст. 124

46.

Журнал реєстрації запитів на публічну інформацію

5 р., ст. 124

47.

Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєді- 10 р. після закінчення журяльності
налу, ст. 480, 481, 482

10 р. після закінчення журналу, ст. 480, 481, 482

48.

Зведена номенклатура справ закладу

5 р. після заміни новою та за
умови складення зведених
описів справ, ст. 112-а

5 р. після заміни новою та
за умови складення зведених описів справ, ст. 112-а

5 р., ст. 124

1
Строки зберігання документів встановлено з урахуванням вимог наказу Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р.
№ 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» <...> (зі змінами).
2
Строки зберігання окремих видів документів, що не містять посилань на статті Переліку типових документів, визначені
у цьому додатку на підставі практичної доцільності та перед складанням індивідуальної номенклатури справ закладу потребують погодження з експертно-перевірною комісією відповідного державного архіву.
3
У разі окремого ведення книги обліку та видачі похвальних листів «За високі досягнення у навчанні» та похвальних грамот
«За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».
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Пошук у Класифікаторі професій
специфічних категорій: юристи,
прибиральники, аналітики, водії
За результатами пошуку у Додатках А та Б до Національного класифікатора України
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) потрібної назви посади (професії) кадровики часто можуть знайти декілька споріднених тією чи іншою мірою професійних назв
робіт, що виглядатимуть саме такими, «які кадровик шукав». Але якщо провести більш детальний аналіз результатів пошуку, то можна буде побачити, що насправді з врахуванням
конкретних обставин (специфіки підприємства, його кадрового складу, відомчої приналежності, кваліфікаційного рівня відповідних робіт тощо) найбільш підходящою професійною
роботою для конкретного випадку буде лише одна із кількох знайдених. Дізнайтеся, чому і
як це відбувається, розглянувши конкретні приклади.

Шукаємо юристів

Іноді кадровики стикаються з проблемою
щодо правильного добору назви посади для працівників своєї юридичної служби або для спеціалізованої юридичної фірми. Якщо вони будуть здійснювати пошук потрібної назви посади
у Додатку Б до КП на літеру «Ю», або у Додатку А
до КП за кодами відповідних професійних угруповань КП, то вони зможуть знайти декілька
підходящих професійних назв робіт для кожного
конкретного випадку.
Зокрема, для відповідних керівників можуть
бути найбільш підходящими професійними назвами роботи «Головний юрисконсульт» та
«Начальник юридичного відділу», що відносяться до професійної групи «Керівники», які
належать до професійного угруповання з кодом
КП 1231 «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники».
Крім цього, у КП є професійна назва роботи
«Керівник служби» з кодом КП 1229.1, яка належить до професійного угруповання КП 1229.1
«Керівні працівники апарату центральних органів державної влади». Від цієї базової назви за
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допомогою Примітки 2 Додатку В до КП для внутрішнього використання можна утворити розширену професійну назву роботи «Керівник
правової служби». Аналогічно можна утворювати і відповідні інші керівні посади, які можна
застосовувати у системі державної служби, «Начальник юридичного управління» з кодом КП
1229.1, «Завідувач сектору правової роботи» з
кодом КП 1229.1 тощо.
Також у системі державної служби слід застосовувати і професійну назву роботи «Спеціаліст-юрисконсульт» з кодом КП 2419.3, яка, як
це видно з назви професійного угруповання, до
якого вона належить (2419.3 «Професіонали
державної служби»), також застосовується у системі державної служби.
Професійна назва роботи «Юрисконсульт»
(код КП 2429) (від латинського «juris consultus» —
радник з права) застосовується, як правило, на
тих підприємствах, основна сфера діяльності
яких не пов’язана з наданням юридичних послуг
(професійне угруповання «Інші професіонали в
галузі правознавства»). Основна мета діяльності
юрисконсульта — захист інтересів підприємства,
на якому він працює, при розгляді господарських
33
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спорів у арбітражі, судах та інших державних органах, а також в юридичному забезпеченні ефективності роботи свого підприємства.
Що стосується професійної назви роботи
«Юрист» з кодом КП 2421.2 (професійне угруповання «Адвокати та прокурори»), то її було
внесено до КП у 2003 році внаслідок подальшого
розвитку процесів побудови в Україні правової
держави та відповідно до міжнародних стандартів у сфері професійної класифікації. На відміну
від юрисконсульта, юрист переважно представляє інтереси у різних судових та інших органах і
консультує з різних правових питань не одного
клієнта (свого роботодавця або працівників свого підприємства), а різних. Він може спеціалізуватися на одній галузі права та виді юридичних
послуг, або на кількох. Переважно юристи працюють у різних спеціалізованих юридичних
фірмах або займаються приватною юридичною
практикою.
Слід зазначити, що на деяких підприємствах
різних видів діяльності сьогодні існує тенденція
вводити посади юриста замість юрисконсульта,
бо, на думку окремих кадровиків, вона більш
«престижна». Іноді також застосовується відсутня у КП, але запозичена з деяких іноземних професійно-класифікаційних систем назва посади
«корпоративний юрист», щоб відрізнити таку
посаду від посад юристів, що працюють у спеціалізованих юридичних фірмах. При цьому іноді також помилково вважається, що юрисконсульти (яких, до того ж, часто неправильно
називають «юристконсульти» або «юристи-консультанти») працюють тільки у юридичних консультаціях. Між тим кваліфікаційною характеристикою саме юрисконсульта передбачено
завдання та обов’язки, які подібні обов’язкам
«корпоративних юристів» в деяких іноземних
системах. До того ж назва «юрисконсульт», як
зазначалось вище, має цілком «благородне» стародавнє латинське коріння.
Також у 2009 р. до КП була внесена професійна назва роботи «Юрист-міжнародник» (код
КП 2421.2) (професійне угруповання «Адвокати
та прокурори») оскільки у зв’язку з поступовим
розширенням зовнішньоекономічної діяльності
підприємств, а також зарубіжних поїздок грома34

дян, поступово зростала і потреба в юристах такої спеціалізація, яка колись давно використовувалася лише в державних органах та відомствах
зовнішньополітичного та зовнішньоекономічного напрямків діяльності.
Разом з тим, слід зазначити, що не зовсім зрозуміло, чому під час класифікації достатньо споріднених професійних назв робіт у частині виконуваних завдань та обов’язків, а також кваліфікаційного рівня їх виконання, розробники КП
розмістили «Спеціаліста-юриста», «Юриста»,
«Юрисконсульта» та «Юриста-міжнародника» у
різних класифікаційних угрупованнях з різними
кодами КП, бо таким чином були фактично порушено концептуальні положення (методологічні
засади) ІСКО-88, на основі яких побудовано КП.

Пошук різних «прибиральників»

Практично на усіх підприємствах України
(далі — підприємства) працюють різного роду
«прибиральники», тому практично усі кадровики час від часу можуть здійснювати пошук у КП
найбільш підходящих професійних назв робіт
для працівників цієї професійної категорії. При
цьому слід зазначити, що на цей час у КП містяться кілька професійних назв робіт, які можуть бути найбільш підходящими для конкретного випадку.
Так, основними для зазначеної професійної
категорії будуть такі професійні назви робіт з
професійного угруповання «Підсобні робітники
та прибиральники в конторах, готелях та інших
установах»:
— «Прибиральник виробничих приміщень»
(код КП 9132);
— «Прибиральник службових приміщень»
(код КП 9132).
При цьому відсутні у КП і тому не будуть йому
відповідати такі назви робіт, які іноді використовуються на практиці, як «Прибиральник офісу», «Прибиральник офісних приміщень», «Прибиральник шкільних приміщень» тощо.
Разом з цим, у разі необхідності, згідно з нормами примітки 2 Додатку В до КП назви посад
можна розширювати термінами та словами, які
уточнюють місце роботи, виконувані роботи,
сферу діяльності за умови дотримання лаконіч№ 24 (180), 17 грудня 2018
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ності викладення, якщо інше не передбачено у
КП чи відповідних законодавчо-правових актах. Відповідно до зазначеного можна утворити, наприклад, таку розширену назву посади,
як «Прибиральник службових приміщень та
прилеглої території», якщо на відповідного працівника з певних причин покладаються і додаткові обов’язки щодо прибирання прилеглої до
офісу території, і його слід виокремити у штатному розписі від інших прибиральників службових приміщень (без додаткових обов’язків).
Крім «прибиральників приміщень» можна
знайти у КП у професійному угрупованні «Двірники та подібні до них чорнороби» і «прибиральників територій»:
— «Двірник» (код КП 9162);
— «Прибиральник територій» (код КП
9162);
— «Робітник з комплексного прибирання
та утримання будинків з прилеглими територіями» (код КП 9162).
Відповідні професії з прибирання територій
також можна розширювати (уточнювати) згідно з Приміткою 2 Додатку В до КП. Наприклад,
у випуску 87 Довідника кваліфікаційних характеристик працівників (далі — ДКХП) міститься
кваліфікаційна характеристика для такої специфічної, «розширеної» професійної назви роботи,
як «Прибиральник територій кладовищ» (код
КП 9162).
Зазначені вище різні «прибиральники» переважно спеціалізуються на прибиранні приміщень і територій саме тих підприємств, де вони
працюють. Разом з тим є підприємства, які спеціалізуються на наданні послуг з прибирання або
чищення відповідних приміщень на інших підприємствах або у окремих громадян за договорами з ними. У цьому випадку найбільш типовою
назвою професії (роботи) у штатному розписі такої фірми, що обслуговує, буде професійна назва
роботи з професійного угруповання КП «Укрупнені професії доглядачів будинків та працівників
закладів ресторанного господарства» «Чистильник приміщень (клінер)» (код КП 5129).
Також слід зазначити, що іноді недоцільно
вводити до штатного розпису підприємства працівника, який би спеціалізувався виключно на
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прибиранні, бо відповідні обов’язки з прибирання іноді можна додати до посадових (робочих)
інструкцій працівників, які і не спеціалізуються
на прибиранні. Крім того, для працівників інших професійних категорій іноді відповідні
обов’язки з «прибирання» вже включені і до їх
кваліфікаційних характеристик, що містяться у
відповідних галузевих випусках ДКХП, і тому
іноді також доцільно відшукати зазначені назви
професій (посад) користуючись не лише КП, але
також і відповідними галузевими випусками
ДКХП. Для ілюстрації зазначеного наведемо
приклади відповідних завдань та обов’язків для
окремих професійних назв робіт з КП, які вони
мають виконувати відповідно до їх кваліфікаційних характеристик:
— «Підсобний робітник» (код КП 9322), серед іншого: Очищає території, дороги, під’їзні
шляхи. Прибирає цехи, будівельні майданчики
та санітарно-побутові приміщення. Миє підлогу,
вікна, тару, посуд, деталі та вироби;
— «Робітник виробничих лазень» (код КП
9133), серед іншого: Розставляє урни для сміття,
чистить та дезінфікує їх. Прибирає та дезінфікує
туалети, душові, гардеробні та інші місця загального користування у виробничих лазнях;
— «Газогенераторник» (код КП 8159), серед
іншого: Прибирає шлак і золу, вантажить і транспортує їх у встановлене місце. Вилучає шлак зі
стояків і гідрозатворів скруберів;
— «Машиніст (кочегар) котельні» (код КП
8162), серед іншого: Прибирає вручну шлак та
золу із топок і бункерів парових та водогрійних
котлів виробничих і комунальних котелень і піддувал газогенераторів, а також з колосникових
решіток, топок, котлів і піддувал паровозів;
— «Робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва» (код
КП 6131), серед іншого: Білить і прибирає виробничі, складські та санітарно-побутові приміщення, території, дороги, під’їзні шляхи. Миє
підлогу, вікна, тару, посуд, деталі і вироби;
— «Машиніст очищувальних машин» (код
КП 8273), серед іншого Прибирає відходи. Миє,
чистить, змащує, пропарює устаткування;
— «Мийник посуду» (код КП 8221), серед іншого: Прибирає приміщення, в якому розташоване
35
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обладнання мийки, та утримує його в належному
санітарному стані;
— «Соціальний робітник» (код КП 5133), серед іншого: Прибирає житлові приміщення;
— «Оператор водозапірних споруд» (код КП
8163), серед іншого: Ліквідує затори, намерзлий
лід, прибирає листя, обкошує відкоси, охороняє
санітарний стан системи озер, каналів, трубопроводів. Очищує фільтрувальні решітки від
сміття;
— «Прибиральник сміттєпроводів» (код КП
9161), серед іншого: Прибирає, очищає від бруду й сміття та промиває стволи бункерів, завантажувальних клапанів, приміщення сміттєзбиральних і сміттєприймальних камер, проходи та
сходи до них, сміттєзбірники;
— «Машиніст прибиральних машин» (код
КП 9161), серед іншого: Керує електропідлогомийними, брудоприбиральними, пилососними,
самохідними акумуляторними підлогомийними
машинами з електронною системою керування
та іншими прибиральними машинами під час
механізованого прибирання станцій метрополітену і приміщень залізничних вокзалів. Прибирає станцію вручну в місцях недоступних для
машин та на передвестибюльній території;
— «Мийник-прибиральник рухомого складу»
(код КП 9142), серед іншого: Здійснює зовнішнє
і внутрішнє очищення, обтирає, прибирає і протирає скло легкових, вантажних і спеціальних
автомобілів, причепів, напівпричепів, шляхо-будівельних машин вручну із застосуванням засобів і різних розчинників, паст, бензину і гасу
згідно із санітарно-гігієнічними вимогами обробки під завантаження вантажу тощо.

Шукаємо потрібних «аналітиків»

Крім «прибиральників», враховувати відповідні завдання та обов’язки, передбачені у кваліфікаційних характеристиках різних професій
(посад) слід і у багатьох інших випадках. Наприклад, багатьом працівникам у ході своєї роботи
доводиться аналізувати великі обсяги різної інформації (інших матеріалів) для різноманітних
цілей. Але це не означає, що для того, щоб підібрати найбільш підходящу назву посади для зазначених працівників слід у КП здійснювати по36

шук виключно різних «аналітиків», зокрема у
Додатку Б серед професійних назв робіт на літеру «А». Наприклад, різні завдання та обов’язки
«аналітичного» характеру можуть виконувати
працівники на таких посадах згідно з КП згідно
з відповідними кваліфікаційними характеристиками:
— «Інокореспондент (з питань зовнішньоторговельної діяльності)» (випуск 65 ДКХП,
код КП 2451.2) — збирає та аналізує інформацію про продаж товарів і відгуки на товари від
кінцевих споживачів;
— «Фахівець з методів розширення ринку
збуту (маркетолог)» (випуск 65 ДКХП, код КП
2419.2) — аналізує та оцінює ефективність
діючих структур збутових каналів… Формує інформаційно-аналітичну базу даних, пропонує
альтернативні варіанти управлінських рішень з
проблем розширення ринків збуту;
— «Товарознавець (у підприємствах торгівлі)» (випуск 65 ДКХП, код КП 3419) — організовує вивчення попиту населення на товари та
аналізує його динаміку;
— «Економіст з планування» (випуск 1
ДКХП, код КП 2441.2) — здійснює комплексний
економічний аналіз господарської діяльності
підприємства і його підрозділів;
— «Агент торговельний» (випуск 1 ДКХП,
код КП 3415) — аналізує стан і тенденції зміни
попиту населення, вивчає потреби покупців (замовників), консультує з питань технічних та
споживчих характеристик товарів (послуг), які
сприяють задоволенню потреб покупців (замовників).
Є також у КП і професійні назви робіт, у
яких безпосередньо використовується термін «аналітик», але з іншими термінами і інколи не на першому місці (тобто деяких з них
не можна знайти серед професійних назв робіт,
які починаються на літеру «А»), наприклад:
— «Хімік-аналітик» (код КП 2113.2);
— «Математик-аналітик з дослідження операцій» (код КП 2121.2);
— «Аналітик з комп’ютерних комунікацій»
(код КП 2131.2);
— «Аналітик комп’ютерних систем» (код КП
2131.2);
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— «Аналітик комп’ютерного банку даних»
(код КП 2131.2);
— «Аналітик операційного та прикладного
програмного забезпечення» (код КП 2131.2);
— «Аналітик програмного забезпечення та
мультимедіа» (код КП 2131.2);
— «Аналітик комунікацій (крім комп’ютерів)»
(код КП 2149.2);
— «Аналітик систем (крім комп’ютерів)» (код
КП 2149.2);
— «Провізор-аналітик» (код КП 2224.2);
— «Аналітик у сфері професійної зайнятості»
(код КП 2412.2);
— «Аналітик з питань фінансово-економічної
безпеки» (код КП 2414.2);
— «Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку» (код КП 2419.2);
— «Молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика)» (код КП 2433.1);
— «Науковий співробітник (інформаційна
аналітика)» (код КП 2433.1);
— «Науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика)» (код КП 2433.1);
— «Аналітик консолідованої інформації» (код
КП 2433.2);
— «Аналітик з інвестицій» (код КП 2441.2);
— «Аналітик з кредитування» (код КП 2441.2);
— «Аналітик з модельної діяльності» (код КП
2452.2).

Шукаємо потрібного водія

Професія водія є однією з найбільш масових
професій, і її можна зустріти на багатьох як спеціалізованих на транспортних перевезеннях
підприємствах, так і на підприємствах інших
видів економічної діяльності. При цьому насамперед слід зазначити, що на цей час у КП немає
узагальненої професійної назви роботи «водій» (або «шофер»), натомість є широко коло
різних спеціалізацій цієї професії з різними
кодами КП, які не слід плутати:
— «Інкасатор-водій автотранспортних засобів» (код КП 4212);
— «Водій-інструктор» (код КП 5149);
— «Водій-випробувач» (код КП 7231);
— «Водій транспортно-прибиральної машини» (код КП 8290);
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— «Водій дрезини» (код КП 8311);
— «Водій аеросаней» (код КП 8321);
— «Водій мототранспортних засобів» (код КП
8321);
— «Водій автотранспортних засобів», «Водій
автотранспортних засобів (водій таксі)» (код КП
8322);
— «Водій трамвая», «Водій тролейбуса» (код
КП 8323);
— «Водій всюдихода» (код КП 8331);
— «Водій електро- та автовізка», «Водій навантажувача», «Водій самохідних механізмів»
(код КП 8334).
При цьому у переважній частині випадків на
підприємстві з автоперевезень працюють «Водії
автотранспортних засобів», які у свою чергу переважно розподіляються на водіїв вантажівок,
водіїв автобусів і водіїв легковиків (таксі). У той
же час КП не передбачає таких професійних
назв робіт, як «водій легкового автомобіля» або
«вантажівки», хоча і допускає використання
назви «водій таксі». Для правильного визначення назви відповідної спеціалізації водія автотранспортних засобів, слід користуватися не
лише самім КП, але також і випуском 69 «Автомобільний транспорт» ДКХП.
Нагадаємо, що згідно з п. 17 Загальних положень ДКХП, які містяться у розділі 2 випуску 1
ДКХП, у всіх записах про виконувані роботи (запис до трудових книжок тощо) слід означувати
повну назву професії відповідно до Довідника і
кваліфікаційний розряд, наприклад: «Слюсарінструментальник 7 розряду», «Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 5
розряду».
У випуску ж 69 ДКХП усіх водіїв автотранспортних засобів розподіляють за категоріями,
як це і передбачено чинними нормативно-правовими документами у сфері автомобільного
транспорту, зокрема на:
— «Водія автотранспортних засобів категорії В» (керування автомобілями, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг (7700
фунтів), і кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, — не перевищує 8);
— «Водія автотранспортних засобів категорії С1» (керування призначеними для переве37
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У той же час кваліфікаційною характеристикою «водія мототранспортними засобами» передбачено, що він «керує транспортними засобами, які відносяться до категорії А1, А, В1
(мототранспортні засоби) за різних дорожніх
умов».
Таким чином, у кадровій документації відповідно до КП та випуску 69 ДКХП слід писати, наприклад, не «Водій вантажівки», а «Водій автотранспортних засобів категорії C» (або «…С1»),
не «Водій автобуса», а «Водій автотранспортних
засобів категорії D» (або «…D1»). Кваліфікаційні розряди для професії водія автотранспортних
засобів не передбачені, натомість на підприємствах за деяких умов в усталеному порядку
(у т. ч. з врахуванням вимог Випуску 69 ДКХП),
можуть присвоюватися класи: ІІ або І.

Любов ГУЩІНА,
консультант з кадрового діловодства

реклама

зення вантажів автомобілями, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кг
(від 7700 до 16500 фунтів);
— «Водія автотранспортних засобів категорії С» (керування призначеними для перевезення вантажів автомобілями, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кг (16500
фунтів);
— «Водія автотранспортних засобів категорії D1» (керування призначеними для перевезення пасажирів автобусами, в яких кількість
місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16 );
— «Водія автотранспортних засобів категорії D» (керування призначеними для перевезення пасажирів автобусами, в яких кількість місць
для сидіння, крім сидіння водія, більше 16);
— «Водія автотранспортних засобів категорії BЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE» (керування составами
транспортних засобів з тягачем категорії В, C1 ,
С, D1 або D, яким водій має право керувати, але
який не належить до зазначених категорій составів транспортних засобів).
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Новорічний корпоратив:
покроковий алгоритм
організації свята
Новий рік — завжди довгоочікуване і веселе свято. Це час підведення підсумків, час виконання найпотаємніших бажань. Новорічні свята рідко обходяться без веселих корпоративів
і просто сімейних посиденьок. Деякі вважають новорічний корпоратив стандартним заходом
«для плюсика»: зібралися, пообідали (повечеряли), підняли келих шампанського — що ще
потрібно? Але будь-який досвідчений фахівець з управління персоналом скаже вам,
що новорічний корпоратив — це не тільки вечірка, але і захід з тімбілдінгу (від англ. Team
building — «побудова команди»), бо де ж ще випаде можливість для колективу налаштуватися на «загальну хвилю», як не на вечірці в колі співробітників? Але щоб корпоратив пройшов у невимушеній та веселій атмосфері, потрібно застосувати фантазію і відповідально
поставитися до його організації. До Нового 2019 року вже майже не лишилося часу (насправді, цим слід було б зайнятися ще хоча б на початку листопада), проте якщо ви ще
цього не зробили, ми підкажемо, як швидко обрати кращий варіант для вашого підприємства й організовувати свято, яке запам’ятається на довгий час.

Крок 1: Визначтеся з форматом

Перетворити корпоратив у грандіозну подію
здатні насамперед вдало підібрані теми і формат
свята. Це впливає на те, якою буде атмосфера,
як швидко співробітники підприємства почнуть
почувати себе невимушено і з задоволенням
стануть вдаватися до підготовлених для них веселощів.
Обираючи формат для свят, потрібно акцентувати увагу на таких нюансах:
— кількість людей у вашому колективі;
— вік колег;
— співвідношення чоловіків і жінок;
— наявність у вашому колективі творчих людей;
— кошти, які керівництво готове витратити
на організацію свята.
Щодо конкретних форматів, то наразі для
проведення новорічних корпоративів найпоширенішими є наступні:
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 Концертний формат.
Такий формат заходу передбачає, що люди
насолоджуються новорічним шоу без інтерактивного залучення. Найчастіше такий формат
проходить у вигляді концерту зірки або постановочного театрального, можливо, циркового
шоу. Концертний варіант проведення передбачає проведення новорічного банкету з розсадженням за столами.
 Інтерактивний формат.
В інтерактивному форматі новорічного заходу співробітники підприємства є не лише глядачами, а й учасниками заходу. Гостей, найчастіше, задіюють у welcome-зоні (зоні привітань) і,
як варіант, у програмі шоу. Такий формат передбачає фуршет у першій частині урочистостей і
банкет в другій, основній частині.
 Імерсійний формат.
Це новий формат новорічних заходів, при
якому гості повністю занурені в дійство, є його
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безпосередніми учасниками. Межі, у вигляді
сцени, між артистами і гостями не існує. Це,
свого роду, пригода «із зануренням». Пригощати
смаколиками можна як у форматі фуршету, так
і у форматі банкету за столами.
 Поїздка в інше місто.
Вивести весь штат у поїздку на Новий рік в
інше місто — це, звісно, дорогий варіант, який
доступний далеко не кожному підприємству,
але таке свято точно вразить співробітників.
Обираючи такий варіант, звісно, слід завчасно
потурбуватися про готель, оскільки чим ближче
до свята, тим вище ціни.
 Тематичні вечірки.
Цікава тема — відмінний спосіб відсвяткувати Новий рік по-новому. Костюми, відповідне
оформлення приміщення і стилізоване меню допоможуть вам у створенні відчуття свята і невимушеної атмосфери. Це вдалий варіант для підприємств, де працюють люди веселі й артистичні. А варіантів тематичних вечірок дуже багато:
космічні, ковбойські, вечірки диско 80-х чи 90-х,
мультяшні, казкові, фольклорні тощо.
 Майстер-класи.
Новорічну вечірку можна побудувати і навколо майстер-класу. Це можливість цікаво організувати свято, щоб нікому не було нудно, навчитися чомусь новому і просто весело провести
час. Майстер-клас для новорічного корпоративу
може бути на будь-яку тему. Серед особливо популярних — живопис, створення косметики
ручної роботи або парфумів, кулінарні майстеркласи, модельні.
 Квести.
Відмінна ідея для проведення нестандартного новорічного корпоративу — проходження
квесту. Командне вирішення різних завдань на
кмітливість, спритність і креативність допоможе згуртувати колектив і весело провести час.
Квест — це інтригуюча гра із завданнями, лабіринтами і головоломками, які потрібно вирішити для досягнення певної мети. Для цього
команда проходить за певним маршрутом випробувань, збирає бали, знаходить ключі тощо.
Учасникам квесту видається відповідний реквізит для кращого занурення в роль. По дорозі
вони також зустрічають інструкторів або акто40

рів у костюмі, які видають завдання і стежать за
проходженням квесту. Існує велика кількість
ідей і легенд для квестів. У рамках новорічного
корпоративу ваш колектив може відвідати спеціальне приміщення, обладнане для квесту,
квест в музеї, парку або на вулицях міста. Можна також запросити фахівців, які зроблять майданчик для проходження квесту прямо у вашому офісі. Серед тем для квестів лідирують стилі
Форта Буаярд, історій про Шерлока Холмса, піратів Карибського моря.
 Офісний корпоратив.
Якщо підприємство складається з невеликої
кількості людей і фінансові можливості невеликі, найпростішим способом для святкування Нового Року буде провести корпоратив прямо у
офісі — накрити стіл, придумати різні конкурси,
заздалегідь підготувати новорічну музику для
фону або ж, за можливості, запросити команду з
апаратурою для караоке. Бажано призначити
людину, яка буде вести свято — звісно, цю роль
найкраще виконає веселий, винахідливий та популярний у колективі співробітник, як-то кажуть «душа компанії». Що стосується страв для
святкового столу, то їх цілком можна приготувати самостійно або ж замовити в кафе. На столі
обов’язково мають бути легкі закуски, м’ясне та
рибне асорті, салати без майонезу, канапки, солодкі десерти та напої (завчасно прорахуйте,
щоб їжі вистачило всім). І, звісно, сервірування
столу може бути креативним. Щодо розваг, то
підійдуть різноманітні загадки (професійні, зимові, смішні тощо), групові інтелектуальні ігри,
пісні, танці, анекдоти.
 Спортивні змагання.
Цікавим є задум організувати вечірку в спортивному напрямку — колектив виїжджає на свіже повітря з шашликами, шампанським та іншими традиційним приладдям для відмінного
свята, і колеги змагаються між собою в різноманітних видах зимового спорту, наприклад,
біатлон, пейнтбол або й просто змагання на
швидкість з ліплення сніговиків. Такий стиль
корпоративу явно стане до душі всім співробітникам, і не тільки зможе захопити й розвеселити їх, але і дасть можливість кожному продемонструвати свої спортивні здібності. Ароматні
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шашлики, шампанське, тріск багаття, шум і веселощі з іграми на морозному повітрі порадує
приємною атмосферою свята. Але для цього,
звичайно ж, потрібно щоб погода відповідала,
аби свято не було зіпсованим.

Крок 2: Розподіліть бюджет

Запитайте у свого директора, на яку суму розраховувати і чи припустимо вийти за рамки бюджету. Зазвичай, при щорічному складанні загального бюджету підприємства на рік, в нього
вже закладається і певна сума на корпоративні
заходи. Але краще заздалегідь узгодити з керівництвом усі фінансові питання, аби уникнути
непорозумінь. А у випадку, коли кошти на святкування надають самі ж співробітники (є також
варіант, коли частину витрат компенсує підприємство, а певний відсоток покривають працівники) — слід узгодити, хто які суми виділяє
на проведення корпоративу.
Коли ви визначилися з розміром бюджету, подальшим кроком буде складання кошторису витрат. Організуєте ви свято своїми силами або
скористаєтеся послугами агентства, вам все
одно знадобиться кошторис витрат. Який би не
був розмах святкування, завжди є витрати, без
яких не обійтися (частування, напої тощо). А ще
є витрати необов’язкові, але такі, що допоможуть зробити свято приємнішим (наприклад,
карнавальні костюми, торт з символікою підприємства і т. п.). Тому краще скласти два кошториси — основний та додатковий. До основного кошторису увійдуть обов’язкові витрати, а
до додаткового — ті «бонуси», які ви можете собі
дозволити.
Отже, розглянемо, що може включати кошторис святкових витрат:
 Основний кошторис:
— оренда приміщення (за потреби);
— банкет (страви, напої, обслуговування, посуд);
— привітання, подарунки, сюрпризи для співробітників;
— гонорар ведучого (звісно, якщо цю роль не
виконує хтось зі співробітників);
— розважальна програма (сценарій новорічного свята, концерт, дискотека тощо).
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 Додатковий кошторис:
— оренда транспорту, техніки, спортивного
спорядження;
— замовлення торта з символікою підприємства;
— прокат театральних костюмів для маскараду або балу;
— естрадні або циркові номери;
— фірмова символіка на подарунках тощо.
До основного кошторису, залежно від характеру свята, можуть увійти й ті витрати, які за
інших обставин вважалися б додатковими. Наприклад, якщо ключовим моментом свята має
стати феєрверк, то витрати на нього слід включити до основного кошторису. Що ж до Нового
року, тут є обов’язкові специфічні статті витрат — придбання ялинки і ялинкових прикрас,
послуги Діда Мороза і Снігуроньки (або прокат
костюмів цих персонажів, якщо їх ролі виконуватиме хтось з працівників).
Щоб доставити щиру радість колегам, і при
цьому обмежиться мінімальними витратами
можна використати декілька порад для заощадження на витратах:
 Готуйтеся заздалегідь.
Оригінальна ідея з легкістю перекриває невеликий бюджет. Приміром, цю ідею для подарунка шукайте по асоціативному ланцюжку:
привід  бажане враження від подарунка (повеселити, надихнути, подбати, дати відчути себе
важливою частиною колективу тощо)  практична користь дарунка для співробітника.
Якщо у вас є своє приміщення для проведення
свята, ви заощаджуєте на оренді такого приміщення. Таким чином, з’являються додаткові кошти на прикрашання. Можна не залучати зірок
естради чи якихось інших відомих людей (тим
паче, якщо у вас невелике підприємство), а влаштувати конкурс караоке чи підібрати відповідну святкову музику, опитавши, наприклад, колег, щоб вони хотіли слухати під час святкування.
 Купуйте подарунки оптом у період передноворічних акцій.
Але тут є важливий момент: не варто брати з
полиці банальні подарункові набори з гелем для
душу і т.п.. Співробітники повинні відчувати
себе значущими, тому навіть якщо ви купуєте
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товар оптом або за знижкою, поставтеся до вибору відповідально (приміром, навіть різні набори для волосся із серій для світлого волосся для
блондинок і темного — для брюнеток, вже продемонструють піклування про співробітників).
 Застосовуйте індивідуальний підхід.
До кожного подарункового пакету прикріпіть
невелике послання від керівника, в якому зазначено все, за що ви цінуєте співробітника, чого
йому бажаєте в Новому році, і те, чого він може
досягти в найближчому майбутньому.
Такий невеликий комплімент виконує відразу
кілька функцій:
— дає можливість співробітникові відчути
увагу і задоволення від того, що його робота помітна і цінується;
— підвищує самооцінку;
— служить великою мотивацією, оскільки
якщо керівник бачить у людині потенціал і сподівається на нього, то останньому підводити начальника не захочеться.
 Використовуйте гумор.
Грамотний гумор розряджає обстановку, піднімає настрій, зближує колектив і навіть підвищує ефективність праці. Це легко пояснити,
адже працювати в хорошій, оптимістично налаштованій компанії завжди приємно.
Використовуйте легкий ненав’язливий гумор
у подарунках або призах за участь у конкурсах,
наприклад, горіх — найкмітливішому, лупу —
найуважнішому, тощо (або ж навіть просто придбайте листівки чи медальки з відповідними написами).
 Не забудьте про класичні новорічні атрибути.
Якщо підприємство не може виділити достатньо коштів на прикрашання приміщення, то використайте традиційні атрибути новорічних
свят — шоколадні цукерки, мандарини та інші
новорічні приємні дрібниці коштують недорого,
але при цьому вже самі по собі задають святковий настрій.
Але є речі, які не підлягають економії. Так, не
можна заощаджувати на:
— частуваннях і напоях (якщо співробітники
лишаться голодними — свято буде зіпсованим і
не сподобається нікому);
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— ведучому (на святі така людина не просто
зачитує вітальні тексти і проводить конкурси —
вона є стрижнем всього свята, повинна задавати тон і підтримувати загальний настрій заходу,
тому хороший ведучий може врятувати захід, а
поганий просто його зіпсує);
— технічне забезпечення (у першу чергу світло і звук, оскільки проблеми з ними можуть привести до зриву заходу).
Окремо потрібно сказати про транспорт —
звісно, якщо вечірка проходить в офісі, то він
вам не знадобиться, а от якщо святкування буде
проходити в іншому місці, то слід завчасно подбати про таксі або автобуси на замовлення, які
привезуть гостей до місця святкування. Саме від
місця проведення і залежить, включати витрати
на транспорт до основного кошторису чи додаткового. Загалом, за можливості, про транспорт
слід подбати у будь-якому випадку — така послуга вказуватиме на виявлення турботи підприємства про свій персонал, і співробітники
неодмінно її оцінять (тим більше, зважайте на
те, що деякі з них під час святкування можуть
просто вжити занадто багато алкогольних напоїв
і їх таки доведеться розвозити по домівках).

Крок 3: Пропишіть сценарій

Основне завдання новорічного корпоративу — зблизити колектив і створити дружню обстановку для продуктивної спільної роботи,
тому сценарій заходу слід складати з урахуванням інтересів всіх гостей.
Але у будь-якому разі захід потрібно розбити на блоки, приміром, таким чином:
 Перший блок — це офіційна частина, виступи офіційних осіб, звернення керівництва
(нудно, але майже завжди необхідно);
 Другий блок — перші номери, інтелектуальні конкурси (свято лише розпочинається,
тому фізично гостей поки задіювати не на часі);
 Третій блок — рухливі змагання і конкурси (от коли вже час почати заряджатися емоціями);
 Четвертий блок — фізичний і динамічний
(але елемент змагання вже не так сильно помітний, оскільки вже буде досить відчутною дія алкоголю);
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 П’ятий блок — об’єднувальні, заспокійливі
елементи.
Ось приклад новорічного корпоратива з
конкретними тимчасовими маркерами:
— збір гостей (тривалість, залежно від кількості співробітників підприємства, від 10 до 30
хвилин);
— «розігрів» — сюди може увійти офіційна
частина та перші номери (тривалість від 20 до
45 хвилин);
— залучення усіх співробітників до свята —
нагородження, тости, виступи артистів, конкурси, робота ведучого (тривалість від однієї години до двох);
— кульмінація заходу — шоу, виступ зірки,
конкурси (тривалість від однієї години до двох);
— фінал — дискотека, завершення свята
(тривалість до однієї години).
Якщо ви запрошуєте для проведення заходу
ведучого, то він і буде піклуватися про розважальну частину корпоративну, тому прописувати конкурси буде не потрібно. До обов’язкових
елементів кожного сценарію належать:
— привітальна промова ведучого;
— вітальне слово керівника підприємства;
— конкурси;
— танцювальні перерви.
Захід має проходити якомога динамічніше,
тобто тривалі частини розважальної програми
слід «розбавляти» усілякими сюрпризами, що
викличуть у ваших працівників подив (приміром, поява незвичайних персонажів, несподівані події, що випадають із загальної канви уявлення тощо).
Сама шоу-програма може бути наповнена залежно від побажань і фінансових можливостей
підприємства — виступи співаків, танцювальних колективів, шоу артистів оригінального
жанру (наприклад, жонглерів чи барменів).
І банкет може бути або за столиками, або у формі фуршету і супроводжуватися роботою ведучого. Звичайно, що незамінні персонажі Нового
року — Дід Мороз і Снігуронька. Їх можна запросити або обрати на їх ролі когось серед співробітників — але це мають бути активні, творчі
люди, які не бояться виступати на публіці, й з
ними необхідно завчасно детально обговорити
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їхні ролі й обов’язково кілька разів прорепетирувати.
Пам’ятайте, що корпоратив — це все ж таки
відпочинок, і у людей має бути достатньо часу поспілкуватися, потанцювати, та й банально поїсти. Тому не варто фіксувати кожну хвилину корпоративу в сценарії — залиште співробітникам
трохи часу, який вони зможуть провести на
власний розсуд. Наприклад, якщо запланована
тривалість вечірки чотири годин, то розважальна програма повинна бути розрахована не більше ніж на три години.
У сценарії можна (і навіть бажано) передбачити жартівливу сценку з життя підприємства.
Це може бути як реальна ситуація, яка мала місце, обіграна з гумором, так і вигадані події, але
обов’язково прив’язані до діяльності вашого підприємства. Давно відомо, що особливий інтерес
у людей викликають театралізовані програми, в
яких вони самі є уявним або реальним учасником.
В офіційній частині слід передбачити привітання співробітників підприємства керівництвом. Також в офіційній промові найчастіше
містяться цифри з досягненнями і прогнозами,
нагородження кращих фахівців підприємства.
Але знову ж таки не забувайте, що новорічний
корпоратив це не лише підбиття підсумків
діяльності компанії, а ще й відпочинок, і у присутніх має бути достатньо часу і для спілкування
і розваг.
Окремої уваги заслуговує роль керівника підприємства на корпоративному заході. Основна
вимога — це його присутність. Тільки так можна згуртувати колектив, довести йому що ви команда, адже заради цього і проводиться корпоративний захід. Керівник не повинен займати
позицію спостерігача — необхідно, аби він брав
участь у конкурсах разом із співробітниками
або хоча б особисто нагороджував переможців.
Вдало чи ні було складено сценарій свята,
можна буде визначити після його завершення —
про те, що новорічний корпоратив був успішним, свідчитиме те, якщо по закінченню свята у
кожного співробітника залишиться відчуття легкої радості, веселощів, єдності колективу і бажання в ньому продуктивно працювати.
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Крок 4: Забронюйте приміщення
та знайдіть ведучого

Про завчасне бронювання приміщення, якщо
ви проводитимете новорічний корпоратив не в
офісі, нема чого розповідати — слід просто це
зробити, знайшовши потрібне приміщення через агенцію або рекламу в інтернеті.
А от правильно обрати того, хто допоможе втілити ваш сценарій в життя — ведучого новорічної вечірки, не так вже й легко, але дуже важливо. Чомусь поширена думка, що досить запросити
професійного ведучого і проблема організації
заходу вирішена. На жаль, іноді навіть досвідчений ведучий з позитивними рекомендаціями
стає аж ніяк не об’єднуючим фактором, а навпаки «подразником». Тому завжди потрібно виходити із загальних характеристик конкретного
колективу.
На роль ведучого корпоративного свята варто
запрошувати веселих неординарних людей,
здатних перетворити нудний шаблонний корпоративний захід на незабутнє шоу. Хороший ведучий на короткий час стає невід’ємною частиною компанії, її душею, навколо нього і під його
контролем розгортаються заплановані за сценарієм різні ситуації.
Подумайте, якої статі, віку та соціального статусу буде більшість учасників свята, і, виходячи з
цього, обирайте ведучого. Так, солідному колективу навряд чи підійде клоун для дитячих ранків,
так само занудний весільний тамада не сподобається молоді. Звісно, важливим критерієм вибору також є й бюджет, виділений на гонорар
ведучого.
Першочергове завдання ведучого корпоративного свята полягає у створенні і підтримці
вільної, доброзичливої атмосфери, в якій навіть
незнайомі один з одним гості зможуть відчути
себе комфортно і трохи розслабитися. Тому ведучий корпоративного свята повинен бути товариським і добрим. Він повинен вміти, так би мовити, «відчувати» колектив, вгадувати, яких тем
не варто торкатися, і плавно виходити з будьякої складної ситуації, переводячи її на жартівливий манер.
Якщо у вашому колективі є людина, яка відповідає описаним вимогам, можна попросити її
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стати ведучим (звісно, за певну винагороду).
Але в більшості випадків все ж краще звернутися
до професіонала.

Крок 5: Пропрацюйте можливі
непередбачувані ситуації

Усі ми сподіваємося, що на таких заходах як
новорічний корпоратив не буде якихось непередбачуваних ускладнень, але все ж таки бажано про них подумати завчасно, аніж потім
метушитися у стані розгубленості зовсім не розуміючими, що ж тепер робити. Так, можна завчасно подбати про такі випадки, коли щось
раптом піде не за сценарієм:
 Раптово відключають електрику. На цей
випадок підготуйте додаткове джерело світла,
що працюватиме в автономному режимі.
 Хтось свариться, дуже шумить. Для цього завчасно варто «запастися» жартами або використовуйте інші відповідні позитивні методи
переключення уваги з неприємної ситуації на
ведучого.
 Комусь стало погано. Зрозуміло, що на таких заходах аптечка зі стандартним набором лікарських препаратів повинна знаходитися поруч.
 Спалахнула ялинка. Звісно, у будь-якому
приміщенні для таких випадків має бути вогнегасник, проте якщо раптом трапиться так, що ви
проводите захід не у своєму приміщенні й не
знаєте, де саме він є (просто не можете швидко
зорієнтуватися в екстремальній ситуації), варто
знати, що палаючу живу ялинку (звісно, якщо
для життя і здоров’я немає небезпеки), потрібно
накрити ковдрою, повалити на підлогу і щільно
залити водою. Штучну ялинку заливати водою
не потрібно — тільки накрити й повалити на
підлогу.
Тепер ви знаєте, як організувати новорічний
оригінальний корпоратив — яскравий і цікавий,
який не буде асоціюватися з посиденьками за
столом і традиційними тостами. Влаштовуйте
захопливі конкурси, даруйте заохочувальні призи, вітайте гостей жартівливими віршиками і
ваше свято обов’язково запам’ятається усім.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом
№ 24 (180), 17 грудня 2018
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Поставте своє запитання нашим фахівцям (надішліть його на
адресу редакції: газета «Консультант Кадровика», а/с 186, вул. Є. Сверстюка, 11, корп. А, м. Київ, 02002 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Обставини складаються таким чином, що нам буде потрібно залучати багатьох
своїх працівників до роботи у передноворічні дні, які є вихідними — як це зробити?
Видати відповідний наказ, але перед цим
упевнитися, що Ви маєте право на такі дії.
За загальним правилом, закріпленим у ч. 1
ст. 71 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП)
роботу у вихідні дні заборонено, проте у виняткових випадках, установлених законодавством, допускається залучення окремих працівників до роботи в ці дні, але тільки з дозволу
виборного органу первинної профспілкової
організації (профспілкового представника)
підприємства.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 71 КЗпП залучення
окремих працівників до роботи у вихідні дні
допускається в таких виняткових випадках:
— для відвернення або ліквідації наслідків
стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного 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 не
передбачених робіт, від негайного виконання
яких залежить у подальшому нормальна робота
підприємства в цілому або його окремих підрозділів;
— для виконання невідкладних вантажнорозвантажувальних робіт з метою запобігання
або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.
При залученні окремих працівників до роботи у вихідні дні слід враховувати, що вищенаведений перелік виняткових випадків є вичерпним і розширювальному тлумаченню не
підлягає, а також те, що деякі категорії працівників забороняється залучати до роботи у вихідні дні за будь-яких обставин (тобто навіть
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якщо працівник і надасть згоду вийти на роботу
у вихідний день, цього не можна зробити).
Зокрема, до категорій працівників, яких
прямо забороняється залучати до роботи
у вихідні дні, належать:
— вагітні жінки (ст. 176 КЗпП);
— жінки, які мають дітей віком до трьох років
(ст. 176 КЗпП);
— працівники молодших вісімнадцяти років
(ст. 192 КЗпП).
Такі самі правила діють і щодо залучення
окремих працівників до роботи у святкові та неробочі дні, встановлені у ст. 73 КЗпП.
Як правило, керівник структурного підрозділу,
працівників якого необхідно залучити до роботи,
складає доповідну записку, в якій викладаються
обставини, що зумовили таку необхідність. Надалі необхідно звернутися за відповідним дозволом до виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)
підприємства (звісно, якщо він є на підприємстві), а вже потім, після отримання такого дозволу, видавати відповідний наказ. При цьому
зверніть увагу, що роботодавець не має права
залучати до роботи у вихідний чи святковий (неробочий) день увесь колектив працівників підприємства або оголошувати вихідний день
робочим для всіх, оскільки у ст. 71 КЗпП передбачено можливість залучення до роботи в ці дні
тільки окремих працівників. Тому в запиті роботодавця на отримання згоди виборного органу
первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства про залучення працівників до роботи в ці дні, а також в
наказі, що видається з цього приводу (див. Зразок), слід перелічити відповідних окремих працівників (із зазначенням їхнього прізвища та
посади чи професії).
45

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Зразок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС»
НАКАЗ
28.12.2018 р.

м. Київ

№ 230-п

Про залучення працівників
цеху № 1 до роботи
у вихідний день
Для виконання невідкладних, заздалегідь непередбачених робіт у цеху № 1, від негайного
виконання яких залежить у подальшому нормальна робота підприємства,
НАКАЗУЮ:
1. Залучити до роботи у вихідний день, неділю, 30 грудня 2018 р., таких працівників:
— начальника цеху № 1 Іваненка І. І.,
— електрозварника ручного зварювання Петренка П. П.,
— слюсаря-ремонтника Сидоренка С. С..
2. Компенсувати роботу у вихідний день Іваненку І. І. та Сидоренку С. С. наданням іншого
дня відпочинку, а Петренку П. П. — оплатою у подвійному розмірі відповідно до статті 107
КЗпП України.
Підстави: 1. Доповідна записка начальника виробництва Микитенка М. М. від 28.12.2018 р..
2. Протокол засідання первинної профспілкової організації від 28.12.2018 р.
№ 8 (про надання дозволу на залучення працівників до роботи у вихідний день).
3. Заяви Іваненка І. І., Петренка П. П., Сидоренка С. С. від 28.12.2018 р..
Директор
З наказом ознайомлені:
28.12.2018 р.
28.12.2018 р.
28.12.2018 р.

Якименко

Я. Я. Якименко

Іваненко
Петренко
Сидоренко

І. І. Іваненко
П. П. Петренко
С. С. Сидоренко

Невиконання працівником наказу про його
залучення до роботи у вихідний чи святковий
(неробочий) день при дотриманні роботодавцем установленого порядку такого залучення є
порушенням трудової дисципліни і, відповідно,
працівника можна притягти до дисциплінарної
відповідальності за це порушення. Згідно зі
ст. 72 КЗпП, робота у вихідний день може ком-

пенсуватися за згодою сторін наданням іншого
дня відпочинку (тобто так званим «відгулом»)
або у грошовій формі у подвійному розмірі. При
цьому, якщо сторони трудового договору оберуть в якості компенсації грошову, то оплата за
роботу у вихідний день обчислюватиметься за
правилами ст. 107 КЗпП, яка регулює оплату роботи у святкові та неробочі дні.

Якщо трудовий договір укладається у письмовій формі
чи потрібно видавати ще й наказ про прийняття на роботу?
Так, потрібно.
Відповідно до ст. 24 Кодексу законів про працю України, укладення трудового договору
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оформляється наказом про прийняття працівника на роботу, незалежно від того, в усній чи письмовій формі було укладено трудовий договір.
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Трудовий договір укладається, як правило, в
письмовій формі. Дотримання письмової форми
є обов’язковим у таких випадках:
1) при організованому наборі працівників;
2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;
3) при укладенні контракту;
4) у випадках, коли працівник наполягає на
укладенні трудового договору у письмовій формі;
5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
6) при укладенні трудового договору з фізичною особою-роботодавцем;
7) в інших випадках, передбачених законодавством України.
Крім того, саме наказ про прийняття на роботу, а не трудовий договір у письмовій формі, є
підставою для внесення запису до трудової

книжки згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою
спільним наказом Міністерства юстиції України,
Міністерства праці України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58. Записи в трудовій книжці про
прийняття на роботу вносяться роботодавцем
або уповноваженою ним особою після видання
наказу, але не пізніше тижневого строку і повинні точно відповідати тексту наказу. При цьому
у графі № 3 розділу «Відомості про роботу» як заголовок пишеться повне найменування підприємства. Під цим заголовком у графі № 1 ставиться порядковий номер запису, що вноситься,
у графі № 2 зазначається дата прийняття на роботу, до графи № 3 вноситься запис про прийняття на роботу із зазначенням конкретного найменування професії або посади, на яку працівника
було прийнято, а у графі № 4 вказується дата
і номер наказу, на підставі якого внесено запис.

Чи надається додаткова відпустка працівникові з ненормованим робочим днем,
якщо його було переведено на 0,75 % посадового окладу?
Це залежить від того, яким чином працівника було «переведено на 0,75 %» посадового
окладу: йому було зменшено оклад чи встановлено неповний робочий час.
Відповідно до ст. 32 Кодексу законів про працю України, у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних
умов праці при продовженні роботи за тією ж
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Такими змінами істотних умов праці є, зокрема, зміна розміру оплати праці та встановлення або
скасування неповного робочого часу. Про зміни
істотних умов праці роботодавець має попередити працівників не менш ніж за два місяці.
Отже, якщо працівнику було зменшено посадовий оклад, і це ніяк не вплинуло на тривалість робочого часу, додаткова відпустка за ненормований робочий день має йому надаватись, як і раніше.
Якщо працівнику було встановлено неповний робочий день, то ненормований робо№ 24 (180), 17 грудня 2018

чий день до нього не застосовується (п. 2 Рекомендацій щодо порядку надання працівникам
з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці,
затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 р.
№ 7). Отже і на відпустку за особливий характер праці він не має права. А для працівників,
які працюють на умовах неповного робочого
тижня, ненормований робочий день може застосовуватись, тому і додаткова відпустка за
особливий характер праці в такому разі надається.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР,
додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем надається до 7 календарних
днів. Конкретна тривалість такої відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в
цих умовах.
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Збираємося прийняти на роботу працівника, але він не може надати трудову
книжку, мотивуючи це тим, що вона загублена. Відновити її він теж не може, тому
що більша частина підприємств ліквідовані, а документів в архівах немає (працівник вже літнього віку і його трудова діяльність триває вже понад 35 років).
Чи можна за таких обставин завести йому нову трудову книжку?
Ні, не можна.
Згідно з Інструкцією про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженою
спільним наказом Міністерства юстиції України, Міністерства праці України та Міністерства
соціального захисту населення України від
29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58),
трудова книжка оформлюється лише особам,
що працевлаштовуються вперше. Якщо працівник втратив трудову книжку, він має про це
негайно повідомити відділ кадрів за місцем
останньої роботи. Там йому зобов’язані видати
дублікат трудової книжки протягом 15 днів після надходження заяви. Проте допускається, що
у разі ускладнень оформлення дубліката може
тривати і більше.
Ускладнення, як правило, виникають саме у
тому разі, коли підприємство, на якому працівник раніше працював, ліквідовано. Якщо ж додати ще й відсутність документів в архівах —
зрозуміло, що це займе багато часу. Працівник
має збирати документи, що підтверджують його
стаж роботи, а власник за останнім місцем роботи — сприяти йому в одержанні цих документів.
На підставі документів (витягів з наказів, довідок) вносяться записи до дубліката трудової
книжки згідно з п. 5.3. Інструкції № 58. Спочатку записується сумарно стаж роботи, тобто загальна кількість років, місяців і днів без уточнення, на якому саме підприємстві працювала
особа. Після цього вносяться записи по окремих
періодах роботи: у графі 2 зазначається дата
прийняття на роботу, у графі 3 — найменування
підприємства, назва підрозділу та посади, яку
обіймав працівник. Якщо під час роботи були
переведення — про це також робиться відповідний запис. Після внесення записів про роботу на
підприємстві у графі 2 записується дата звільнення, а у графі 3 — причина звільнення, якщо
у поданих документах є такі дані. У графі 4 за-
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значається номер та дата документа, на підставі
якого внесено запис. Запис про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника.
Якщо документи, що підтверджують стаж роботи не містять повної інформації про роботу працівника, до дубліката вносяться тільки ті дані,
що є у документах.
Тільки після того, як дублікат трудової книжки буде оформлено, працівник може працевлаштуватись знову, оскільки при прийнятті на роботу, відповідно до ст. 24 Кодексу законів про
працю України, він має надати трудову книжку.
Можна порадити лише прискорити оформлення дубліката шляхом внесення тільки тих відомостей, підтвердження яких на даний момент
можливе. Тобто зібрати документи з тих підприємств, які не ліквідовано, або які наявні в архіві. Якщо після того, як працівника буде прийнято на роботу і отримано ним документи,
яких не вистачало, він може їх зберігати для підтвердження свого стажу роботи, що передбачено
Порядком підтвердження наявного трудового
стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 12 серпня 1993 р. № 637. Також варто
звернути увагу на п. 18 цього Порядку, згідно з
яким за відсутності документів про наявний стаж
роботи і неможливості одержання їх внаслідок
ліквідації підприємства, установи, організації або
відсутності архівних даних з інших причин, окрім
тих, що зазначені в п. 17 цього Порядку (воєнні
дії, стихійні лиха, аварії, катастрофи, інші надзвичайні ситуації), трудовий стаж встановлюється
на підставі показань не менше як двох свідків, які
знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (у т. ч.
колгоспі) або в одній системі й мали документи
про свою роботу за період, стосовно якого вони
підтверджують роботу заявника.
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Класифікатор професій: похідні та
розширені назви
Любов Гущіна, № 21 (177)
Класифікатор професій: пошук потрібних посад і проблеми застосування
Любов Гущіна, № 22 (178)
Класифікатор професій: особливості
пошуку окремих професійних категорій
Любов Гущіна, № 23 (179)
Пошук у Класифікаторі професій
специфічних категорій: юристи, прибиральники, аналітики, водії
Любов Гущіна, № 24 (180)
Управління персоналом
Мистецтво сучасного керівництва
Сергій Бондар, № 2 (158)
Стереотипи, що заважають під час
підбору персоналу
Андрій Бутусевич, № 3 (159)
Ділова субординація: правила і типові помилки
Андрій Бутусевич, № 4 (160)
Робота з кадровим резервом
Андрій Бутусевич, № 5 (161)
Бюджет витрат на персонал
Андрій Бутусевич, № 6 (162)
Як позбутися звички працівників
спізнюватися на роботу
Андрій Бутусевич, № 8 (164)
Ефективне використання робочого
часу
Андрій Бутусевич, № 9 (165) –
№ 10 (166)
Стратегія залучення персоналу як
фактор успіху підприємства
Сергій Бондар, № 9 (165) – № 10
(166)
Типові помилки на співбесідах
Андрій Бутусевич, № 11 (167)
Взаємодія персоналу на підприємстві
Андрій Бутусевич, № 12 (168)
Як налагодити відносини з безпосереднім керівником
Андрій Бутусевич, № 14 (170)

Яких працівників варто позбутися:
типи, причини, правила
Андрій Бутусевич, № 15 (171)
Демотивація персоналу: причини,
шкідливі звички, методи усунення
Андрій Бутусевич, № 16 (172)
Навчання персоналу: види, методи,
оцінка
Андрій Бутусевич, № 17 (173)
Мотивація персоналу: нематеріальне
стимулювання
Андрій Бутусевич, № 18 (174)
Планування робочого часу
Андрій Бутусевич, № 20 (176)
Як і де шукати співробітників?
Андрій Бутусевич, № 21 (177)
Як обрати потрібного кандидата
Андрій Бутусевич, № 22 (178)
Оцінка працівника під час випробування
Андрій Бутусевич, № 23 (179)
Новорічний корпоратив: покроковий
алгоритм організації свята
Андрій Бутусевич, № 24 (180)

Зворотний зв’язок
№№ 1 – 6, 8 – 12, 14 – 18, 20 – 24
Питання правопису
№№ 3, 4, 6, 9 – 10, 11, 12, 16, 22
Обідня перерва
№№ 2 – 6, 8, 9 – 12, 14 – 18
Календар кадровика
№№ 1 – 6, 8 – 12, 14 – 18, 20 – 24
Нормативно-правові акти
№ 2 (158)
Закон України «Про Державний
бюджет України на 2018 рік» від
7 грудня 2017 р. № 2246-VIII (витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України
«Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності, та членам їх
сімей» від 27 грудня 2017 р. № 1053
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження
форм документів, що складаються
при здійсненні заходів державного
нагляду та контролю за додержанням
законодавства про працю, зайнятість
населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів» від 18 серпня
2017 р. № 1338 (витяг)

№ 3 (159)
Розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про перенесення робочих
днів у 2018 році» від 11 січня 2018 р.
№ 1-р
Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження критеріїв оцінки
допустимості державної допомоги
суб’єктам господарювання на професійну підготовку працівників»
від 11 січня 2018 р. № 11-р
Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату» від 27 грудня 2017 р. № 1098
Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо запровадження
квот для роботодавців з чисельністю
штатних працівників від 8 до 20 осіб
для працевлаштування осіб передпенсійного віку» від 16 листопада
2017 р. № 718/0/126-17/24118
№ 4 (160)
Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження критеріїв оцінки
допустимості державної допомоги
суб’єктам господарювання на працевлаштування окремих категорій
працівників та створення нових робочих місць» від 31 січня 2018 р. № 33
Роз’яснення Державної служби статистики України «Щодо форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці) (один раз на
два роки) «Звіт про умови праці,
пільги та компенсації за роботу зі
шкідливими умовами праці»
від 30 червня 2017 р. № 17.4-12/4
Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо питань надання
матеріального забезпечення особам,
які працюють на умовах цивільноправового договору» від 17 грудня
2017 р. № 571/0/86-17/218
№ 5 (161)
Указ Президента України «Про звільнення в запас військовослужбовців
строкової служби, строки проведення
чергових призовів та чергові призови
громадян України на строкову військову службу у 2018 році»
від 15 лютого 2018 р. № 33/2018
Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
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щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом
вдосконалення порядку примусового
стягнення заборгованості зі сплати
аліментів» від 7 грудня 2017 р.
№ 2234-VIII
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження
Схеми визначення розмірів надбавок
до пенсії, на яку має право особа
згідно із законом, залежно від заслуг
перед Україною відповідно до Закону
України «Про пенсії за особливі
заслуги перед Україною»
від 27 грудня 2017 р. № 2054
№ 6 (162)
Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження переліку органів
державного нагляду (контролю), на
які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської
діяльності» від 18 грудня 2017 р.
№ 1104
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження
Методики розроблення професійних
стандартів» від 22 січня 2018 р.
№ 74 (витяг)
№ 8 (164)
Постанова Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Типового
порядку проведення оцінювання
результатів службової діяльності
державних службовців»
від 14 березня 2018 р. № 185
№ 9 (165) — № 10 (166)
Закон України «Про товариства з
обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 р.
№ 2275-VIII
№ 11 (167)
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження
Вимог безпеки та захисту здоров’я
під час використання виробничого
обладнання працівниками»
від 28 грудня 2017 р. № 2072
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження
Вимог щодо безпеки та захисту
здоров’я працівників під час роботи
з екранними пристроями»
від 14 лютого 2018 р. № 207

№ 12 (168)
Постанова Кабінету Міністрів України
«Деякі питання документування
управлінської діяльності»
від 17 січня 2018 р. № 55 (витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України
«Деякі питання реалізації права осіб
на першочергове зарахування до
закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням»
від 30 травня 2018 р. № 417
№ 14 (170)
Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається
періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм
актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду
(контролю)»
від 10 травня 2018 р. № 342
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження
Примірної форми договору про компенсацію витрат роботодавця на
оплату праці працевлаштованої особи з числа внутрішньо переміщених
осіб» від 25 квітня 2018 р. № 588
№ 15 (171)
Наказ Державної служба статистики
України «Про затвердження форми
державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із
праці» від 6 липня 2018 р. № 134
Лист Національного банку України
«Рекомендації для зниження ризику
шахрайських операцій» від 4 липня
2018 р. № 57-0009/36366
№ 16 (172)
Постанова Фонду соціального страхування України «Про затвердження
Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності»
від 19 липня 2018 р. № 13
Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про
затвердження Порядку розгляду
Національним агентством України з
питань державної служби або його
територіальними органами скарг
державних службовців категорій «Б»
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і «В» щодо прийняття, проходження
та припинення державної служби
відповідно до Закону України «Про
державну службу» або учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний
відбір на зайняття вакантної посади
державної служби категорій «Б»
і «В» від 19 червня 2018 р. № 149
Лист Фонду соціального страхування
України «Щодо повернення допомоги
по вагітності та пологах у разі звільнення та форм довідок для підтвердження страхового стажу»
від 15 травня 2018 р. № 2.4-15-1677
№ 17 (173) — № 18 (174)
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження
професійного стандарту «Вчитель
початкових класів закладу загальної
середньої освіти»
від 10 серпня 2018 р. № 1143
№ 20 (176)
Постанова Кабінету Міністерств
України «Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської
діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у
сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій»
від 5 вересня 2018 р. № 715
Постанова Фонду соціального страхування України «Про затвердження
Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок
коштів Фонду соціального страхування України» від 19 липня 2018 р.
№ 12
№ 21 (177)
Постанова Фонду соціального страхування України «Про затвердження
Порядку призначення, перерахування
та проведення страхових виплат»
від 19 липня 2018 р. № 11

№ 23 (179)
Наказ Міністерства юстиції України
«Про внесення змін до Вимог до
написання найменування юридичної
особи, її відокремленого підрозділу,
громадського формування, що не
має статусу юридичної особи, крім
організації профспілки»
від 17 жовтня 2018 р. № 3236/5
Наказ Міністерства охорони здоров’я
України «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
«Охорона здоров’я»
від 31 жовтня 2018 р. № 1977
Лист Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок норми
тривалості робочого часу на 2019
рік» від 8 серпня 2018 р.
№ 78/0/206-18
Лист Фонду соціального страхування
України «Щодо оновленого порядку
фінансування страхувальників для
надання матеріального забезпечення
застрахованим особам за рахунок
Фонду соціального страхування»
від 1 жовтня 2018 р. № 2.4-16-3103
№ 24 (180)
Наказ Міністерства освіти і науки
України «Про затвердження Інструкції
з діловодства у закладах загальної
середньої освіти»
від 25 червня 2018 р. № 676
Лист-роз’яснення Міністерства освіти
і науки України «Щодо застосування
окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти»
від 3 жовтня 2018 р. № 1/9-596

ТЕМАТИЧНІ НОМЕРИ
№ 1 (157) Кадрова звітність
№ 7 (163) Вільний від роботи час
№ 13 (169) Охорона праці: все, що
зацікавить кадровика
№ 19 (175) Навчання працівників: що
варто знати кадровику

№ 22 (178)
Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та
ведення обліку осіб, які шукають
роботу» від 19 вересня 2018 р. № 792
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Грудень-2018

Важливі дати грудня

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

Січень-2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
7
14
21
28

1

2

3

4

5

6

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

13
20
27

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 2
(1 — Новий рік, 7 — Різдво Христове за Юліанським
календарем)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 21
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 168 годин
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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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Видається з липня 2011
Газета розповсюджується тільки за передплатою,
яку можна оформити в редакції, відділеннях
зв’язку «Укрпошти» та передплатних агентствах.
Відповідальність за достовірність інформації,
наведеної у статтях, несуть їх автори, а рекламних
матеріалів — рекламодавці. Позиція редакції
не завжди збігається з думкою автора. Відтворення
матеріалів газети «Консультант Кадровика»
можливе лише з письмового дозволу редакції.

