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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Приймаємо на роботу молодого
працівника, в якого ще не було трудової книжки, але він перебував на обліку в центрі зайнятості як безробітний
і хоче, аби ми до трудової книжки першим записом внесли ці відомості —
як бути у такому випадку?
Якщо на підприємстві не має інспектора з кадрів, чи може головний
бухгалтер своїм підписом завіряти записи у трудових книжках або ж це
вправі робити лише директор?
У працівника виникла заборгованість
перед підприємством — чи можна її
погасити шляхом утримань з його заробітної плати та як це оформити?
З працівником було укладено строковий трудовий договір тривалістю
дев’ять місяців з 29 травня 2017 року.
У який день буде потрібно звільнити
такого працівника — 28 лютого чи
1 березня 2018 року?
Чи потрібно нараховувати добові за
вихідний день, якщо працівник повертається з відрядження в неділю
у першій половині дня?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Роботодавцям відшкодують частину витрат
на профпідготовку працівників
Уряд постановою від 11 січня 2018 р. № 11 (далі — Постанова № 11) затвердив Критерії оцінки допустимості
державної допомоги суб’єктам господарювання на професійну підготовку працівників, якими визначено цілі,
форми й максимальний розмір державної допомоги; категорії отримувачів; умови та спосіб розрахунку сукупного розміру держдопомоги та витрати, які можуть
бути відшкодовані отримувачам.
Зокрема, встановлено, що витратами на профпідготовку працівників є:
— оплата праці викладачів;
— проїзд, придбання навчальних й інших матеріалів для
профпідготовки, амортизація інструментів й обладнання в
необхідному для навчання обсязі;

— вартість консультаційних послуг;
— заробітна плата працівників за час підготовки;
— адміністративні, накладні й інші непрямі витрати за
час підготовки.
Максимальний розмір такої держдопомоги може складати не більш ніж 50% витрат. Це значення зростає, але не
більш ніж на 70%, у випадках професійної підготовки працівників, які є особами з інвалідністю, незабезпеченими,
внутрішньо переміщеними, учасниками бойових дій, а
також у разі допомоги суб’єктам середнього і малого підприємництва.
Повний текст Постанови № 11 ви можете знайти у
вкладці з нормативно-правовими актами поточного номера
газети «Консультант Кадровика».

Допомога громадянам, які досягли пенсійного віку,
але не мають права на пенсію
18 січня 2018 р. набула чинності постанова Уряду від
27 грудня 2017 р. № 1098, якою було затверджено Порядок
призначення тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного
віку, але не набула права на пенсійну виплату (далі — Порядок № 1098).
У згаданому Порядку № 1098 визначено, як призначатимуть тимчасову (з 01.01.2018 р. по 31.12.2020 р.) державну
соціальну допомогу непрацюючій особі, яка:
— досягла віку, визначеного ч. 1 ст. 26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
від 9 липня 2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058);

— не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого ст. 26 Закону
№ 1058;
— має не менше 15 років страхового стажу.
Структурні підрозділи з питань соціального захисту
населення при вирішенні питання щодо призначення тимчасової допомоги враховуватимуть майновий стан та середньомісячний сукупний дохід особи, яка звернулась за допомогою.
З повним текстом Порядку № 1098 ви можете ознайомитися у вкладці з нормативно-правовими актами поточного
номера газети «Консультант Кадровика».

Плануються зміни щодо видачі дозволів
на застосування праці іноземців
Мінсоцполітики визнало наявність правових колізій,
які виникли з внесенням останніх змін до Закону України
«Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI
(далі — Закон № 5067), щодо застосування окремих
норм, які стосуються питань видачі, подовження дії та
скасування дозволів на застосування праці іноземців й
осіб без громадянства, а також розміру заробітної плати в разі подовження дії дозволу й переліку документів,
що подаються для отримання дозволу на застосування
праці відряджених іноземних працівників.
У зв’язку з цим Мінсоцполітики розробило законопроект,
яким передбачено внести такі зміни до Закону № 5067:
— роботодавець зможе отримати дозвіл або продовжити
строк його дії за умови забезпечення виплати заробітної
плати в розмірі не менш як п’ять прожиткових мінімумів для
працездатних осіб, установлених законом на 1 січня календарного року, — іноземним найманим працівникам у гро-
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мадських об’єднаннях, благодійних організаціях і закладах
освіти; десять прожиткових мінімумів для працездатних
осіб, установлених законом на 1 січня календарного року, —
для решти категорій найманих працівників;
— територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості
населення та трудової міграції, самостійно отримуватиме в
електронній формі відомості з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про розмір
заробітної плати, яку роботодавець виплачував найманому
іноземному працівнику;
— роботодавець зможе подати документи для отримання дозволу на застосування праці іноземців й осіб без громадянства, продовження дії дозволу або внесення змін до
такого дозволу, скасування дозволу в електронному вигляді через Єдиний державний портал адміністративних послуг.
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ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Звільнення працівника у випадку
його тривалої непрацездатності
Бувають випадки, хоча і не часто, коли працівник тривалий час не з’являється на
роботу внаслідок тимчасової непрацездатності, яка вже фактично і не виглядає
«тимчасовою». У подібних ситуаціях роботодавець має право звільнити такого працівника з власної ініціативи, але лише за певних обставин та з додержанням порядку дій, які ми і розглянемо далі у статті більш детально.

З’ясовуємо можливість звільнення

Можливість звільнення працівника з ініціативи роботодавця у випадку його тривалої відсутності на роботі внаслідок тимчасової непрацездатності передбачена у ст. 40 Кодексу заковів
про працю України (далі — КЗпП), у п. 5 якої
зокрема зазначається, що трудовий договір,
укладений на невизначений строк, а також
строковий трудовий договір до закінчення
строку його чинності можуть бути розірвані
власником або уповноваженим ним органом
(далі — роботодавець) лише у випадку нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох
місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи
(посади) при певному захворюванні.
При цьому за працівниками, які втратили
працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом
або професійним захворюванням, місце роботи
(посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.
Як видно із зазначеного, підставою для звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП може бути лише безперервна непрацездатність більше чотирьох місяців
(підряд!) і тому сумарний облік часу відсутності
працівника у цьому випадку не допускається. Тобто, якщо працівник за відповідний період вийде
на роботу хоча б на один день, перебіг чотиримісячного строку, передбаченого у законодавстві,
буде перерваний і тому звільнити такого працівника за п. 5 ст. 40 КЗпП уже буде неможливо, або
його можна буде вже звільнити за зазначеною під№ 3 (159), 1 лютого 2018

ставою лише у тому випадку, коли новий строк
його відсутності на роботі, який почнеться рахуватися з наступного дня після його останнього
виходу на роботу, перевищить чотири місяці.
Приклад
Працівник перебував тривалий час на
лікарняному, а саме з 1 червня 2017 р. по
29 вересня 2017 р., після чого вийшов на
роботу 30 вересня 2017 р. і 1 жовтня 2017 р.
знову вдруге пішов на лікарняний. Звільнити такого працівника за п. 5 ст. 40 КЗпП
можна буде не раніше лютого 2017 року
(якщо він з 1 жовтня до цього часу все ще
буде безперервно перебувати на «другому»
лікарняному), хоча вже з січня 2017 р. зазначений працівник буде сумарно відсутнім на роботі більше ніж сім місяців.

Враховуємо правильність
обчислення строків

Оскільки звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП залежить від перевищення певних строків, а саме
строку перебування на лікарняному у чотири
місяці підряд, у цьому випадку треба не помилитися при обчисленні зазначеного строку, і зокрема слід дотримуватися норми ст. 2411 КЗпП, згідно з якою строк, що обчислюється місяцями,
закінчується у відповідне число останнього
місяця строку. А якщо кінець строку припадає
на місяць, у якому немає такого числа, то він закінчується в останній день цього місяця.
5

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Враховуємо законодавство
про охорону здоров’я

ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ

При врахуванні норм п. 5 ст. 40 КЗпП щодо
можливого встановлення законодавством тривалішого збереження місця роботи (посади),
ніж 4 місяці при певних захворюваннях, слід
мати на увазі що на цей час законодавством не
передбачений чіткий загальний перелік таких
захворювань. Разом з тим, в окремих нормативноправових актах можуть бути посилання на деякі
такі захворювання. Наприклад, у ст. 25 Закону
України «Про захист населення від інфекційних
хвороб» від 6 квітня 2000 р. № 1645-ІІІ зазначається,
що особам працездатного віку, в яких уперше
виявлено захворювання на туберкульоз або
стався його рецидив, листок непрацездатності
для проведення безперервного курсу лікування та оздоровлення може видаватися на строк
до 10 місяців. За такими особами протягом цього
строку зберігається місце роботи.
Що стосується вирішення різних питань професійних захворювань та інвалідності, до встановлення якої згідно з п. 5 ст. 40 КЗпП зберігається місце роботи працівника у випадку трудового каліцтва або професійного захворювання, то у цьому випадку слід враховувати Закон
України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.
№ 2695-XII, у ст. 22 якого зокрема зазначено, що
за підсумками розслідування нещасного випадку, професійного захворювання або аварії роботодавець складає акт за встановленою формою,
а також:
— Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
(далі — КМУ) від 30 листопада 2011 р. № 1232
(далі — Порядок № 1232);
— Положення про медико-соціальну експертизу та Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затверджені
постановою КМУ від 3 грудня 2009 р. № 1317
(далі — Положення № 1317).
При цьому слід мати на увазі, що і після встановлення працівнику інвалідності сам по собі
цей факт також не може бути підставою для втрати працівником його посади (роботи), оскільки
6

звільнення працівників з мотивів інвалідності заборонено законом, зокрема у ст. 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ (далі
— Закон № 875).
Разом з тим, таке звільнення можливе, але
вже не за п. 5 ст. 40 КЗпП, а за п. 2 ст. 40 КЗпП
(у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі
внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає
продовженню даної роботи) у випадках, коли
за висновком МСЕК стан здоров’я інваліда перешкоджає виконанню ним професійних
обов’язків або продовження трудової діяльності
і може призвести до погіршення здоров’я цього
інваліда. Таким чином, вирішення питання про
звільнення працівника залежить від висновків
МСЕК про характер та умови його праці, зазначених у довідці форми № 157-1/о.
Також при вирішенні питання щодо можливості звільнення працівника-інваліда, слід брати до уваги його індивідуальну програму реабілітації, оскільки у ч. 1 ст. 17 Закону № 875 цій
категорії працівників гарантовано право працювати саме з урахуванням індивідуальних програм реабілітації. Оскільки ж Програма реабілітації є обов’язковою до виконання державними
органами та підприємствами, то при вирішені
можливих спірних питань перевага надається
висновкам, зазначеним у ній. У зв’язку з цим
звільнити працівника і за п. 2 ст. 40 КЗпП можна
лише тоді, якщо неможливо перевести його на
іншу роботу за його згодою або створити йому
умови праці відповідно до висновку МСЕК.

Враховуємо правильність
оформлення документів

У зазначеному випадку, як і у відповідних
інших, при вирішенні різних питань щодо правомірності перебування працівника на лікарняному (тобто чи вважати його тимчасово непрацездатним, а не «прогульником», якого
можна звільнити за п. 4 ст. 40 КЗпП за прогул
без поважних причин) слід враховувати і відповідні норми й положення нормативно-правових
актів сфери охорони здоров’я та соціального
страхування. Зокрема, у ст. 9 Закону України
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«Основи законодавства України про охорону
здоров’я» від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII
(далі — Закон № 2801) зазначається, що громадяни можуть бути визнані тимчасово або постійно не придатними за станом здоров’я до
професійної або іншої діяльності, пов’язаної з
підвищеною небезпекою для оточуючих, а також з виконанням певних державних функцій.
Крім того, у ч. 3 ст. 69 Закону № 2801 зазначається, що під час проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності:
установлюється факт необхідності надання
листка непрацездатності чи іншого документа, що засвідчує тимчасову втрату працездатності; приймається рішення про направлення
на медико-соціальну експертну комісію для визначення наявності та ступеня стійкого розладу функцій організму, причини, часу настання і групи інвалідності.
Більш детально питання видачі листків непрацездатності та правильності їхнього оформлення врегульовано в Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України
(далі — МОЗ) від 13 листопада 2001 р. № 455
(далі — Інструкція № 455) та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженій спільним наказом МОЗ, Міністерства праці та соціальної політики України,
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (далі —
Інструкція № 532).
Якщо відсутній працівник не надав правильно оформленого листка непрацездатності, слід
його повідомити (краще письмово) про необхідність обґрунтування своєї відсутності щоб не
вважати цю відсутність прогулом без поважних
причин. Зауважимо, що на практиці працівник
може оформлювати кілька листів непрацездатності у випадку тривалого захворювання з продовженням попереднього. У цьому випадку бажано, щоб працівник, якщо він не може зробити
це сам, надіслав лікарняні листки поштою або
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передав через родичів чи знайомих оригінали
цих листків або хоча би у крайньому разі надіслав електроні копії листків.
Слід також нагадати відсутньому працівнику,
що саме від своєчасного надання лікарняного
залежить і своєчасність отримання коштів від
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності і виплати працівникові
відповідних лікарняних. У випадку кількох лікарняних не обов’язково формувати весь пакет
лікарняних і надавати їх лише після одужання.
Можна пред’являти листки непрацездатності
послідовно, навіть якщо на них зазначено «продовжує хворіти» та, відповідно своєчасно отримувати кошти від зазначеного Фонду.

Враховуємо особливі
категорії працівників

При прийнятті рішення щодо можливості
звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП слід враховувати і
фактично «пільговий статус» окремих категорій
працівників у випадку такого звільнення. Зокрема слід враховувати норми ст. 184 КЗпП, в якій
зазначено, що забороняється звільняти з ініціативи роботодавця вагітних жінок і жінок, які
мають дітей віком до трьох років (до шести років —
ч. 6 ст. 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або
дитини-інваліда, крім випадків повної ліквідації
підприємства, коли допускається звільнення з
обов’язковим працевлаштуванням.
Також слід звернути увагу і на таку категорію
працівників, як тимчасові і сезонні працівники,
праця яких відповідно до ст. 7 КЗпП регулюється
деякими додатковими нормативно-правовими,
а саме:
— Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про
умови праці робітників і службовців, зайнятих
на сезонних роботах» від 24 вересня1974 р.
№ 310-ІХ (далі — Указ № 310);
— Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про
умови праці тимчасових працівників і службовців» від 24 вересня 1974 р. № 311-IX (далі — Указ
№ 311).
Зазначені Укази продовжують діяти в Україні
у частині, що не суперечать Конституції і законам України.
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Зокрема, згідно з Указом № 311 тимчасовими
робітниками і службовцями вважаються робітники і службовці, прийняті на роботу на строк
до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їхнє
місце роботи (посада), — до чотирьох місяців.
Таким чином, тимчасового працівника фактично не можна звільнити за п. 5 ст. 40 КЗпП, адже
в ньому йдеться про тимчасову непрацездатність більше чотирьох місяців, а тимчасового
працівника не можна прийняти на роботу більше двох або чотирьох місяців.
Разом з тим, для зазначених працівників передбачені додаткові підстави для звільнення. Зокрема відповідно до п. 6 Указу № 311 трудовий
договір з тимчасовими працівниками може
бути розірвано з ініціативи роботодавця на підставах, передбачених чинним законодавством,
а також у випадках: нез’явлення на роботу протягом більш як двох тижнів підряд внаслідок
тимчасової непрацездатності. При цьому в
разі втрати працездатності внаслідок трудового
каліцтва або професійного захворювання, а також коли чинним законодавством встановлено
триваліший строк збереження місця роботи
(посади) при певному захворюванні за тимчасовими працівниками місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або
встановлення інвалідності, але не більш як до
закінчення строку роботи за договором.
Що стосується сезонних працівників, то згідно з пп. б п. 7 Указу № 310 трудовий договір з
ними може бути розірваний з ініціативи роботодавця у випадку нез’явлення на роботу безперервно протягом більше одного місяця внаслідок тимчасової непрацездатності.

Враховуємо судову практику

Зауважимо, що крім вимог безпосередньо
п. 5 ст. 40 КЗпП під час прийняття відповідних
рішень слід враховувати також існуючу судову
практику, адже у випадку трудового спору суд
часто стає на бік працівника і виносить рішення
щодо його поновлення на роботі. Зокрема згідно зі ст. 233 КЗпП звільнений працівник має
право в місячний строк з дня отримання копії
наказу про своє звільнення звернутися з заявою
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про вирішення трудових спорів до суду з метою
визнання свого звільнення незаконним та свого
поновлення на роботі.
Наприклад, хоча це безпосередньо і чітко не
зазначено у самому п. 5 ст. 40 КЗпП, але згідно з
судовою практикою роботодавець має право
звільняти працівника лише в період його хвороби, а не тоді, коли він одужав і вже вийшов на
роботу після хвороби, яка тривала більше чотирьох місяців.
Крім того, звільняти за п. 5 ст. 40 КЗпП бажано лише в тому разі, коли роботодавець може
обґрунтовано стверджувати, що виробнича ситуація вимагає прийняття на посаду відсутнього
внаслідок хвороби працівника іншого висококваліфікованого працівника, бо інакше на підприємстві створиться несприятлива виробнича
ситуація, а розподілити обов’язки відсутнього
працівника між іншими працівниками або
прийняти на зазначену посаду іншого працівника тимчасово (за строковим трудовим договором згідно з п. 3 ст. 23 КЗпП) неможливо. Крім
того, не доцільно звільняти працівника за п. 5
ст. 40 КЗпП і тоді, коли роботодавець знає, що до
одужання (відновлення хоча б і часткової працездатності) працівника залишилося мало часу.
Якщо не дотримуватися зазначених рекомендацій щодо звільнення, то в разі прийняття судового рішення про поновлення працівника на
роботі, роботодавця також можуть зобов’язати
сплатити працівнику середній заробіток з моменту звільнення, як за період «вимушеного
прогулу». Тому за можливості у випадку відсутності працівника на роботі у зв’язку з його
тимчасовою непрацездатністю більше чотирьох місяців краще вирішувати відповідні питання узгоджено з працівником і «мирним»
шляхом.

Приймаємо рішення і звільняємо

Зауважимо, що розірвання трудового договору за п. 5 ст. 40 КЗпП є правом, а не обов’язком
роботодавця. Якщо ж роботодавець все ж таки
прийме рішення звільнити працівника, то він
також має взяти до уваги вимоги ст. 43 КЗпП
згідно з якою розірвання трудового договору з
підстав, передбачених п. 5 ст. 40 КЗпП, може
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бути проведено лише за попередньою згодою
виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник. Разом з тим, якщо відповідний працівник не є членом первинної
профспілкової організації, що діє на підприємстві, або ж на підприємстві взагалі немає профспілкового органу, працівник звільняється за
п. 5 ст. 40 КЗпП без згоди такого органу.
Відповідне обґрунтоване подання роботодавця до профспілкового органу має розглядатися у
присутності працівника, на якого воно внесено.
Але якщо працівник внаслідок своєї хвороби не
може бути присутнім на засіданні профспілкового органу, допускається розглядати подання
за відсутності працівника за його письмовою
заявою, в якій він може висловити свої зауваження щодо звільнення та/або свою думку щодо
розгляду питання за його відсутності. Від імені

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

працівника також може виступати інша довірена особа, у т. ч. адвокат.
Після отримання згоди профспілкового комітету на звільнення роботодавець (керівник підприємства) видає відповідний наказ про звільнення (Зразок 1). Підставами для видання цього
наказу можуть бути табелі обліку робочого часу
та листки непрацездатності, що підтверджують
хворобу. При цьому останній лікарняний у день
звільнення працівника може ще бути на руках
працівника, тому відділу кадрів слід переконатися, що працівник продовжує хворіти і останній листок непрацездатності ще не закритий.
Також із зазначеним наказом згідно з ч. 4
ст. 149 КЗпП слід ознайомити відповідного працівника під підпис. Якщо ж працівник внаслідок
хвороби не може з’явитися на підприємство для
ознайомлення з наказом, йому слід надіслати відповідне письмове повідомлення з копією наказу.
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
01.02.2018 р.

НАКАЗ
м. Київ

№ 44-п

Про звільнення
Сердюка В. І.
ЗВІЛЬНИТИ:
СЕРДЮКА Володимира Івановича, економіста планового відділу, 2 лютого 2018 р. у зв’язку
з нез’явленням на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової
непрацездатності через загальне захворювання, п. 5 ст. 40 КЗпП України.
Виплатити Сердюку В. І. компенсацію за 12 календарних днів невикористаної щорічної
відпустки.
Підстави: 1. Табелі обліку робочого часу за жовтень 2017 р. – січень 2018 р..
2. Листки непрацездатності, видані Сердюку В. І..
3. Виписка з протоколу засідання профспілкового органу щодо надання згоди
на звільнення від 01.02.2018 р..
Директор

Петренко

В. В. Петренко

З наказом ознайомлений:
02.02.2018 р.

Сердюк

В. І. Сердюк
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Оформлюємо остаточний
розрахунок з працівником

Відповідно до наказу про звільнення здійснюється оформлення й інших документів на підприємстві: вноситься запис про звільнення до
трудової книжки працівника (Зразок 2), підготовлюється копія наказу для працівника, оформлюються відповідні документи бухгалтерією
щодо остаточного розрахунку з працівником,
зокрема підраховуються відповідні суми і готується письмове попереднє повідомлення працівнику про ці суми.
При цьому слід зазначити, що згідно з ч. 1
ст. 22 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР, у разі звіль-

нення працівника до закінчення робочого року,
за який він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості роботодавець провадить відрахування із заробітної
плати за дні відпустки, що були надані в рахунок
невідпрацьованої частини робочого року. Разом
з тим, згідно з ч. 2 вказаної статті зазначене відрахування не провадиться, якщо працівник
звільняється з роботи у зв’язку з нез’явленням на
роботу понад чотири місяці підряд внаслідок
тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо
законодавством не встановлено більш тривалий
термін збереження місця роботи (посади) при
певному захворюванні.
Зразок

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Виробник»
11

12

10

2015

Прийнято економістом планового відділу

Наказ від 11.10.2015
№ 104-п

12

02

02 2018

Звільнено з роботи у зв’язку з нез’явленням на

Наказ від 01.02.2018

роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд

№ 44-п

внаслідок тимчасової непрацездатності,
п. 5 ст. 40 КЗпП
Начальник відділу кадрів

У день звільнення відповідно до ст. 47 КЗпП,
роботодавець зобов’язаний:
— видати працівникові належно оформлену
трудову книжку;
— провести з ним розрахунок у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП (у день звільнення);
— видати йому копію наказу про звільнення з
роботи (у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця, в інших випадках — на вимогу
працівника).
10

Івкін

О. Г. Івкін

Разом з тим, враховуючи те, що працівник,
який знаходиться на лікарняному, у переважній
частині випадків не може з’явитися на роботу в
день звільнення, йому слід також надіслати
письмове повідомлення про належні йому суми,
які будуть йому виплачені не пізніше наступного
дня після пред’явлення звільненим працівником
вимоги про розрахунок.
Також у цьому випадку роботодавцю слід
скласти відповідний акт про неможливість
№ 3 (159), 1 лютого 2018

ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ

(включаючи час випробування та день звільнення). При цьому оскільки згідно з ч. 2 ст. 22
Закону № 1105, роботодавцем здійснюється
оплата лише перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком на
виробництві, а починаючи з шостого дня хвороби, виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок Фонду соціального
страхування України, то і оплата листків непрацездатності працівника після його звільнення за
п. 5 ст. 40 КЗпП буде здійснюватися також за
рахунок Фонду.
Також у цьому випадку (після звільнення працівника) роботодавець уже не виконує обов’язки
страхувальника за соціальним страхуванням і
тому, якщо після звільнення нараховується допомога по тимчасовій непрацездатності, єдиний соціальний внесок на її суму підприємством
не нараховується.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

реклама

видати йому трудову книжку і надіслати на
адресу проживання працівника поштове повідомлення (бажано рекомендованим листом із повідомленням про вручення) з інформацією про
необхідність отримання трудової книжки. У випадку неотримання працівником трудової
книжки під час звільнення, вона має зберігатися
на підприємстві протягом двох років, після чого
її можна здати до архіву, де вона зберігатиметься протягом ще 50 років, і після закінчення
цього строку знищуватиметься у встановленому
порядку.
Також слід зазначити, що незважаючи на
факт звільнення працівника, який хворіє, допомога з тимчасової непрацездатності йому виплачуватиметься аж до одужання (чи встановлення інвалідності). Зокрема, у ст. 19 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р.
№ 1105-XIV (далі — Закон № 1105) зазначено,
що право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
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Система пенсійного
забезпечення в Україні:
загальна характеристика
Одним з основних обов’язків кадровика є вирішення питань, пов’язаних із пенсійним забезпеченням працівників підприємства, установи, організації (далі — підприємство). Наприклад, у розділі «Завдання та обов’язки» кваліфікаційної характеристики «Начальника відділу кадрів», що міститься у випуску 1 Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників, серед його основних
обов’язків є й такий: «Забезпечує підготовку документів з пенсійного страхування,
а також документів, необхідних для призначення пенсій працівникам підприємства
і їхнім сім’ям, а також подання їх до органів соціального забезпечення». А згідно з
розділом «Повинен знати» кваліфікаційної характеристики, начальник відділу повинен мати і знання щодо «оформлення пенсій працівникам підприємства та їхнім
сім’ям». Подібні вимоги містяться і у кваліфікаційних характеристиках інших працівників відділу кадрів. Тому аби допомогти кадровикам у набутті, покращенні та
актуалізації відповідних знань, ми і розпочинаємо цикл статей, у яких будуть детально розглянуті різні питання системи пенсійного забезпечення в Україні.

Правове регулювання системи
пенсійного забезпечення

Для того, щоб ефективно виконувати свої
обов’язки, що пов’язані з оформленням різних
видів пенсій працівникам підприємств, кадровикам перш за все слід добре знати відповідну
нормативно-правову базу, що пов’язана із системою пенсійного забезпечення в Україні.
У зв’язку з цим зауважимо, що різні питання
пенсійного забезпечення в Україні розглядаються у низці законодавчих актів України,
насамперед в її основному законі — Конституції України, у відповідних статтях якої зокрема
зазначається, що:
— ст. 24 — рівність прав жінки і чоловіка забезпечується у тому числі встановленням пенсійних пільг;
— ст. 46 — пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом
існування, мають забезпечувати рівень життя,
12

не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом;
— ст. 92 — виключно законами України визначаються, у тому числі, форми і види пенсійного забезпечення.
Серед основних зазначених законів чинними
на цей час є такі:
— Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від 14 січня 1998 р.№ 16/98-ВР (далі — Основи
законодавства);
— Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII (далі —
Закон № 1788);
— Закон України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058 (далі — Закон № 1058);
— Закон України «Про недержавне пенсійне
забезпечення» від 9 липня 2003 р. № 1057 (далі —
Закон № 1057);
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— Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної
системи» від 8 липня 2011 р. № 3668-VI (далі —
Закон № 3668).
Крім того, є чинними і закони, які присвячені
питанням пенсійного забезпечення окремих категорій осіб, наприклад, Закон України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 р. № 2262-XII (далі — Закон № 2262).
Також є закони і більш загального характеру,
які регулюють різні правові питання, що пов’язані
зі статусом певних категорій громадян, насамперед питання соціального характеру, в т. ч. й такі,
що пов’язані з їхнім пенсійним забезпеченням,
наприклад:
— Закон України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня
1993 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551);
— Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р.
№ 796-XII (далі — Закон № 796).
Для того, щоб у держави та її уповноваженого
органу — Пенсійного фонду України (далі —
ПФУ) — були кошти на виплату пенсій, усі працівники, а також інші відповідні категорії громадян мають сплачувати відповідні внески, які
зокрема врегульовані у Законі України «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 8 липня
2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464).
Крім того, згідно зі ст. 4 Закону № 1058 до
складу законодавства про пенсійне забезпечення входять і міжнародні договори з пенсійного
забезпечення, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Також для реалізації зазначених та деяких інших законів на практиці та відповідно до них в
Україні була прийнята і низка підзаконних нормативно-правових актів, в тому числі і відомчого характеру, основними з яких є:
— Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
(далі — КМУ) від 30 серпня 1999 р. № 1596
(далі — Порядок № 1596);
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— Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій
відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
затверджений Постановою правління ПФУ
25 листопада 2005 р. № 22-1 (далі — Порядок
№ 22-1);
— Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб», затверджений Постановою
правління ПФУ від 30 січня 2007 р. № 3-1 (далі —
Порядок № 3-1);
— Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності
трудової книжки або відповідних записів у ній,
затверджений постановою КМУ від 12 серпня
1993 р. № 637 (далі — Порядок № 637);
— Постанова КМУ від 17 липня 1992 р. № 393
«Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам,
мічманам, військовослужбовцям надстрокової
служби та військової служби за контрактом,
особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам
їхніх сімей» (далі — Постанова № 393);
— Постанова КМУ від 16 травня 1992 р.
№ 244 «Про порядок призначення пенсій на пільгових умовах жінкам, які працюють в сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро
і більше дітей» (далі — Постанова № 244);
— Постанова КМУ від 2 березня 2011 р. № 178
«Про затвердження Порядку нарахування та
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб» від 2 березня 2011 р.
№ 178 (далі — Порядок № 178).
Під час вирішення різних питань пенсійного
забезпечення кадровикам та громадянам доводиться звертатися до органів ПФУ, у зв’язку з
чим їм слід знати, серед іншого, і його основні
функції та права, про які зокрема йдеться у Положенні про ПФУ, затвердженому постановою
КМУ від 23 липня 2014 р. № 280 (далі — Положення № 280).
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Рівні системи
пенсійного забезпечення

Зауважимо, що вже упродовж багатьох років
в Україні відбувається пенсійна реформа, яка
розпочалася ще у 2003 році з прийняттям Законів № 1057 та № 1058, у яких було визначено
рівні пенсійної системи України. Зокрема, у
ст. 2 Закону № 1058 зазначається, що система
пенсійного забезпечення в Україні складається
з трьох рівнів:
1-й рівень — солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі — солідарна система), що базується
на засадах солідарності й субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на
умовах та в порядку, передбачених Законом
№ 1058;
2-й рівень — накопичувальна система
загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування (далі — накопичувальна система
пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у
Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах — суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та
здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом;
 3-й рівень — система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх
об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з
метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.
Таким чином 1-й та 2-й рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему
загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування, а 2-й та 3-й — систему накопичувального пенсійного забезпечення.
Зауважимо, що громадяни України (а у деяких випадках, встановлених законодавством, і
іноземні громадяни) можуть бути учасниками
та отримувати пенсійні виплати одночасно з
14

різних рівнів системи пенсійного забезпечення
в Україні. Разом з тим, слід зазначити, що на цей
час на практиці фактично діє лише 1-й рівень
пенсійної системи, а 2-й рівень передбачається
запровадити лише з 1 січня 2019 р., хоча на цей
час все ще чітко не визначені відповідні фінансові інституції та «правила гри», що дозволять
ефективно функціонувати 2-му рівню.
Що стосується 3-го рівня, то оскільки він
пов’язаний із добровільною участю відповідних
осіб (фізичних і юридичних) у різних пенсійних
схемах недержавного характеру, то він фактично вже діє на цей час за участі різних банків та
інших фінансових інституцій, якщо зазначені
особи їм довіряють, хоча на цей час все ще залишається нормативно не врегульованими багато питань, що стосуються цього рівня пенсійної системи.
Зауважимо, що одним із останніх кроків на
шляху пенсійної реформи було прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
пенсій» від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII (далі
Закон № 2148), яким зокрема було встановлено
мінімальний розмір пенсії за віком за наявності
у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу після досягнення ними 65 років у розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати,
визначеної законом про Державний бюджет
України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Суб’єкти системи
пенсійного забезпечення

Для того, щоб добре орієнтуватися у різних
питаннях щодо пенсійного забезпечення, а також розуміти про що саме йдеться у відповідних
нормативних документах, насамперед у Законі
№ 1058, кадровик має бути обізнаним і з основними поняттями (термінами), що стосуються
функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні, зокрема її суб’єктів. Це
пов’язано з тим, що поступово зростає кількість
кадровиків, яким доводиться займатися питаннями пенсійного забезпечення, пов’язаними не
лише з системою загальнообов’язкового дер№ 3 (159), 1 лютого 2018
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жавного пенсійного страхування, але також і з
вирішенням різних питань щодо створення корпоративних пенсійних програм і схем у межах
системи недержавного (3-го рівня) пенсійного
забезпечення, у якому, як зазначалося вище, можуть брати участь і роботодавці та їх об’єднання.
Крім того, іноді кадровикам доводиться виконувати і функції консультанта, коли до них
звертаються працівники підприємства із запитаннями, «чому у них така, а не інша пенсія?»
або «чому і в який спосіб їм варто долучитися до
певної пенсійної програми (схеми) у межах добровільної системи пенсійного страхування?».
Так, відповідно до ст. 3 Закону № 1058 до
суб’єктів солідарної системи пенсійного забезпечення належать:
— застраховані особи (в окремих випадках,
визначених Законом № 1058, також члени їхніх
сімей та інші особи) — фізичні особи, які відповідно до Закону № 1058 підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і сплачують (сплачували) та/або за
яких сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
— страхувальники — роботодавці та інші
особи, які відповідно до закону сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або є платниками відповідно до Закону № 1058;
— Пенсійний фонд — орган, який здійснює
керівництво та управління солідарною системою, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та підготовляє
документи для її виплати, забезпечує своєчасне
і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, здійснює адміністративне управління Накопичувальним фондом та інші функції, передбачені Законом № 1058 і статутом ПФУ;
— уповноважений банк — банк, який здійснює свою діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність та провадить розрахунково-касові операції з коштами
ПФУ;
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— підприємства, що здійснюють виплату
і доставку пенсій.
До суб’єктів системи накопичувального
пенсійного забезпечення належать:
— особи, від імені та на користь яких здійснюється накопичення та інвестування коштів;
— підприємства та фізичні особи, що здійснюють перерахування внесків до системи накопичувального пенсійного забезпечення;
— Накопичувальний (пенсійний) фонд — цільовий позабюджетний фонд, який створюється
відповідно до Закону № 1058, акумулює страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються
на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного
доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні
активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених Законом № 1058, членам
їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені Законом № 1058;
— недержавні пенсійні фонди — фонди, які
створені та діють відповідно до законодавства
про недержавне пенсійне забезпечення;
— юридичні особи, які здійснюють адміністративне управління Накопичувальним фондом і недержавними пенсійними фондами та
управління їхніми пенсійними активами. У свою
чергу, пенсійні активи — грошові кошти, цінні
папери, майнові права та зобов’язання щодо
них, які сформовані відповідно до Закону
№ 1058 в Накопичувальному фонді або у передбачених законом випадках — у недержавних
пенсійних фондах — суб’єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення;
— зберігач — банк, який провадить свою
діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність, обирається за результатами конкурсу і відповідає вимогам Закону
№ 1058 щодо зберігання активів та обслуговування коштів Накопичувального фонду;
— страхові організації — страховик, який
має ліцензію на здійснення страхування життя
та відповідає вимогам, встановленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та
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Законом України «Про страхування» від 7 березня
1996 р. № 85/96-ВР;
— інші суб’єкти системи накопичувального
пенсійного забезпечення (можуть бути визначені іншими законами України).
Також слід не плутати і розрізняти у відповідних випадках такі поняття, які часто використовуються у відповідних нормативно-правових
актах:
 Пенсійні виплати — грошові виплати в
системі загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування, що здійснюються у
вигляді пенсії, довічної пенсії або одноразової
виплати;
 Пенсія — щомісячна пенсійна виплата в
солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку отримує
застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого Законом № 1058 пенсійного віку
чи визнання її особою з інвалідністю, або отримують члени її сім’ї у випадках, визначених Законом № 1058 (відповідно пенсія за віком, пенсія по інвалідності, пенсія у зв’язку з втратою
годувальника);
 Довічна пенсія (ануїтет) — пенсійна виплата за рахунок коштів, що обліковуються на
накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої особи, а у випадках, передбачених законом, — на індивідуальному пенсійному рахунку учасника недержавного пенсійного фонду, сума та порядок виплати якої визначаються
в договорі страхування довічної пенсії, укладеному із страховою організацією, що сплачується
особі після досягнення нею пенсійного віку, передбаченого Законом № 1058, або членам її сім’ї
чи спадкоємцям у випадках, передбачених Законом № 1058;
 Одноразова виплата — пенсійна виплата,
що здійснюється в разі досягнення застрахованою
особою пенсійного віку та в інших випадках на
умовах та в порядку, визначених Законом № 1058
за рахунок коштів Накопичувального фонду.
Відповідно до зазначеного пенсіонер — це
особа, яка відповідно до Закону № 1058 отримує
пенсію, довічну пенсію, або члени її сім’ї, які
отримують пенсію в разі смерті цієї особи у випадках, передбачених Законом № 1058.
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Також слід зазначити, що у солідарній системі
за рахунок коштів ПФУ здійснюються не лише
пенсійні виплати, але також можуть надаватися
і соціальні послуги. Зокрема до такої соціальної
послуги відповідно до Закону № 1058 належить
допомога на поховання пенсіонера.

Участь у загальнообов’язковому
державному пенсійному
страхуванню та сплата
страхових внесків

Зауважимо, що незалежно від бажання, переважна частина громадян зобов’язані брати
участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, завдяки чому при
досягненні певного пенсійного віку і наявності
страхового стажу вони набувають право на відповідний вид і розмір пенсії. Зокрема згідно з
відповідними пунктами ст. 11 Закону № 1058
загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають:
1) громадяни України, іноземці та особи без
громадянства (з врахуванням міжнародних договорів), які працюють на підприємствах, створених
відповідно до законодавства України, незалежно
від форми власності, виду діяльності та господарювання, у їхніх відокремлених підрозділах, у громадських об’єднаннях, у фізичних осіб – підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та в інших фізичних осіб на
умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи (надають послуги)
на зазначених підприємствах чи у фізичних осіб за
договорами цивільно-правового характеру;
2) фізичні особи – підприємці, у т. ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування;
3) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а
також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують
дохід від цієї діяльності;
4) громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних
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представництвах та консульських установах
України, відокремлених підрозділах підприємств,
створених відповідно до законодавства України
(якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України);
5) громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних
представництвах та консульських установах
іноземних держав, відокремлених підрозділах
іноземних підприємств, міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо
інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України);
6) особи, які працюють на виборних посадах
в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу
на таких посадах;
7) особи, які проходять строкову військову
службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту;
8) особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку та/або при
народженні дитини, при усиновленні дитини;
9) один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, а також непрацюючі працездатні особи,
які здійснюють догляд за особою з інвалідністю
I групи або за особою, яка досягла пенсійного
віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, та за
висновком закладу охорони здоров’я потребує
постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до
законодавства;
10) особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, а також особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та
пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
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11) військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), поліцейські, особи
рядового і начальницького складу, у тому числі
ті, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного Законами України
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
вiд 21 жовтня 1993 р. № 3543-XII та «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-XII;
12) патронатні вихователі, батьки-вихователі
дитячих будинків сімейного типу, прийомні
батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства;
13) члени фермерського господарства, якщо
вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.
Крім зазначеної категорії осіб, які беруть
участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на обов’язковій
основі, в ній також відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону № 1058 можуть брати участь та сплачувати
страхові внески на добровільній основі:
— особи, які досягли 16-річного віку та не належать до згаданого вище кола осіб згідно зі ст.
11 Закону № 1058, у тому числі:
— особи, які навчаються у вищих навчальних
закладах за денною формою навчання, а також
в аспірантурі та докторантурі;
— іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території
України;
— громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо
інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Зазначені особи можуть брати добровільну
участь у солідарній системі, або в накопичувальній системі пенсійного страхування, або
одночасно в обох системах відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного соціального
страхування.
Платниками страхових внесків до солідарної
системи на користь зазначених вище громадян,
є «страхувальники», якими відповідно до ст. 14
Закону № 1058 є головним чином:
17
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— роботодавці відповідних працівників (відповідні підприємства, фізичні особи – підприємці та інші особи (включаючи юридичних
та фізичних осіб – підприємців, які обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний податок,
фіксований сільськогосподарський податок),
які використовують працю фізичних осіб на
умовах трудового договору (контракту) або на
інших умовах, передбачених законодавством)
для осіб, зазначених у пунктах 1 – 10 ст. 11 Закону № 1058;
— дипломатичні представництва України,
іноземні дипломатичні представництва в Україні та до них подібні інші організації для осіб, зазначених у пунктах 4, 5 ст. 11 Закону № 1058;
— інші підприємства, військові частини та
органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу, надбавку або компенсацію, — для осіб, зазначених
у пунктах 6 – 9, 11, 12 ст. 11 Закону № 1058;
— самі застраховані особи, які зазначені у
пунктах 2, 3, 13 ст. 11 та ч. 1 ст. 12 Закону
№ 1058.
Платниками же страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування є застраховані особи, зазначені у пунктах 1 – 6,
10 – 13 ст. 11 та ч. 1 ст. 12 Закону № 1058.

Права та обов’язки
застрахованих осіб

Оскільки до категорії застрахованих осіб належать і працівники підприємств, кадровикам
слід добре знати їхні права та обов’язки, як застрахованих осіб, оскільки вони часто звертаються
до кадровиків з відповідними запитаннями. Так,
згідно з відповідними пунктами ч. 1 ст. 16 Закону
№ 1058 застрахована особа має право:
1) отримати в установленому законодавством порядку свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
2) отримувати від страхувальника підтвердження про сплату страхових внесків, у т. ч. в
письмовій формі;
3) вимагати від страхувальника сплати страхових внесків, у тому числі в судовому порядку;
4) отримувати безоплатно відомості, внесені
до її персональної облікової картки з системи
18

персоніфікованого обліку та Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі інформацію, що відображає обсяг пенсійних коштів на її
накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або індивідуальному пенсійному рахунку в недержавному пенсійному
фонді — суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, якщо застрахована особа обрала такий недержавний пенсійний фонд, та
стан здійснення пенсійних виплат за формою,
встановленою правлінням ПФУ, та в порядку,
визначеному Законом № 1058;
5) звертатися із заявою до територіального
органу ПФУ про уточнення відомостей, внесених до персональної облікової картки в системі
персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
6) обирати або змінювати в порядку, визначеному законом, страхову організацію, яка здійснює виплату довічних пенсій;
7) обирати порядок здійснення виплати пенсії;
8) оскаржувати в установленому законодавством порядку дії страхувальника, виконавчих
органів ПФУ, їх посадових осіб та інших суб’єктів
системи загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування;
9) на отримання пенсійних виплат на умовах
і в порядку, передбачених Законом № 1058;
10) залишатись учасником системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в разі тимчасового припинення до досягнення пенсійного віку сплати страхових
внесків з дотриманням вимог цього Закону
№ 1058;
11) достроково розривати договір про добровільну участь у порядку, визначеному Законом
№ 1058;
111) обирати недержавний пенсійний фонд —
суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення на умовах та в порядку, визначених законом;
112) змінювати відповідний недержавний
пенсійний фонд — суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення, але не частіше одного разу на два роки;
№ 3 (159), 1 лютого 2018
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12) інші права відповідно до Закону № 1058.
Згідно з відповідними пунктами ч. 1 ст. 16 Закону № 1058 застрахована особа зобов’язана:
1) пред’являти свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на вимогу страхувальника, посадових осіб виконавчих органів Пенсійного фонду;
2) надавати на вимогу страхувальника, територіального органу ПФУ документи, що засвідчують відомості, які мають бути занесені або
містяться в її персональній обліковій картці в
системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов’язкового державного
соціального страхування;
3) повідомляти територіальні органи ПФУ про
зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов’язкового
державного соціального страхування, виїзд за
межі держави та про обставини, що спричиняють
зміну статусу застрахованої особи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення;
4) укладати договір страхування довічної
пенсії з обраною страховою організацією та не
розривати цей договір протягом життя (крім випадків зміни страхової організації згідно із Законом № 1058);
5) виконувати інші вимоги, передбачені Законом № 1058, а також нормативно-правові
акти, прийнятими відповідно до Закону № 1058.

Порядок обчислення, сплати
та обліку страхових внесків

Також кадровикам варто знати і загальний
порядок обчислення, сплати та обліку страхових
внесків, хоча безпосередньо обчисленням і сплатою внесків на підприємстві, як правило, опікується бухгалтерська служба. Так, згідно зі
ст. 20 Закону № 1058 встановлені такі вимоги до
обчислення та сплати страхових внесків:
— страхові внески обчислюються виключно в
грошовій формі в національній валюті, у тому
числі з виплат (доходу), що здійснюються в натуральній формі;
— обчислення страхових внесків застрахованих осіб, зазначених у пунктах 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10,
12 ст. 11 Закону № 1058, здійснюється страху№ 3 (159), 1 лютого 2018
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вальниками на підставі бухгалтерських та інших
документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують
нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на які відповідно до Закону № 1058 нараховуються страхові
внески;
— сплата страхових внесків здійснюється виключно в грошовій формі шляхом внесення відповідних сум страхових внесків до солідарної системи на банківські рахунки виконавчих органів
ПФУ, а сум страхових внесків до накопичувальної
системи пенсійного страхування — на банківський рахунок Накопичувального фонду або на
банківський рахунок обраного застрахованою
особою недержавного пенсійного фонду —
суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;
— страхувальники зобов’язані сплачувати
страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду або
при участі окремих категорій громадян (ст. 12 Закону № 1058) в добровільній системі — у строки,
визначені договором про добровільну участь, але
не рідше одного разу на квартал тощо.
Також з метою обліку застрахованих осіб,
учасників накопичувальної системи пенсійного
страхування та їх ідентифікації, а також накопичення, зберігання та автоматизованої обробки
інформації про облік застрахованих осіб і реалізацію ними права на страхові виплати у солідарній системі загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування та накопичувальній
системі пенсійного страхування згідно зі ст. 21
здійснюється персоніфікований облік у системі
загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування. При цьому на кожну застраховану
особу відкривається персональна електронна
облікова картка, яка складається з кількох частин з відповідними відомостями:
— умовно-постійна частина, яка містить унікальний номер електронної облікової картки,
персональні дані про застраховану особу (ПІБ,
дата і місце народження, проживання, реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків тощо);
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— частина, яка відображає страховий стаж,
заробітну плату (дохід, грошове забезпечення),
розмір сплачених страхових внесків та інші відомості, необхідні для обчислення та призначення
страхових виплат;
— частина, яка відображає виплату за рахунок коштів ПФУ пенсії застрахованій особі за
місяцями;
— частина, яка відображає участь застрахованої особи в накопичувальній системі пенсійного страхування, стан накопичувального
пенсійного рахунку застрахованої особи або
здійснення виплат її спадкоємцям за рахунок
коштів, що обліковуються на такому рахунку, а
також відомості про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді — суб’єкті другого
рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення їй пенсійних виплат;
— частина, яка відображає звернення застрахованої особи, надання інформації про застра-

ховану особу та інші відомості щодо реалізації
прав застрахованої особи у системі пенсійного
забезпечення.
Зазначені персоніфіковані відомості зберігаються у ПФУ протягом усього життя особи,
а після її смерті — протягом 75 років на паперових носіях та/або в електронній формі за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперової та електронної форм документа. Також
зазначені відомості про себе кожна застрахована особа може отримати на сайті ПФУ у своєму
особистому електронному кабінеті, для створення якого потрібен або особистий електронний підпис, або письмова заява до ПФУ.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант
з питань оплати праці
та кадрового діловодства

реклама

У наступній статті ми розглянемо пенсії за віком, зокрема відповідні питання,
що пов’язані із визначенням пенсійного віку, страхового стажу та розміру пенсії

20

№ 3 (159), 1 лютого 2018

АКТУАЛЬНО У 2018 РОЦІ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 січня 2018 р. № 1-р
Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
11 січня 2018 року

Остання редакція:
11 січня 2018 року

Найсуттєвіше:
Це Розпорядження має рекомендаційний характер і рішення про перенесення робочих
днів ухвалюється роботодавцем самостійно шляхом видання наказу, але не пізніше
ніж за два місяці до тих днів,
як планується перенести. Тож,
як бачимо, ті роботодавці, які
не попіклувалися про видання
відповідного наказу раніше,
аніж Уряд видав це Розпорядження, то перенести робочий
день з 9 березня (п’ятниці) на
3 березня (суботу) вони вже
не зможуть (але сподіваємося,
що ви уважно слідкували за
публікаціями у нашому виданні й встигли видати наказ про
перенесення робочих днів у
поточному році, отримавши
відповідні рекомендації та
зразки документів ще у № 1
(157) газети «Консультант Кадровика» від 2 січня 2018 р.).
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Про перенесення робочих днів у 2018 році
З метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування 8 березня — Міжнародного жіночого дня, 1 травня — Дня
праці, 28 червня — Дня Конституції України, 25 грудня — Різдва Христового та у 2019 році
1 січня — Нового року рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій (за
винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ) для
працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в
суботу та неділю, перенести у 2018 році в порядку та на умовах, визначених законодавством, робочі дні з:
п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня;
понеділка 30 квітня на суботу 5 травня;
п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня;
понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;
понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.
Спеціальний режим роботи банків і їх установ у зазначені дні встановлює Національний
банк.
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Інд. 73
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ПОСТАНОВА
від 11 січня 2018 р. № 11

Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги
суб’єктам господарювання на професійну підготовку працівників
Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання» Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання
на професійну підготовку працівників, що додаються.
Прем’єр-міністр України
Інд. 73

В. Гройсман
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2018 р. № 11

КРИТЕРІЇ
оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання
на професійну підготовку працівників
1. До критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на
професійну підготовку працівників (далі — державна допомога на професійну підготовку)
належать:
недопущення суттєвої нерівності умов діяльності конкуруючих між собою суб’єктів господарювання;
збільшення кількості працівників, що проходять професійну підготовку.
2. Під професійною підготовкою працівників розуміється професійне навчання працівників у значенні, наведеному в Законі України «Про професійний розвиток працівників».
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Господарському кодексі України, Законах України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», «Про захист економічної конкуренції», «Про професійний розвиток працівників», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
17 січня 2018 року

Остання редакція:
11 січня 2018 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Критерії оцінки допустимості державної допомоги
суб’єктам господарювання на
професійну підготовку працівників, де визначено цілі, форми й максимальний розмір
державної допомоги; категорії
отримувачів; умови та спосіб
розрахунку сукупного розміру
держдопомоги та витрати, які
можуть бути відшкодовані
отримувачам.

3. Державна допомога на професійну підготовку є допустимою у разі, коли вона надається
з метою стимулювання роботодавця підвищувати професійний рівень працівників і спрямована на відшкодування суб’єктам господарювання витрат на професійну підготовку працівників.
4. До категорій отримувачів державної допомоги на професійну підготовку відносяться
суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у будь-якій галузі.
5. Державна допомога на професійну підготовку не надається суб’єктам господарювання:
яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, що перебувають на стадії ліквідації, які мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом та Пенсійним фондом України, які визнають свою
неспроможність своєчасно виконати зобов’язання перед кредиторами через незадовільний
стан фінансово-господарської діяльності;
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для здійснення обов’язкової підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників відповідно до вимог законодавства.
6. Один і той самий суб’єкт господарювання може бути отримувачем державної допомоги
за кількома програмами державної допомоги та/або індивідуальної державної допомоги.
7. Державна допомога на професійну підготовку надається у будь-якій формі.
8. Максимальний розмір державної допомоги на професійну підготовку, яка може надаватися на відшкодування суб’єктам господарювання витрат на професійну підготовку працівників, становить не більш як 50 відсотків розміру таких витрат. Це значення збільшується,
але не більш як 70 відсотків, у таких випадках:
1) на 10 відсотків у разі професійної підготовки працівників, що є особами з інвалідністю
та/або незабезпеченими особами, та/або внутрішньо переміщеними особами, та/або учасниками бойових дій, які віднесені до однієї з категорій, зазначених у пунктах 19 і 20 частини
першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
2) на 10 відсотків у разі надання допомоги суб’єктам середнього підприємництва і на 20
відсотків у разі надання допомоги суб’єктам малого підприємництва.
9. У разі надання державної допомоги на професійну підготовку працівників, які працюють в секторі морського транспорту, максимальний розмір державної допомоги на професійну підготовку, яка може надаватися на відшкодування витрат на професійну підготовку працівників становить не більш як 100 відсотків розміру таких витрат, якщо працівники,
які проходять професійну підготовку, не є активними членами екіпажу судна, а є позаштатними працівниками судна, та професійна підготовка здійснюється на судні, яке зареєстровано згідно з Кодексом торговельного мореплавства України.
10. Витратами на професійну підготовку працівників є:
1) витрати на оплату праці викладацького персоналу за час, протягом якого здійснюється
професійна підготовка працівників;
2) витрати викладацького персоналу і працівників, які проходять професійну підготовку,
зокрема витрати на проїзд, придбання навчальних та інших матеріалів, які безпосередньо
пов’язані з професійною підготовкою, амортизацію інструментів і обладнання в обсязі, необхідному для професійної підготовки.
До цих витрат не належать витрати на проживання, крім мінімально необхідних витрат
на проживання працівників, що є особами з інвалідністю;
3) витрати на надання консультаційних послуг, пов’язаних з професійною підготовкою;
4) витрати на оплату праці (заробітну плату) працівників за час, протягом якого вони
проходять професійну підготовку;
5) адміністративні, накладні та інші непрямі витрати за час, протягом якого працівники
проходять професійну підготовку.
11. У разі коли суб’єкт господарювання є отримувачем державної допомоги за різними програмами державної допомоги та/або індивідуальної державної допомоги, з метою визначення
сукупного розміру державної допомоги на професійну підготовку ураховується розмір державної допомоги, що надається на відшкодування витрат на професійну підготовку працівників, за
всіма діючими програмами державної допомоги та/або індивідуальної державної допомоги.
Якщо критеріями оцінки допустимості інших категорій державної допомоги визначений
більший, ніж цими критеріями, максимальний розмір державної допомоги на відшкодування витрат на професійну підготовку працівників, такий розмір вважається допустимим для
конкуренції і для державної допомоги на професійну підготовку.
12. Визначення максимального розміру державної допомоги на професійну підготовку і
витрат, що можуть бути відшкодовані суб’єктам господарювання, здійснюється з урахуванням податків та інших зборів.
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ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2017 р. № 1098

Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату
Відповідно до пункту 5 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» Кабінет
Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2018
року.
Прем’єр-міністр України

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
18 січня 2018 року
(застосовується з 1 січня
2018 року)

Остання редакція:
27 грудня 2017 року

В. Гройсман

Інд. 73

Найсуттєвіше:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2017 р. № 1098
ПОРЯДОК
призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,
яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає механізм призначення у період з 1 січня 2018 р. по 31 грудня
2020 р. тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла віку,
визначеного частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю
страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті (далі — тимчасова допомога),
за наявності в неї не менш як 15 років страхового стажу, та її виплати.

Цією Постановою затверджено Порядок призначення тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі,
яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права
на пенсійну виплату (мова йде
про осіб, які досягнули пенсійного віку, але не набули права
на пенсійну виплату у зв’язку з
відсутністю страхового стажу,
за наявності в них не менш як
15 років страхового стажу).

2. Призначення тимчасової допомоги особі проводиться структурними підрозділами з
питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) (крім
мм. Києва та Севастополя) рад, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з
питань соціального захисту населення, виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад (далі — органи соціального захисту населення) з урахуванням її майнового
стану та середньомісячного сукупного доходу.
Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін її
майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.
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Призначення тимчасової допомоги
3. Під час досягнення пенсійного віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», особа звертається до
органів Пенсійного фонду України із заявою про видачу довідки про наявний страховий
стаж.
4. Довідка про наявний страховий стаж за формою згідно з додатком видається органами Пенсійного фонду України за заявою особи, до якої додаються копія трудової книжки та
у разі потреби документи, що підтверджують трудовий стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки
або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
12 серпня 1993 р. № 637.
Обчислення страхового стажу проводиться відповідно до статті 24 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Органи Пенсійного фонду України надсилають (або надають під особистий підпис у
журналі реєстрації видачі довідок) особі довідку про наявний страховий стаж у двох примірниках та пам’ятку про порядок призначення тимчасової допомоги у формі, затвердженій Мінсоцполітики, як правило, в день звернення, але не пізніше ніж через п’ять робочих
днів.
Копія трудової книжки, документи, що підтверджують трудовий стаж, подані особою
органу Пенсійного фонду України, зберігаються в особовій справі до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває права на пенсійну виплату.
5. Для призначення тимчасової допомоги особа подає органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання такі
документи:
— заяву;
— документ, що посвідчує особу;
— інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного
проживання);
— документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
(крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);
— довідку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України;
— декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю
звернення за призначенням тимчасової допомоги;
— копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).
Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги,
зазначається в декларації про доходи та майновий стан.
Форми заяви та декларації про доходи та майновий стан затверджено наказами Мінсоцполітики від 21 квітня 2015 р. № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх
видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг» та від 22 липня 2003 р. № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у
житловому приміщенні/будинку осіб».
Якщо особа звертається за призначенням тимчасової допомоги за місцем фактичного
проживання, до заяви додається довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.
Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на особу, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги.
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6. Тимчасова допомога призначається з дня, що настає за датою досягнення пенсійного
віку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося не
пізніше ніж через три місяці після досягнення такого віку.
Якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося пізніше ніж через три місяці після
досягнення віку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», тимчасова допомога призначається
з дня звернення за нею. Днем звернення за призначенням тимчасової допомоги вважається
день реєстрації органом соціального захисту населення заяви з усіма необхідними документами.
7. Одиноким особам, які не мають інших джерел існування (не отримують доходів, передбачених Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату і
Держкомсім’ямолоді від 15 листопада 2001 р. № 486/202/524/455/3370, крім доходів від
особистого селянського господарства), тимчасова допомога призначається з урахуванням
їх майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується таким особам до
досягнення віку, з якого вони набувають право на призначення пенсії.
8. У разі зміни обставин, які можуть вплинути на розмір або порядок отримання тимчасової допомоги, особа зобов’язана не пізніше ніж через десять днів повідомити про це органу соціального захисту населення, який призначив таку тимчасову допомогу.
9. Рішення про призначення тимчасової допомоги або про відмову у призначенні тимчасової допомоги приймається органом соціального захисту населення протягом десяти календарних днів з дня звернення за призначенням такої допомоги.
10. Про відмову у призначенні тимчасової допомоги орган соціального захисту населення
письмово повідомляє особі, яка звернулася за її призначенням, у п’ятиденний строк з дня
прийняття рішення.
11. На кожну особу, якій призначено тимчасову допомогу, органом соціального захисту
населення формується особова справа, у якій зберігаються документи, необхідні для призначення тимчасової допомоги, а також розрахунок її розміру.
Строк зберігання особової справи особи, якій призначено тимчасову допомогу, становить
п’ять років після припинення її виплати.
12. Тимчасова допомога не призначається у разі, коли:
— середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість
місяців перевищує 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
— особа одержує пенсію або державну соціальну допомогу, що призначається відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам» або «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю»;
— особа або члени її сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової
допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, іншого
транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового
вжитку або оплатили послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або
автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг,
пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;
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— особа працює, провадить іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;
— за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено,
що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та
майно (здавання в найм або в оренду житлового приміщення (будинку) або його частини;
один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин в установленому
порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від
народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажних машин, мікроавтобусів тощо);
— у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна
площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на
сім’ю, чи більш як один автомобіль, інший транспортний засіб (механізм).
За наявності обставин, передбачених в абзацах четвертому – шостому цього пункту, тимчасова допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі
рішень утворених ним комісій, якщо у складі сім’ї є особа з інвалідністю.
Рішення про призначення тимчасової допомоги в таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов особи, яка звернулася за призначенням такої
допомоги.
13. Рішення органу соціального захисту населення про призначення тимчасової допомоги чи про відмову в її наданні може бути оскаржене до органу виконавчої влади вищого
рівня або до суду.
Визначення розміру тимчасової допомоги
14. Розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом
для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, органи соціального захисту населення проводять перерахунок раніше призначеної тимчасової допомоги з місяця встановлення нового розміру прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність, без звернення особи, якій призначено тимчасову допомогу.
Середньомісячний сукупний дохід, визначений особі для призначення тимчасової допомоги, обчислюється згідно з пунктами 3 – 9 Методики обчислення сукупного доходу сім’ї
для всіх видів соціальної допомоги.
До складу сім’ї включаються:
— чоловік, дружина, діти, у тому числі усиновлені, віком до 18 років, які перебувають на
їх утриманні;
— діти – студенти закладів вищої освіти I – IV рівнів акредитації та закладів професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання віком до 23 років, які не
мають власних сімей, у тому числі ті, що одержують стипендію, незалежно від того, де
вони проживають (разом із батьками чи перебувають на навчанні в іншому населеному
пункті);
— особи, які спільно проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою
або в будь-якому іншому шлюбі, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та
обов’язки.
До складу сім’ї не включаються:
— батьки, дід, баба, брати, сестри;
— батьки, позбавлені батьківських прав;
— опікуни, піклувальники та члени їх сімей;
— діти, які перебувають на повному державному утриманні;
— діти, які перебувають під опікою чи піклуванням.
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Виплата тимчасової допомоги
15. Тимчасова допомога виплачується у грошовій формі щомісяця за поточний місяць за
зареєстрованим місцем проживання (місцем фактичного проживання) особи відповідно до
Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596, та Інструкції про
виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового
зв’язку, затвердженої наказом Мінтрансзв’язку, Мінпраці від 28 квітня 2009 р. № 464/156 та
постановою правління Пенсійного фонду України від 28 квітня 2009 р. № 14-1.
16. Виплата призначеної тимчасової допомоги припиняється:
— якщо особою приховано відомості або навмисно подано недостовірні дані про її дохід
та майновий стан, що вплинуло на призначення тимчасової допомоги і визначення її розміру
та внаслідок чого були надміру виплачені кошти, — з місяця, що настає за тим, у якому
виявлено зазначені факти;
— у разі працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю — з місяця, в
якому особа працевлаштувалася або зайнялася підприємницькою діяльністю;
— у разі призначення пенсії — з дати її призначення;
— у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон — з першого числа місяця, що
настає за місяцем виїзду;
— у разі смерті особи — з місяця, що настає за тим, у якому особа померла.
У разі неодержання тимчасової допомоги протягом шести місяців підряд її виплата тимчасово припиняється.
17. Для відновлення виплати тимчасової допомоги подається заява із зазначенням причини її неодержання.
Відновлення виплати тимчасової допомоги проводиться з дня її тимчасового припинення,
якщо за відповідний період особа мала право на її одержання, та за умови відсутності обставин для її припинення.
В усіх випадках сума тимчасової допомоги, не витребувана своєчасно особою, яка мала
право на її одержання, виплачується за минулий період, але не більш як за шість місяців, що
передують місяцю звернення за її одержанням.
18. Особам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (відповідному закладі), виплачується 20 відсотків призначеного розміру тимчасової допомоги.
Різниця між розміром тимчасової допомоги, призначеної особі, яка перебуває на повному державному утриманні у відповідній установі (відповідному закладі), та розміром тимчасової допомоги, яка виплачується зазначеній особі, перераховується установі (закладу),
де перебуває особа, за її особистою письмовою заявою або заявою її законного представника. Зазначені кошти зараховуються на банківський рахунок такої установи (закладу) і
спрямовуються тільки на поліпшення умов проживання в них зазначеної особи в порядку,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 269 «Про
затвердження Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві
державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у
яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання».
Виплата тимчасової допомоги проводиться з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому особу зараховано на повне державне утримання.
У разі тимчасового вибуття з відповідної установи (закладу) у зв’язку з хворобою або за
особистими мотивами (без виключення із списку підопічних) призначена тимчасова допомога виплачується у повному розмірі за весь період відсутності у відповідній установі (закладі) починаючи з дня вибуття по день повернення включно. Виплата тимчасової допомоги
за зазначений період проводиться на підставі наказу (витягу з наказу) відповідної установи
(закладу) про зняття з матеріального забезпечення, копія якого надсилається органу, що
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призначає відповідну допомогу, за місцезнаходженням відповідної установи (закладу) після
повернення підопічного до відповідної установи (закладу).
19. У разі зміни особою, що одержує тимчасову допомогу, зареєстрованого або фактичного місця проживання допомога виплачується відповідним органом, що призначає тимчасову допомогу, за новим зареєстрованим або фактичним місцем проживання з часу припинення її виплати за попереднім місцем проживання.
20. Засуджені (особи, які тримаються під вартою) мають право на призначення тимчасової допомоги, яка призначається органами соціального захисту населення за місцем відбування особою покарання (тримання під вартою).
Особа, яка під час відбування покарання (особа, яка тримається під вартою) набула права на тимчасову допомогу, подає адміністрації установи виконання покарань (слідчого ізолятора) клопотання щодо забезпечення створення необхідних умов для призначення їй
тимчасової допомоги за місцезнаходженням такої установи (слідчого ізолятора), зокрема
щодо виклику представників органів соціального захисту населення та офіційного приймання ними в установленому порядку відповідних документів, передбачених пунктом 5 цього
Порядку, безпосередньо від особи, яка відбуває покарання (особи, яка тримається під вартою), або від її представника за довіреністю.
Адміністрація установи виконання покарань (слідчого ізолятора) не більш як протягом 30
днів з дати реєстрації клопотання особи, яка набула право на тимчасову допомогу під час
відбування покарання (тримання під вартою), забезпечує зустріч такої особи з представником органу соціального захисту населення та сприяє належному оформленню і поданню
нею відповідних документів або забезпечує створення умов для оформлення і подання необхідних документів через її представника.
Особа, якій до відбування покарання (тримання під вартою) було призначено тимчасову
допомогу, продовжує її отримувати.
21. У разі смерті особи, яка одержує тимчасову допомогу, допомога на поховання виплачується особам, які провели її поховання, в розмірі двомісячної суми тимчасової допомоги, призначеної на день смерті особи, яка одержувала таку допомогу.
У разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні, або особи, поховання якої проводиться за рахунок коштів державного бюджету, допомога на поховання не
виплачується (крім випадків, коли поховання проводиться членами сім’ї або іншими особами).
Для оформлення допомоги на поховання осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, органам соціального захисту населення подається заява та довідка про смерть, видана державними органами реєстрації актів цивільного стану.
На звороті довідки про смерть працівником органу соціального захисту населення робиться запис про призначення допомоги на поховання із зазначенням дати і суми до виплати, який скріплюється підписом керівника зазначеного органу.
Допомога на поховання, не витребувана своєчасно без поважних причин (перебування
на лікуванні або у відрядженні), виплачується не пізніше ніж через 12 місяців після смерті
особи, яка одержувала тимчасову допомогу.
Витрати на виплату допомоги на поховання проводяться за рахунок джерел, з яких виплачувалася тимчасова допомога.
Сума коштів тимчасової допомоги, що призначена особі, яка залишилася недоодержаною у зв’язку з її смертю, включається до складу спадщини та виплачується по місяць
смерті включно непрацездатним членам сім’ї, зазначеним у частині другій статті 36 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які перебували на її
утриманні. Батькам, чоловіку (дружині), а також членам сім’ї, які проживали разом з особою, яка одержувала тимчасову допомогу, на день її смерті, сума недоодержаної відповідної
допомоги виплачується незалежно від того, чи належать вони до числа непрацездатних
членів сім’ї, зазначених у частині другій статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», та від перебування на її утриманні.
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У разі звернення кількох членів сім’ї померлої особи, яка одержувала тимчасову допомогу, належна їм сума тимчасової допомоги ділиться між ними порівну. Зазначена сума
виплачується, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців після смерті особи, яка одержувала тимчасову допомогу.
Фінансування тимчасової допомоги
22. Виплата тимчасової допомоги і відшкодування витрат на її доставку проводяться за
рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.
23. Контроль за правильністю призначення і виплати тимчасової допомоги здійснює орган соціального захисту населення, у тому числі через соціальних інспекторів.
Органи соціального захисту населення мають право робити запити і в строк до 15 календарних днів з дати надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від територіальних органів ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від особи, яка звертається за призначенням тимчасової допомоги.
Для перевірки даних про дохід (відсутність доходу) використовуються відомості ДФС із
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.
24. Якщо особою приховано відомості або навмисно подано недостовірні дані про її дохід
та майновий стан, що вплинуло на призначення тимчасової допомоги і визначення її розміру
та внаслідок чого були надміру виплачені кошти, органи соціального захисту населення:
— визначають обсяг надміру виплачених коштів і встановлюють строк їх повернення залежно від матеріального стану особи;
— повідомляють особі про обсяг надміру виплачених коштів і строк їх повернення;
— у разі врахування надміру виплачених коштів під час виплати тимчасової допомоги в
наступні періоди на підставі своїх рішень проводять щомісячні відрахування у розмірі, який
не перевищує 20 відсотків суми, що підлягає виплаті;
— у разі неповернення надміру виплачених коштів добровільно в установлений строк
вирішують питання про їх стягнення у судовому порядку.
Додаток
до Порядку
ДОВІДКА
про наявний страховий стаж
_________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Дата народження _______________________________________________________________
Дата звернення до органів Пенсійного фонду України ______________________________
Вік, визначений частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», ___________________________________________________
Страховий стаж, передбачений нормою зазначеної статті, ___________________________
Наявний страховий стаж ________________________________________________________
(за наявності не менш як 15 років страхового стажу)

Не працює _____________________________________________________________________
(з якого часу)

Дата, з якої особа матиме право на пенсійну виплату, ______________________________
На обліку в органах Пенсійного фонду України не перебуває та пенсію не отримує.
Керівник

________________

________________________________

Спеціаліст

________________

________________________________
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ЛИСТ
від 16 листопада 2017 р.
№ 718/0/126-17/241
Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Остання редакція:
16 листопада 2017 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі Мінсоцполітики
надало відповідь на низку запитань, пов’язаних із запровадженням з 2018 року квоти
для працевлаштування осіб
передпенсійного віку (тобто
тих, кому до настання права
на пенсію за віком залишилося
10 і менше років).

Щодо запровадження квот для роботодавців
з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб
для працевлаштування осіб передпенсійного віку
Міністерство соціальної політики розглянуло звернення стосовно надання роз’яснення
про запровадження квот для роботодавців з чисельністю штатних працівників від 8 до 20
осіб для працевлаштування осіб передпенсійного віку та повідомляє.
Щодо запитання:
«Фізичні особи - підприємці в майбутній редакції ч. 2 ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» не згадані. Чи означає це, що на підприємців обов’язок щодо працевлаштування осіб передпенсійного віку не поширюється?»
Пунктом 23 Закону України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» частину другу статті 14 Закону
України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI доповнено нормою, відповідно до якої для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком
відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється
квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників,
яка набирає чинності з 1 січня 2018 року.
Отже, вимога щодо виконання вищезазначеної квоти поширюється лише на тих роботодавців, організаційно-правову форму господарської діяльності яких можна визначити як
підприємство, установа та організація. Тобто на фізичних осіб – підприємців ця норма не
поширюється.
Щодо запитання:
«Який показник середньооблікової чисельності штатних працівників використовувати
для виконання квоти?»
Середньооблікова чисельність штатних працівників розраховується відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету
статистики від 28 вересня 2005 р. № 286, у частині визначення показника середньооблікової
кількості штатних працівників.
Згідно з пунктами 3.2.1. та 3.5.1. вищезазначеної Інструкції середньооблікова кількість
штатних працівників за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних
працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30
або 31 число (для лютого — по 28 або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і
ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця.
Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний рік обчислюється шляхом
підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці звітного року
та ділення одержаної суми на 12.
Щодо запитання:
«До 2018 року роботодавці з кількістю штатних працівників до 20 осіб не зобов’язані
виконувати квоту і, відповідно, подавати до центру зайнятості інформацію про зайнятість і
працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню,
за 2017 рік їм не доведеться. Чи це так?»
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Так, оскільки прийнята норма набирає чинності з 1 січня 2018 року, то першим звітним
роком буде 2018 рік.
Щодо запитання:
«Чи будуть вноситись зміни до Порядку надання роботодавцями державній службі
зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові
гаранти у сприянні працевлаштуванню, затвердженого наказом Мінсоцполітики від
16 травня 2013 р. № 271?»
На виконання підпункту 3 пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону України
від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо підвищення пенсій» Кабінет Міністрів України приведе свої нормативно-правові акти
у відповідність до цього Закону у тримісячний строк з дня набрання ним чинності.
Щодо відповідальності роботодавця за невиконання квоти
Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення визначена статтею 53 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI, відповідно до пункту першого якої посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи – підприємці,
винні у порушенні законодавства про зайнятість населення, несуть відповідальність згідно
із законодавством.
Крім того, пунктом 2 вищезазначеної статті передбачено, що у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, зазначених у частині першій
статті 14 цього Закону, з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.
Директор Департаменту
зайнятості та соціального діалогу
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Перевірка підприємства
органами Держпраці:
чого очікувати та як діяти
Звісно, усім роботодавцям і кадровикам відомо про необхідність дотримання
законодавства про працю, що обумовлюється не лише прагненням мати чисте
сумління, а й бажанням уникнути досить значних фінансових санкцій за відповідні порушення. Повноваження щодо здійснення контролю за додержанням
законодавства про працю покладено на Державну службу України з питань праці (далі — Держпраці) та органи місцевого самоврядування (натомість як повноваження щодо нагляду мають тільки уповноважені посадові особи Держпраці).
Але перевірки — не найприємніша частина роботи кадровика й до них краще
бути готовими заздалегідь. Тож завчасно ознайомтеся з порядком та строками
проведення перевірок інспекторами праці, дізнайтеся, в яких випадках і яку
кадрову документацію вони можуть вимагати та яка відповідальність передбачена за відсутність на підприємстві тих чи інших документів, і, найголовніше, на
чому саме полюбляють акцентувати свою увагу інспектори праці та які документи, зазвичай, їх цікавлять у першу чергу.

Правові підстави

Головним нормативним актом, який врегульовує порядок проведення перевірок підприємств органами контролю, є Закон України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» від
5 квітня 2007 р. № 877-V (далі — Закон № 877).
Водночас, перевірки з боку Держпраці, Державної фіскальної служби (далі — ДФС), Державної
архітектурно-будівельної інспекції України, Національного банку України та інших структур
регламентуються спеціальними законами і підзаконними актами.
Однак зрозуміло, що для кадровиків найбільш корисним є розгляд процедури проведення трудових перевірок. Так, у минулому
році набув чинності Порядок здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю, затверджений постановою Ка№ 3 (159), 1 лютого 2018

бінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р.
№ 295 (далі — Порядок № 295). Згідно з п. 2
цього Порядку, державний контроль за дотриманням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних
відвідувань і невиїзних інспекцій інспекторами праці:
— Держпраці та її територіальних органів;
— виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (з
питань своєчасної і в повному обсязі оплати
праці, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин).
Контрольні повноваження інспектора праці
підтверджуються службовим посвідченням
встановленої Міністерством соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики) форми, що
видається Держпраці.
33

ДО НАС ЇДЕ РЕВІЗОР!

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Також у разі необхідності для участі в інспекційних
відвідуваннях можуть залучатися (за згодою керівника об’єкта відвідування або іншої уповноваженої ним посадової особи) представники профспілок, їхніх організацій та об’єднань профспілок,
члени яких працюють у об’єкта відвідування, організацій роботодавців та їх об’єднань (п. 7 Порядку
№ 295).
Якими ж мають бути підстави для проведення
інспекцій? Згідно з п. 5 Порядку № 295 інспекційні відвідування проводяться за:
1) зверненням працівника про порушення
відносно нього законодавства про працю;
2) зверненням фізичної особи, щодо якої порушено правила оформлення трудових відносин;
3) рішенням керівника органу контролю про
проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел,
доступ до яких не обмежено законодавством;
4) рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства
про працю;
5) повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в
ході виконання ними контрольних повноважень
ознак порушення законодавства про працю;
6) інформацією:
• Державної служби статистики України
та її територіальних органів про наявність
заборгованості з виплати заробітної плати;
• ДФС і її територіальних органів про:
— невідповідність кількості працівників роботодавця обсягами виробництва (виконаних
робіт, наданих послуг) до середніх показників
по відповідному виду економічної діяльності;
— факти порушення законодавства про працю, виявлені в ході здійснення контрольних повноважень;
— факти здійснення господарської діяльності
без державної реєстрації в порядку, встановленому законом;
— роботодавців, що мають заборгованість по
сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове
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державне соціальне страхування в розмірі, що
перевищує мінімальний страховий внесок за
кожного працівника;
• Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:
— роботодавців, які нараховують зарплату
менше мінімальної;
— роботодавців, у яких відносно працівників
відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;
— роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилася на 20 і більше відсотків;
— працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного роботодавця більше року;
— роботодавців, у яких відносно працівників
немає нарахувань зарплати у звітному місяці
(відпустка без збереження зарплати без дотримання вимог Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР);
— роботодавців, у яких протягом року не проводилася індексація зарплати або сума підвищення зарплати становить менше суми нарахованої індексації;
— роботодавців, у яких 30 і більше відсотків
працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;
— роботодавців з чисельністю 20 і більше
працівників, у яких протягом місяця відбулося
скорочення на 10 і більше відсотків працівників;
• профспілкових органів про порушення
прав працівників, які є членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю.
Звернення фізичних осіб, щодо яких порушені правила оформлення трудових відносин, працівників і роботодавців може бути подано через
уповноваженого представника.
Слід зауважити, що згідно з п. 13 Порядку № 295
інспекторам праці забороняється:
1) виступати посередниками, арбітрами чи
експертами під час розгляду індивідуальних або
колективних трудових спорів;
2) підміняти працівників об’єкта відвідування
під час проведення розрахунків або перерахун№ 3 (159), 1 лютого 2018
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ків розмірів належних працівникам коштів, готувати висновки про відповідність або невідповідність нормативних актів об’єкта відвідування
вимогам нормативно-правових актів з метою їх
подальшого передання працівникам (у т. ч.
звільненим), іншим особам чи органам;
3) проводити інспекційні відвідування з метою отримання від об’єкта відвідування будьяких документів або їх копій для подальшого
передання іншим особам;
4) розглядати та перевіряти питання, яке є
предметом розгляду в суді або щодо якого набрало законної сили рішення суду, перевіряти
своєчасність, правильність і повноту виконання
рішень суду;
5) розголошувати виробничі та комерційні
таємниці чи виробничі процеси, з якими вони
могли ознайомитися під час виконання своїх
обов’язків, крім випадків, передбачених законом, у т. ч. протягом трьох років після звільнення з посади;
6) розголошувати джерело будь-якої скарги,
доведеної до їх відома, на недоліки або порушення і повідомляти об’єкту відвідування або
його представнику про те, що відвідування було
проведене через отримання такої скарги;
7) вилучати в об’єктів відвідування оригінали
їх фінансово-господарських, бухгалтерських та
інших документів, а також комп’ютерів і їхніх
частин.

Об’єкти підвищеної уваги

Повний перелік питань, які цікавитимуть інспекторів праці в ході проведення перевірки,
міститься у розділі І нової форми Акта інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи),
яка використовує найману працю, який було
затверджено наказом Мінсоцполітики від
18 серпня 2017 р. № 1338 (витяг з нього ви можете знайти у вкладці з нормативно-правовими актами № 2 (158) газети «Консультант Кадровика»). Звісно, оскільки цей перелік є
вичерпним, він значно великий за обсягом,
тому наразі наведемо перелік документів, на
які, зазвичай, інспектори праці звертають свою
увагу в першу чергу. Отже, як свідчить практи№ 3 (159), 1 лютого 2018
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ка, насамперед інспекторів праці зацікавлять
такі документи:
— документи, які встановлюють трудовий
розпорядок і умови праці (правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір,
положення про оплату праці, графіки відпусток);
— трудові книжки працівників, їхні особові
картки, Книга обліку руху трудових книжок і
вкладишів до них, заяви про прийняття на роботу, переведення, звільнення;
— накази з особового складу (про прийняття,
переведення, переміщення, звільнення, надання відпусток, установлення доплат, премій, надбавок тощо);
— табелі обліку використання робочого часу;
— відомості нарахування заробітної плати;
— документи, що підтверджують факт виплати заробітної плати.
На практиці перелічені документи є доказовою базою, в яких зафіксовано факти порушення вимог трудового законодавства, і без наявності цих первинних документів інспектор праці
не може встановити факт наявності чи відсутності правопорушення.
Від редакції.
Зверніть увагу, що у разі, коли норма закону чи
іншого нормативно-правового акта, виданого відповідно до закону, припускає неоднозначне тлумачення прав
і обов’язків суб’єкта господарювання або органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб,
рішення приймається на користь суб’єкта господарювання (ч. 7 ст. 4 Закону № 877).

Права роботодавця

Як бачимо, інспектори праці мають досить
широкий спектр підстав для перевірки підприємства. Утім, це не означає, що роботодавець «винний апріорі» — він має не менше прав,
головне — правильно ними скористатися та дотримуватися певної процедури.
Так, у п. 14 Порядку № 295 вказується, що
об’єкт перевірки (тобто роботодавець) має
право:
1) перевіряти в інспектора праці наявність
службового посвідчення;
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2) не допускати до проведення інспекційного
відвідування у разі:
— відсутності службового посвідчення;
— якщо на офіційному веб-сайті Держпраці
відсутні рішення Мінсоцполітики про форми
службового посвідчення інспектора праці, акта,
довідки, припису, вимоги, перелік питань, що
підлягають інспектуванню;
— якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує строки, визначені п. 10
цього ж Порядку;
3) подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта
або припису;
4) вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування
до відповідного журналу перевірок об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням
акта для підпису керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником;
5) перед підписанням акта бути поінформованим про свої права та обов’язки;
6) вимагати від інспектора праці додержання
вимог законодавства;
7) вимагати нерозголошення інформації, що
становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією об’єкта відвідування;
8) оскаржувати в установленому порядку неправомірні дії інспектора праці;
9) отримувати консультативну допомогу від
інспектора праці з метою запобігання порушенням під час проведення інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань.

Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного
інспектування не може перевищувати 10 робочих
днів, а для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва — двох робочих днів (п. 10 Порядку № 295).

Алгоритм дій при перевірці

Що ж робити, коли на підприємство «завітала
перевірка»?
Дія перша: поінформувати всіх співробітників підприємства про порядок дій під час пере36

вірки та негайно повідомити про візит інспекторів праці директора підприємства, його заступника чи іншу уповноважену особу.
Зауважимо, що відповідно до ч. 11 ст. 4 Закону № 877 органи контролю зобов’язані проводити перевірку в присутності керівника або
уповноваженої ним особи. Тому слід заборонити працівникам допускати чиновників щось перевіряти до повідомлення уповноваженої особи
підприємства, а тим більше без її повідомлення
(окрім випадків проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин — у такому випадку інспектори
вправі самостійно і в будь-яку годину доби з
урахуванням вимог законодавства про охорону
праці проходити до будь-яких виробничих,
службових, адміністративних приміщень
об’єкта відвідування, в яких використовується
наймана праця).
Також згідно з ч. 8 ст. 4 Закону № 877 як органи державного нагляду (контролю), так і
суб’єкти господарювання мають право фіксувати процес перевірки (чи кожну окрему
дію) засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню самої перевірки.
Тому під час проведення інспектування можна
включити відеокамери та/або диктофон і поінформувати представників органу контролю
про зйомку, або ж встановити стаціонарну відеокамеру біля входу в офіс й у самому офісі. Однак тут варто зважати на обмежений кут огляду
стаціонарної відеокамери і нечітку фіксацію
звуку. У такій ситуації можуть стати в нагоді
вбудовані в мобільні телефони засоби відеофіксації.
Дія друга: до початку проведення перевірки
у інспектора праці необхідно вимагати пред’явлення службового посвідчення, що підтверджуватиме особу і правовий статус (нагадаємо, що форма та опис службового посвідчення
інспектора праці затверджені наказом Мінсоцполітики від 24 травня 2017 р. № 866) — адже
відповідно до п. 9 Порядку № 295 під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці зобов’язаний пред’явити об’єкту
відвідування або уповноваженій ним посадовій особі своє службове посвідчення.
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Під час проведення інспекційного відвідування
об’єкт відвідування має право перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення та не
допускати його до проведення інспекційного відвідування у разі відсутності службового посвідчення (п. 14 Порядку № 295).
Отже, відмова пред’явити службове посвідчення буде законною підставою для не допуску
такої особи до перевірки. Варто було б також
переписати або іншим чином зафіксувати дані
службового посвідчення. Окрім цього, слід звернути особливу увагу на відповідність фото на
документі, наявність печатки й підпису керівника та даних про посаду. Якщо виникли реальні
підозри щодо особи інспектора, не буде зайвим
зателефонувати в орган контролю і переконатися,
що саме цей інспектор дійсно є його співробітником. Оскільки особи, які надали недійсні чи
підозрілі посвідчення, не мають права на здійснення перевірки підприємства, то за таких обставин роботодавець вправі відмовити їм у допуску на підприємство.
Від редакції.
Наразі перевірити інформацію щодо виданих посвідчень інспекторам праці, а також звірити усі наведені
у посвідченні дані, аби впевнитися, що посвідчення є
справжнім, ви можете на сайті Держпраці: http://dsp.
gov.ua/informatsiia-pro-sluzhbovi-posvidchenniainspektoriv-pratsi/.
Усі дані щодо посвідчень інспекторів праці на зазначеному сайті Держпраці сформовані в розрізі областей й обираючи потрібну вам область, ви маєте змогу
скачати файл у форматі exel, в якому наведено номер
посвідчення, прізвище, ім’я, по батькові та посаду інспектора праці, а також надано його фото.
Інформацію щодо виданих посвідчень інспекторам
праці можна перевірити і за телефоном: (044) 288-10-00.
Дія третя: у разі, якщо підстав для відмови
інспектору праці у допуску до проведення перевірки не має, таки доведеться дозволити йому
безперешкодно здійснювати необхідні дії —
адже положення ст. 265 КЗпП передбачають
№ 3 (159), 1 лютого 2018
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накладення штрафу як за недопущення перевіряючого, так і за створення перешкод у
проведенні перевірки. Розмір штрафу становить три мінімальні зарплати (на сьогодні це
11 169 грн), а в разі створення перешкод у проведенні перевірки з питань виявлення неоформлених працівників — сто мінімальних зарплат
(тобто наразі 372 300 грн).
Згідно з п. 16 Порядку № 295 перешкодами
у проведенні перевірки є:
— відмова у допуску до проведення інспекційного відвідування;
— ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування;
— перешкода в реалізації інших прав інспекторів праці, передбачених п. 11 Порядку № 295;
— відсутність об’єкта відвідування або уповноваженої ним особи за місцезнаходженням
(адресою, зазначеною в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, інших документах, що стали підставою для проведення
відвідування);
— відсутність документів, ведення яких передбачено законодавством про працю.
У разі виявлення вказаних обставин складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування із зазначенням відповідних причин,
який підписується керівником або іншою уповноваженою особою підприємства, на якому
мала проводитися перевірка (за можливості).
Якщо документи, ведення яких передбачено
законодавством про працю, відсутні, об’єкту відвідування надсилається копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування
або невиїзного інспектування та письмова вимога із зазначенням строку поновлення документів. На час виконання такої вимоги строк
проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування зупиняється.
Серед наведених у п. 11 Порядку № 295 повноважень інспекторів праці особливу увагу
слід звернути на такі (але ще раз підкреслимо — вони їх мають лише за наявності службового посвідчення):
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— ознайомлюватися з будь-якими книгами,
реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять
інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності
нормам законодавства та отримувати завірені
об’єктом відвідування їх копії або витяги;
— наодинці або у присутності свідків ставити
керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства
про працю, отримувати із зазначених питань
усні та/або письмові пояснення;
— за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці
інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів.

Вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх
копій чи витягів з документів, пояснень, доступу до
приміщень, організації робочого місця, внесена в
межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

Дія четверта: підписання акта про проведення перевірки. В останній день перевірки
складається акт за її результатами у двох примірниках, які підписуються інспектором праці
та роботодавцем або його представником. Зверніть увагу, що роботодавець вправі вимагати від
інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного
журналу перевірок об’єкта відвідування (звісно,
за його наявності) перед наданням акта для підпису керівником об’єкта відвідування або його
уповноваженим представником.
У разі, якщо роботодавець не погоджується
з викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною
частиною. Такі зауваження можуть бути подані
об’єктом відвідування не пізніше трьох робочих
днів з дати підписання акта, а письмова вмотивована відповідь на зауваження надається інспектором праці не пізніше ніж через три робочих дні з
дати їх надходження (п. 21. Порядку № 295).
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Якщо в ході перевірки було виявлено порушення, про це складається припис, який є обов’язковим для виконання. Припис також складається у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві.
Одночасно з приписом можуть вживатися заходи до притягнення винної посадової особи до
встановленої законом відповідальності. У випадку виконання припису у встановлений у ньому строк такі заходи не вживаються. Однак
зверніть увагу, що у випадку таких порушень
трудового законодавства як використання праці
неоформлених працівників, несвоєчасно чи не у
повному обсязі виплачена заробітна плата, а також недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці заходи до притягнення до відповідальності вживаються одночасно із внесенням
припису незалежно від факту усунення виявлених порушень.
У разі ж відмови керівника або уповноваженого представника підприємства від підписання
або неможливості особистого вручення акта та
припису, акт та припис складаються в трьох
примірниках. Два примірники акта і припису не
пізніше ніж протягом наступного робочого дня
направляються об’єкту відвідування рекомендованим листом з описом документів в ньому і з
повідомленням про вручення. Роботодавець відповідно до п. 26 Порядку № 295 зобов’язаний
повернути інспектору праці підписаний примірник акта та припису не пізніше ніж через три
робочих дні з дати його отримання, а у разі ненадходження протягом цього строку підписаного примірника акта та припису складається акт
про відмову від підпису у двох примірниках,
один з яких знову ж таки надсилається об’єкту
відвідування рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Зауважимо, що перш ніж підписувати акт та
припис, варто уважно з ним ознайомитися на
предмет наявності будь-яких зауважень щодо
перевірки або її результатів. Такі зауваження також мають відобразитися в акті й будуть
невід’ємною частиною акта перевірки. Лише
після ознайомлення з актом, внесення до нього
зауважень і переконавшись у його достовірності, його можна підписувати. Що характерно,
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її надходження, якщо інше не встановлено законом. За результатами розгляду скарг вимоги,
приписи можуть бути скасовані повністю або в
окремій частині.
Таким чином, як свідчить практика, сьогодні
основним перевіряючим органом, який накладає місцями значні штрафні санкції, є Держпраці. А її інспектори має право ознайомлюватися з
будь-якими книгами, реєстрами і документами,
ведення яких передбачене законодавством про
працю, та отримувати засвідчені роботодавцем
копії або витяги з документів. Ці обставини вимагають від кадрової та юридичної служб особливої уваги, координації та злагоджених дій,
що може стати ефективною запорукою уникнення санкцій та налагодити у майбутньому
ефективні трудові відносини.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист

реклама

відмова від його підписання не дає роботодавцеві жодних переваг, оскільки в такому разі інспектори просто зафіксують відмову від підписання. Тому все ж таки порадимо акт перевірки
підписувати (з внесеними до нього, за наявності,
зауваженнями), оскільки потім виданий на його
підставі припис буде легше оскаржити.
Згідно з п. 30 Порядку № 295, припис або
вимогу інспектора праці може бути оскаржено в 10-денний термін з дати їхнього отримання керівнику або заступнику керівника
відповідного територіального органу Держпраці. У разі незгоди з рішенням керівника
або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може
бути оскаржене керівнику або заступнику керівника Держпраці. Зауважимо, що подання у
встановлений термін скарги тимчасово припиняє виконання припису чи вимоги. Сама
скарга розглядається в 30-денний термін з дати

ДО НАС ЇДЕ РЕВІЗОР!
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Стереотипи, що заважають
під час підбору персоналу
Досить часто керівники підприємств та структурних підрозділів, а також працівники відділу кадрів й менеджери з персоналу, підбираючи на роботу нових
співробітників впевнено покладаються на свої суб’єктивні відчуття на кшталт
«подобається – не подобається», гордо іменуючи це інтуїцією чи професійним
чуттям. Звісно, такі невизначені критерії, як правило, призводять до помилок в
оцінці кандидатів на вакантні посади, оскільки є лише стереотипами мислення
у сприйнятті людей та/або явищ. Дізнайтеся, з якими саме поширеними в суспільстві стереотипами пов’язані найтиповіші помилки при підборі персоналу та
як їх уникнути, аби не проґавити цінного для підприємства фахівця.

Оцінка резюме

Стереотип — це загальноприйняте правило,
відповідно до якого люди звикли думати та діяти і яке узгоджується з встановленими у суспільстві нормами. Іншими словами, стереотипами
називають ті речі, які ми приймаємо без роздумів, наприклад, звички і звичаї, які міцно вкоренилися, й відповідна поведінка стає настільки
буденною, що перестає звертати на себе увагу.
Іноді схильність до стереотипного, тобто
спрощеного мислення, виявляється й корисною,
але водночас і часто призводить до допущення
значних помилок.
Наприклад, у разі відкриття вакансії оператора колл-центру, яка не потребує від кандидата
значного досвіду роботи, на відповідне оголошення навіть за один день відгукнеться чимало
претендентів і ретельно перевіряти кожного з
них просто нераціонально (адже це величезний
обсяг роботи — безліч дзвінків, кілька десятків
особистих зустрічей тощо). За таких обставин
стереотипне мислення й формальний підхід будуть цілком виправданими: наявні резюме оцінюються з точки зору структури, звертається
увага на наявність супровідного листа, послідовність кар’єри здобувача, сферу діяльності
підприємства, де він мав досвід роботи, ну й,
звісно, його побажання щодо режиму праці та
40

заробітної плати. Зазвичай, після такого «фільтрування» з сотні резюме залишається лише
кілька десятків, що вже дозволяє перейти до етапу проведення співбесід.
А от під час пошуку фахівців у вузькій сфері,
яких зовсім небагато на ринку праці, такий підхід використовувати не варто — по-перше, не
факт, що взагалі буде можливість обирати серед
кількох резюме (просто через їх відсутність), а,
по-друге, навіть якщо на вакансію і відгукнеться
хоча б п’ять – шість претендентів, то формальний підхід до резюме може бути згубним, бо керуючись стереотипами ви просто не зможете
нікого вибрати.
Резюме точно може сказати тільки про один
факт: рівень ознайомлення людини з процесом
пошуку роботи на ринку праці. Так, якщо кандидат вже проходив безліч співбесід і вивчив всі
«пастки» менеджерів з персоналу, то його резюме
буде майже ідеальним. Якщо ж людина все життя
працювала на одному підприємстві й через певні
причини вирішила змінити роботу, то, скоріш за
все, вона не зможе правильно скласти резюме,
але ж це зовсім не означає, що вона є поганим фахівцем. Ось і перша типова помилка стереотипного мислення у підборі персоналу — оцінка
не фактів, наведених у резюме, а його структури та мальовничого викладення інформації.
№ 3 (159), 1 лютого 2018

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Погодьтеся, якщо ви шукаєте, приміром, досвідченого програміста чи головного інженера,
то навряд чи в його резюме знайдете гарні описи особистих якостей та досягнень — як правило, «технарі» не схильні до довгих текстів й усю
інформацію викладають дещо «сухувато». Проте
ви ж і шукаєте саме таку людину, а не, скажімо,
журналіста. Натомість якщо обирати серед резюме на подібні посади ті, які містять майже
художні виклади процесу освіти й кар’єри, то
найімовірніше з таким підходом ви знайдете
кандидатів, які може й добре володіють письменницькими навичками та ораторським мистецтвом, але досить небагато шансів, що це в
них поєднується з високим професіоналізмом у
технічній сфері.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

У цілому ж стереотипи, які стосуються підбору персоналу, можна умовно розділити на кілька
великих груп, які ми й розглянемо надалі.

Гендерні ознаки

Практично завжди роботодавці при підборі
персоналу звертають увагу на статеву приналежність. Хоча іноді така увага обумовлюється і
практичною доцільністю, а не стереотипами в
підході до гендерних ознак (приміром, у разі
прийнятя чоловіків на роботу, де потрібна значна фізична сила), проте досить часто її причинами таки є історично сформовані стереотипи поділу деяких професій на чоловічі й жіночі (див.
Таблицю).

Приклади стереотипного уявлення про професії за гендерною ознакою
«Чоловічі»
Водій, слюсар, токар, вантажник,
будівельник, хірург, пілот, водолаз,
шахтар, охоронець, охоронник, лісник,
комбайнер, військовий, електрик,
сантехнік, сталевар, монтажник,
пожежник, рятувальник

«Жіночі»
Сестра медична, вчитель, бухгалтер,
вихователь, прибиральник, терапевт,
бібліотекар, швачка, продавець
продовольчих товарів, диспетчер,
секретар, діловод, перукар, кухар,
косметолог, соціальний працівник

Головною причиною такого «поділу» є історичне приписування чоловікам таких рис характеру як активність, домінантність, агресивність
та самовпевненість, а жінкам — пасивності, залежності, емоційності та турботливості. Утім,
уважно подивіться на людей, які вас оточують —
чи нема серед них часом агресивної начальниці
або пасивного й безініціативного підлеглого?
Ще одна причина гендерних стереотипів
пов’язана із закріпленням сімейних і професійних обов’язків. Вважається, що для чоловіків головні ролі — професійні, а для жінок — сімейні.
Тому «нормальний» чоловік прагне, насамперед, побудувати кар’єру й реалізуватися у професії, а «нормальна» жінка бажає вийти заміж,
народити дітей та створити затишок в оселі.
Зрозуміло, що такі уявлення про жінок і чоловіків більшою мірою є вже застарілими й не підходять для застосування в процесі підбору персоналу на сучасне підприємство, проте вони
настільки вкоренилися у суспільстві, що дово№ 3 (159), 1 лютого 2018

Таблиця

«Нейтральні»
Юрист, адвокат, суддя,
менеджер, продавець непродовольчих
товарів, психолог, актор, офіціант,
журналіст, економіст, комірник,
аудитор, масажист, дизайнер, викладач,
адміністратор, перекладач, агроном

диться таки прикладати деяких зусиль, аби їх
позбутися й не використовувати у професійній
діяльності.
Між тим жінки в «чоловічій» професії, так
само як і чоловіки в «жіночої» нерідко досягають
значних результатів — це відбувається внаслідок того, що на своєму професійному шляху їм
доводиться долати подібні стереотипні перешкоди й, найчастіше, їх спеціальність є наслідком усвідомленого вибору.

Особисті якості

До другої групи поширених стереотипів належать особисті якості кандидатів — досить часто певні ознаки, які з формальної точки зору є
мінусами, під час підбору персоналу трактують
у зворотному ключі, так само як і навпаки. Для
прикладу розглянемо кілька з них.
 Комунікабельність. Наприклад, досить
поширеною думкою є те, що люди, які задіяні
у сфері продажу, просто апріорі мають бути
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говіркими. Безсумнівно, розвинені комунікативні навички важливі для будь-якого менеджера із збуту, продавця, оператора коллцентру тощо, але тут важливо розуміти, що
комунікабельність не має нічого спільного з
невгамовною балакучістю. Для працівників у
сфері продажу насамперед важливими є вміння
слухати і чути, правильно розуміти й інтерпретувати слова та дії співрозмовника. А в цілому
не забувайте, що завдання кадровика чи менеджера з персоналу — знайти, насамперед, професійного фахівця, а не товариського співробітника.
 Впевненість. Безумовно, це універсальна
позитивна якість й людину, яка впевнено поводить себе на співбесіді, менеджери з персоналу й
керівники структурних підрозділів зазвичай готові узяти мало не на будь-яку посаду. Звісно, той,
хто без ускладнень відповідає на запитання, не
метушиться, впевнено розповідає про свої здобутки та наміри, мимоволі викликає захоплення і
повагу. Але пам’ятайте, що все ж таки невимушена поведінка — це ще не ознака професіоналізму.
 Бажання працювати в команді. Товариських людей, схильних до праці у колективі,
також досить часто готові прийняти на роботу,
не дивлячись на їх подекуди скромні професійні
навички. Але орієнтація на команду не завжди
позитивна якість — зважайте на те, що деяким
співробітникам зручно бути в колективі лише
тому, що їх індивідуальні результати праці не
вражають.
 Цілеспрямованість. Ця якість вважається
необхідною для менеджерів та керівників
будь-якого рівня. Але на співбесіді кандидати
можуть впевнено говорити про те, чого вони
хочуть досягти через п’ять чи десять років, а на
ділі можуть бути не здатні виконати принаймні
місячний план, який поставило вище керівництво.
 Мотивація. Так само і зацікавленість кандидата в роботі не означає, що він буде професійним співробітником. Сильна мотивація може
шкодити, коли необхідно переключитися з однієї справи на іншу, окрім того, високомотивованим людям важко працювати, коли результат
не очевидний або далеко відстрочений у часі.
42

 Інтелект. Розум, на жаль, не дорівнює результативності. Співробітник може показувати
на співбесіді та тестових завданнях високий інтелект, а в роботі виявитися нерозторопним, зарозумілим та й банально ледачим.
 Креативність. Якщо кандидат на посаду
говорить на співбесіді, що він підходить до справи нестандартно, менеджери з персоналу буквально світяться від щастя, гадаючи, що новий
співробітник привнесе на підприємство купу нових ідей. Але сказати і зробити — це різні речі, й
на практиці така людина може «креативити»
лише у вузькій області, або взагалі не використовувати ніяких нових підходів, пояснюючи це
непідходящими умовами праці чи рівнем її
оплати.

Вікові стереотипи

Вік належить до числа першорядних ознак,
що розмежовує людей на різні групи, і надає інформацію людині про індивідуальні риси, енергетичні ресурси, можливості, соціальні ролі
представника певної вікової категорії.
Більшість роботодавців вважають, що співробітник старше 40 років не зможе влитися до нового колективу й відчувати себе комфортно в
компанії молодих колег. Роботодавці побоюються,
що у претендентів такого віку гірша здатність до
навчання і можливі частіші лікарняні.
Звичайно існують галузі, в яких затребуваність виключно молодих працівників цілком обґрунтована, але дуже часто обмеження віку свідчить про недбалість і некомпетентність окремих
кадрових працівників. Обмежуючи потік претендентів, вони полегшують собі роботу, навіть
не намагаючись виробити системний підхід до
підбору персоналу, продумати вимоги до претендентів на кожну конкретну посаду.
Отже, згідно з віковими стереотипами претендент у віці від 20 до 35 років легко навчається,
часто ще не «обтяжений» сім’єю, здоровий, з
азартом включається в конкурентну гонку,
енергійний, здатний генерувати нові ідеї, має
високу працездатність. Він може затримуватися
на роботі та їздити у тривалі відрядження й водночас згоден працювати за більш скромну плату, ніж досвідчений професіонал. І навпаки, той,
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хто подолав магічний рубіж, тобто досяг віку
35 – 40 років, неодмінно відчуває енергетичний
спад, обтяжений шкідливими звичками, сімейними проблемами, та й здоров’я вже не те. Він
не ініціативний, не вирішує проблем, не росте
разом з підприємством, погано адаптується до
нових умов, а наявність родини формує більш
високі вимоги до оплати праці.
Давайте залишимо осторонь професіоналізм,
специфічні здібності, спеціальні навички, вміння і розберемося, наскільки справедливі деякі із
вищезазначених стереотипів.
 Енергійність. Далеко не завжди молоді
працівники більш енергійні — адже не можна
ігнорувати класичний розподіл людей на психологічні типажі: 40-річний холерик з легкістю
може дати фору 20-річному меланхоліку.
 Здоров’я. Часто можна почути твердження,
яке суперечить думці про міцніше здоров’я молоді — воно полягає у тому, що у кожного наступного покоління здоров’я гірше, ніж у попереднього. І у цьому є частка правди — попередні
покоління ганяли в дитинстві м’яч, грали в хованки та інші рухливі ігри, а сучасне сидить біля
моніторів. Щодо того, що люди середнього віку
частіше страждають хронічними захворюваннями, аніж молоді, це дійсно так. Однак вони
вже звиклися з ними та знають, як допомогти
собі в період загострення. Молода ж людина, як
правило, ще не навчилася мирно співіснувати зі
своїми недугами, в результаті потрапляє в стаціонар не менше, ніж його старші колеги. Спостереження також показують, що у молодих
вищі показники непрацездатності через нещасні випадки, тоді як людина старшого віку більш
обережна, обачна та менш схильна до невиправданого ризику.
 Невміння оволодівати сучасними технологіями. Цей параметр найчастіше пов’язаний з вмінням працювати з конкретними
комп’ютерними програмами, що дуже легко перевіряється на практиці й не може слугувати визначенням цілої вікової категорії. Як свідчить
практика, в рамках своєї професійної діяльності
з комп’ютером досить успішно працюють люди
не лише у 40 і 50 років, а й навіть у 70. Дійсно,
людині після 40 – 45 років потрібно дещо більше
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часу, аби опанувати нові навички та вміння, але
в підсумку здобуті знання бувають більш системними, аніж у молоді.
 Здатність досягати мети. Насамперед,
аби досягнути мету чи ціль, перш за все необхідно її мати. А люди середнього віку набагато краще молодих розуміють, чого хочуть від свого
життя та здатні намітити шляхи реалізації своїх
планів й домогтися поставленої мети. Вони менше схильні метатися у пошуках супероплачуваної або суперцікавої посади і майже виключено,
що вони покинуть роботу «просто так», через
бажання нових вражень, або підуть «в нікуди»,
тому що їх «все дістало». Люди після 40 років, як
правило, тримаються за роботу, усвідомлюючи,
як складно знайти нову, в них більш серйозна
мотивація до сумлінної праці і професійного
росту та їм більшою мірою властиві почуття відповідальності й дисциплінованості.

Зовнішній вигляд

Властивість людського сприйняття така, що
зовнішню привабливість ми часто плутаємо з
розумом, професіоналізмом та іншими якостями. Досить часто директор підприємства вирішує самостійно підібрати собі секретарів та референтів й припускаючись помилки щодо
зовнішності кандидатів отримує симпатичних,
але абсолютно ледачих, недоброзичливих і непрофесійних співробітників.
Стереотипи і суб’єктивна думка про кандидата
можуть зіграти злий жарт і з кадровиком чи менеджером з персоналу внаслідок переоцінки важливості самопрезентації. Наприклад, людина, що не
володіє видатними здібностями, але одягнена в
хороший костюм і носить окуляри, може отримати посаду, якій не відповідає. Або ж кандидатура
претендента, який ідеально підходить, буде відкинута тільки тому, що він не зміг справити враження, насилу розповідав про свої позитивні сторони, збивався і хвилювався, а до того ж ще й
вдягнув джинси з рубашкою замість костюму.
У таких випадках потрібно пам’ятати, що ви не
підбираєте собі друга чи компаньйона, а шукаєте
фахівця, який повинен виконувати певну роботу.
Тому намагайтеся уникати стереотипів і оцінюйте професійні навички й особистісні якості не
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тільки у кандидатів, які добре говорять про себе
або охайно одягнені. Адже не всі люди вміють
представити свої навички у вигідному світлі.

Як боротися
зі стереотипами

Стереотипи виконують важливу роль — вони
розвантажують мозок. Але є в них і негативна
риса — вони обмежують наше мислення і не
дають вийти за рамки звичного світосприйняття. Наприклад, якщо ви користуєтеся стереотипом «великі гроші обіцяють великі проблеми»,
то швидше за все великих грошей у вас ніколи
не буде, тому що вам не потрібні проблеми і ви
хочете жити спокійно.
Але ж стереотип — це не істина останньої інстанції, це просто думка, яку ви прийняли, й
вона цілком може бути помилковою або ж просто застарілою.
Найкращий метод боротьби зі стереотипами —
нічого не приймати на віру. Потрібно абстрагуватися від думок інших людей, обдумати ситуацію самостійно і зробити свої власні висновки.
Так ми можемо перешкодити формуванню нових шкідливих стереотипів.
Якщо ж якийсь стереотип у вас вже є і ви вважаєте його небажаним, то боротися з ним можна наступним методом. Ви повинні логічно його
спростувати і знайти побільше доводів на користь протилежної думки.
Головне під час підбору персоналу бути неупередженим при оцінці кандидатів і не приймати рішення на емоціях. По можливості, не варто
поспішати з ухваленням рішення про прийняття
того чи іншого кандидата, якщо це супроводжується сильними емоціями, особливо коли
кандидат здається винятковим, чудовим і незамінним. Потрібно зробити паузу.
Крім того, як керівникам, так і кадровикам
та менеджерам з персоналу потрібно виробляти критичне ставлення до процесу оцінки кандидатів. Слід постійно задавати собі питання:
чому мені подобається кандидат, кого він мені
нагадує, чи дійсно він такий хороший (поганий) або це дія одного зі стереотипів, чи не є
оцінка лише результатом особистої симпатії
тощо.
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Також існує такий прийом як «зворотна сторона» — його зміст полягає у тому, що аналізуючи ту чи іншу рису кандидата варто зважати на
те, що будь-яка якість має і зворотну сторону.
Приміром, впевненість у собі претендента на
посаду може перетворитися з плюса на мінус,
якщо на вашому підприємстві цінується старанність, дисциплінованість й чітке виконання усіх
завдань вищого керівництва (за таких обставин
впевненість може сприйматися як зухвалість).
Чи навпаки, неохайний зовнішній вигляд може
стати перевагою, якщо розглядати його з точки
зору, що людина мало думає й піклується про
себе, оскільки є працьовитою й весь час і увагу
приділяє роботі.
Звісно, в цілому варто дотримуватися «балансу» уваги й не зосереджуватися лише на одній з якостей кандидата, геть забуваючи про
інші. Для цього під час проведення співбесіди
варто тримати поряд список необхідних вам
компетенцій й одразу відмічати в ньому виявлені риси кандидата. Загалом співбесіда, мабуть, найголовніший і найважчий етап підбору
кандидатів, адже за обмежений час ви повинні
зрозуміти, чи зацікавлене підприємство в такому співробітнику, чи ні. До речі, перші секунди — найінформативніші, оскільки претендент ще не знає, яким він повинен бути, щоб
сподобатися напевно. А в ситуації невизначеності людина неминуче виявляє стійкі риси
свого характеру.
Щоб реально оцінити кандидата, після співбесіди має минути якийсь час (як правило, один –
два дні). Ось чому звичка записувати характеристики претендентів на вакантні посади є дуже
корисною для кадровика чи менеджера з персоналу — адже емоції проходять, враження стирається, а по записах ви згадаєте, яке у вас було
сприйняття кандидата в момент співбесіди. І намагайтеся не піддаватися дуже поширеній звичці «прикрашати» якості певних кандидатів —
наприклад, якщо для співробітника достатньо,
аби він був відповідальним, дисциплінованим і
добре знав свою справу (приміром, ведення бухгалтерського обліку), то йому інші якості (навіть які вам дуже сподобалися під час співбесіди) просто не потрібні.
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Щоб позбутися від емоційного впливу стереотипів, використовуйте стандартизовані методики — саме за допомогою тестів і анкет ви оцінюєте не враження, яке справляє кандидат, а
його знання і навички. Тому обов’язково створюйте базу перевірочних методик — чим більше
їх буде, тим менший вплив стереотипів. До речі,
у будь-яких тестах, що стосуються інформації про
кандидата, можна застосовувати певні хитрощі,
які допоможуть «заплутати» його і змусити говорити правду. Це може бути, приміром, невелика
приписка в тесті про те, що роботодавець залишає
за собою право перевірити дану інформацію —
такі попередження є дієвими з точки зору психології, бо страх перед тим, що брехню буде виявлено, перевищує бажання сподобатися роботодавцю,
й таким чином ризик отримання неправдивих відомостей знижується в кілька разів.
Також залежно від посади та інформації, яку
ви прагнете здобути, завчасно обирайте вид
інтерв’ю, який ви будете використовувати у конкретному випадку.
Існує чотири різновиди інтерв’ю з кандидатами при прийнятті на роботу.
Біографічне використовується для того, аби
відтворити факти, які знайшли відображення в
резюме, або прояснити ті з них, які викликають
сумніви. Наприклад, з якої причини кандидат
змінив роботу або чим він займався протягом
періоду, що не включений до резюме. Цінність
цього виду інтерв’ю в розширенні і уточненні
наявною інформацією. За допомогою біографічних питань можна дізнатися, на що людина
орієнтована — на пошук нових можливостей
або на якісну довгострокову роботу.
Провокативне, або стресове інтерв’ю допомагає виявити «слизькі» моменти. Інтерв’юер
помітив щось дивне і прямо задає питання:
«Чому Ви опускаєте очі?» або «Чому Ви зараз занервували?». У кожного, хто влаштовується на
роботу, крім декларованих намірів є і приховані.
Можливо, студентці хочеться підробити під
час канікул, а коли почнеться навчання, вона
звільниться. Комусь подобається отримувати
освіту за рахунок роботодавців: тут підвищив
кваліфікацію — пішов, там повчився — знову
пішов. Щоб з’ясувати, які наміри кандидата є
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справжніми, ставлять питання на кшталт: «Що
буде після того, як Ви пройдете у нас навчання?». Але навіть провокативне інтерв’ю треба
проводити тактовно: не припирати людину до
стіни, а уважно відзначати в її словах і жестах
ознаки брехні, подвійні послання або невідповідність сказаного. Утім, деякі керівники
вдаються і до відверто жорстких методів: можуть хлюпнути в кандидата водою або «випадково» пролити йому на костюм каву, щоб подивитися на реакцію.
Ситуаційне інтерв’ю будують на прикладах з
життя: «Клієнт роздратований і вимагає керівника. Ваші дії?» або «З чого Ви почнете роботу
на цій посаді?». Залежно від запропонованого
претендентом рішення роблять висновок, чи володіє він необхідними поведінковими шаблонами, чи вміє ставити цілі, чи здатний вирішувати
проблеми. Таке інтерв’ю дуже ефективно при
пошуку кандидата на посаду лінійного менеджера. Співбесіду ж з виконавцем краще замінити
професійним тестуванням: секретарю дають
щось надрукувати або пропонують пройти тест
на володіння типовими офісними програмами.
Критеріальне інтерв’ю використовують в
основному західні компанії, в яких вже розроблений певний профіль вимог до співробітників.
Їм потрібен цілком конкретний рівень лідерства, товариськості і подібних якостей, який
іноді навіть виражений кількісно. За допомогою
інтерв’ю перевіряють, наскільки кандидат відповідає потрібному профілю. Тут часто дають
завдання на кшталт: «Перерахуйте три своїх
найсильніші якості і три найслабші» або «Назвіть три найсильніші і три найслабші якості керівника», «Оцініть свої аналітичні здібності за
10-бальною шкалою». Потім все, що говорив
кандидат, оцінюється.
Таким чином, з огляду на значні витрати роботодавця при підборі персоналу і наслідки неправильного вибору, керівникам і менеджерам з
персоналу важливо більше покладатися на інформацію про компетентність здобувача, а не на
стереотипи зовнішності та думки інших людей.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець з управління персоналом
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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.

Приймаємо на роботу молодого працівника, в якого ще не було трудової
книжки, але він перебував на обліку в центрі зайнятості як безробітний і хоче,
аби ми до трудової книжки першим записом і внесли ці відомості — як бути
у такому випадку?
Працівник залишиться без внесення таких
відомостей до його трудової книжки — у Вас
немає відповідних повноважень.
Згідно з пп. «е» п. 2.19. Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України
від 29 липня 1993 р. № 58, до трудових книжок
вносяться записи про період одержання допомоги по безробіттю, але право їх внесення
є не у роботодавця, а в органа державної
служби зайнятості населення.
Водночас, згідно з п. 22. Порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової
матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його
утриманні, допомоги на поховання у разі смерті
безробітного або особи, яка перебувала на його
утриманні, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
20 листопада 2000 р. № 309, у трудовій книжці
безробітного посадова особа центру зайнятості
робить запис про початок, скорочення, відкладення та припинення виплати матеріальної до-

помоги по безробіттю, але такий запис робиться
лише при наявності трудової книжки у безробітного під час його перебування на обліку
в центрі зайнятості, оскільки повноважень
видавати трудові книжки у центра зайнятості
не має (за відсутності трудової книжки центр
зайнятості повинен видати лише довідку довільної форми про період отримання матеріальної
допомоги).
Таким чином, в описаній Вами ситуації зазначений запис не може бути внесений до трудової
книжки працівника — на час перебування на
обліку в центрі зайнятості трудової книжки в
нього ще не було, тому там йому відповідний
запис внести не могли, а Ви не можете цього
зробити, оскільки роботодавець й відділ кадрів
підприємства до цього запису не має ніякого
відношення й не може його вносити.
Отже, запис про одержання особою допомоги по безробіттю заноситься у трудову книжку
тільки в центрі зайнятості й фактично може
міститися лише між записом у трудовій книжці про звільнення з одного підприємства та записом про прийняття на роботу на інше підприємство.

На підприємстві наразі не має інспектора з кадрів й усі записи до трудових
книжок вносить головний бухгалтер (на підставі відповідного наказу директора).
Зараз за власним бажанням звільняється працівник, директор підписав наказ
про його звільнення, але одразу пішов у відпустку — чи може головний
бухгалтер своїм підписом завірити записи у трудовій книжці або ж слід
чекати повернення директора?
Чекати директора не можна — трудова
книжка має бути видана працівникові в день
його звільнення.
Згідно зі ст. 47 Кодексу законів про працю України роботодавець, зокрема, зобов’язаний в день
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звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку. Відповідна норма, але у
дещо розширеному вигляді міститься й у п. 4.1.
Інструкції про порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженої спільним наказом Мі№ 3 (159), 1 лютого 2018
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ністерства праці України, Міністерства юстиції
України та Міністерства соціального захисту
населення України від 29 липня 1993 р. № 58
(далі — Інструкція № 58): власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення, а
при затримці видачі трудової книжки з вини
власника або уповноваженого ним органу працівникові сплачується середній заробіток за
весь час вимушеного прогулу (днем звільнення
в такому разі вважається день видачі трудової
книжки і про новий день звільнення видається
наказ та вноситься запис до трудової книжки працівника, а раніше внесений запис про день звільнення визнається недійсним).
Але якщо наразі на Вашому підприємстві усі
записи до трудових книжок вносить головний
бухгалтер і, як Ви зазначили, робить це на підставі відповідного наказу керівника підприємства,
то проблем щодо засвідчення саме ним записів у
трудовій книжці виникнути не повинно — адже
згідно з вже згаданим п. 4.1. Інструкції № 58 у
разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що внесені у трудову книжку

за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства
або спеціально уповноваженою ним особою
та печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів.
Тобто, якщо був відповідний наказ директора,
то головний бухгалтер і є тією «спеціально уповноваженою особою», яка може засвідчувати записи у трудових книжках.
Єдине питання, на що при цьому слід звернути увагу — це яку саме посаду вказувати у трудовій книжці. Так, якщо на головного бухгалтера були покладені обов’язки щодо ведення
трудових книжок працівників шляхом розширення його посадових обов’язків й внесення відповідних змін до посадової інструкції, то у трудовій книжці при засвідченні записів слід
зазначати саме його посаду (головного бухгалтера). А от якщо на головного бухгалтера покладено виконання обов’язків з ведення кадрового
діловодства в порядку суміщення посади інспектора з кадрів, то при засвідченні записів у трудовій книжці він має вказувати посаду інспектора
з кадрів (хоч його основною посадою і є посада
головного бухгалтера).

У працівника виникла заборгованість перед підприємством —
чи можна її погасити шляхом утримань з його заробітної плати
та як це оформити?
Залежно від того, внаслідок чого виникла
така заборгованість.
Випадки, за яких заборгованість працівника
перед підприємством можна погасити шляхом
утримань із його зарплати, визначено у ст. 127
Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП), а саме:
— для повернення авансу, виданого в рахунок зарплати;
— для повернення сум, зайво виплачених
внаслідок математичних помилок;
— для повернення невитраченого та своєчасно не поверненого авансу на відрядження або
на господарські потреби;
— для повернення відпускних, виданих за невідпрацьовані дні, — у разі звільнення працівни№ 3 (159), 1 лютого 2018

ка до закінчення того робочого року, за який
йому надавалась відпустка (крім окремих випадків, встановлених п. 2 ч. 1 ст. 127 КЗпП);
— для відшкодування шкоди, заподіяної підприємству з вини працівника.
Підставою для проведення утримань має бути
наказ (розпорядження) керівника підприємства.
У разі повернення авансу, виданого в рахунок
зарплати (якщо працівник не оспорює підстав
для такого утримання та суму), такий наказ слід
видати протягом місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, або з
дня виплати неправильно обчисленої суми.
У разі відшкодування шкоди керівництву слід
видати наказ про стягнення протягом двох тиж47
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нів з дня виявлення заподіяної працівником
шкоди, а розпочати його виконання — не раніше ніж через сім днів з дня повідомлення про це
працівника (ст. 136 КЗпП).
Підставою для видання наказів може бути
бухгалтерська довідка або доповідна записка
службової особи — в разі повернення сум авансів та інших зайво отриманих коштів, та акт інвентаризації — у разі знищення, псування або

втрати майна працівником. Крім того, якщо
йдеться про завдання шкоди, слід провести
службове розслідування й взяти з матеріально
відповідальних та інших осіб письмові пояснення.
Також працівника необхідно обов’язково
ознайомити під підпис з наказом, на підставі
якого здійснюватиметься відрахування з його
зарплати.

З працівником було укладено строковий трудовий договір тривалістю
дев’ять місяців з 29 травня 2017 року. В який день буде потрібно звільнити
такого працівника — 28 лютого чи 1 березня 2018 року?
28 лютого 2018 року.
Відповідно до ст. 2411 Кодексу законів про
працю України, строк, обчислюваний місяцями,
закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо ж кінець строку припадає на
такий місяць, що не має відповідного числа,
строк закінчується в останній день цього місяця.
Таким чином, трудовий договір, укладений
29 травня 2017 р. на дев’ять місяців, мав би скінчитися 29 лютого 2018 р., але оскільки поточний рік не є високосним й у лютому 29 число

відсутнє, то останнім днем трудового договору
і, відповідно, днем звільнення, слід вважати
28 лютого 2018 р..
Також зауважимо, що у разі, якщо останній
день строку припадає на святковий, вихідний
або неробочий день, то днем закінчення строку
вважається найближчий робочий день. Наприклад, трудовий договір, укладений 4 грудня
2017 р. строком на два місяці, закінчиться 5 лютого 2018 р., оскільки 4 лютого — вихідний
день.

Чи потрібно нараховувати добові за вихідний день,
якщо працівник повертається з нього в неділю
у першій половині дня?
Так, потрібно.
Загальні питання організації відряджень регулюються розділом І «Загальні положення» Інструкції про службові відрядження в межах
України та за кордон, затвердженої наказом
Мінфіну України від 13 березня 1998 р. № 59 (у
редакції наказу Мінфіну України від 17 березня
2011 р. № 362) (далі — Інструкція № 59).
Службовим відрядженням є поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства
на певний строк до іншого населеного пункту для
виконання службового доручення поза місцем
його постійної роботи (за наявності документів,
що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства).
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Отже, день вибуття у відрядження та день
прибуття з нього вважаються днями перебування працівника у відрядженні. Тому строк
відрядження, який припадає зокрема і на вихідні (субота, неділя) або святкові дні, необхідно
зазначити в наказі про відрядження. За ці дні
будуть нараховуватися суми добових бухгалтерією підприємства (добові не залежать від того,
вихідний це день чи робочий).
Тобто якщо відрядження працівника закінчується в неділю (оскільки він у цей день повертається на поїзді, літаку, машині тощо), то цей
день включається до строку відрядження і його
необхідно зазначати в наказі про відрядження.
За цей день працівник отримає добові.
№ 3 (159), 1 лютого 2018

ПИТАННЯ ПРАВОПИСУ

Разом, окремо чи через дефіс?
Основні ускладнення на письмі виникають саме з дилемою щодо того, як варто
писати те чи інше слово: разом чи окремо? Досить часто одне і те саме слово
може мати варіанти написання, які різняться залежно від контексту. Інші ж
мають усталену форму, але все одно постійно спричиняють помилки. Тому ми
зібрали найпоширеніші запитання та намагалися дати на них найповніші відповіді, щоб у майбутньому ви легко згадували правильний варіант написання.
Як правильно «на жаль» чи «нажаль»?
Якщо прислівник утворено за допомогою прийменника й іменника, який зберігає своє лексичне
значення та граматичну форму, то він пишеться
окремо. Особливо, якщо між прийменником та
іменником можна вставити прикметник. Приклади: на (превеликий) жаль, без (будь-якого) відома, без (особливого) наміру, до речі.
Але пам’ятайте про складні прислівники,
утворені сполученням прийменника з прислівником: віднині, відтепер, донині, дотепер, забагато, надалі, задовго, занадто, навічно, набагато, отак, надовго, назавжди, назовсім, наскрізь,
насправді, негаразд, невтямки, отам, підтюпцем, повсюди, подекуди, позаторік, потроху,
утричі, якнайкраще.
Від подібних прислівників слід відрізняти сполучення прийменників із незмінюваними словами, вживаними в значенні іменників. Такі
сполучення пишуться окремо: від сьогодні, до
завтра, на потім (не відкладайте цього на завтра, на потім), за багато, на багато (порівняйте: забагато гуляєш і за багато років уперше
приїхав; стало набагато легше й зал на багато
місць), на добраніч.
Тобто зазвичай написання таких слів залежить від контексту, тому варто розглядати їх у
сполученні з іншими членами речення.
Складні прислівники, утворені сполученням
прийменника з іменником: безвісті, безперестанку, вбік, ввечері, вволю, вголос, вгорі, вдень, взимку,
взнаки, відразу, вкрай, вкупі, внизу, впам’ятку,
вперед, впереміж, впереміш, вплач, впору, враз,
вранці, врешті, врівень, вряд, врозкид, врозсип, всередині, вслід, всмак, доверху, довіку, доволі, догори,
додому, донизу, дощенту, заміж, заочі, за північ,
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зараз, зарані, засвітла, збоку, звіку, згори, ззаду,
знизу, зразу, зранку, зрання, зроду, набік, наверх,
наверху, надвечір, надворі, назад, назахват, наздогад, назустріч, нараз, наостанок, напам’ять, напереваги, наперед, нарівні, напереріз, напівдорозі,
напоказ, наполовину, насилу, наприклад, напролом, наспід, наспіх, насторожі, наяву, обік, обіч,
одвіку, опівдні, опліч, побіч, поблизу, повік, позаду,
поруч, поряд, посередині, спереду, убік, убрід, уголос, угорі, угору, удень, украй, укупі, улад, уплач,
упоперек, упору, уранці, урешті, урівень, урівні,
урозкид, урозліт, урозсип, урозтіч, усередині, услід,
усмак, ушир.
Чому «чорно-білий» ми пишемо через
дефіс, а «жовтогарячий» разом?
Назви відтінків і поєднання кольорів пишемо
через дефіс: чорно-білий, яскраво-ліловий, блідорожевий, жовтувато-червоний, фіолетово-сірий, біло-блакитний (але жовтогарячий, червоногарячий і золотогарячий — назви кольорів,
тому вони пишуться разом, адже це єдине поняття). Через дефіс пишуться ті слова, які утворені від сурядного словосполучення (перед кожною частиною можна поставити сполучник і): і
сніжний, і білий — сніжно-білий, і сірий і бурий і
малиновий — сіро-буро-малиновий.
Як правильно писати «не зважаючи»?
Незважаючи — вживаємо для позначення
предметів, явищ, понять, усупереч яким відбувається дія. Можливі синоніми: попри, дарма що.
Не зважаючи, не дивлячись — вживаємо, коли
говоримо про дію, пов’язану з тим, що людина
на когось або на щось не дивиться, не звертає
увагу.
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Незважаючи на поширеність, такі конструкції
як «Не дивлячись на погані погодні умови, ми
вчасно завершили жнива», «Дочка виїхала на роботу за кордон, не дивлячись на те, що батьки
не дозволяли їй» є помилковими з погляду лексичних норм. Тут доречно ставити слова незважаючи
(адже ні на що ніхто не дивиться!), іноді — попри:
«Попри погані погодні умови ми вчасно завершили жнива».
«Надворі» чи «на дворі»?
Надворі — поза приміщенням, на повітрі.
Приклади: Надворі стемніло, надворі дощ шумить. На дворі — іменник з прийменником.
Приклад: І в коморі, і на дворі.
Прислівники, утворені злиттям прийменників з іменниками, що пишуться разом (надворі,
нагору, вдень), треба відрізняти від однозвучних
сполучень прийменників з іменниками, які пишуться окремо: на дворі, на гору, в день. Іменник
завжди називає якийсь конкретний предмет, а
прислівник вказує на місце, напрямок, час: нагорі — на горі, удень — у день, надворі — на дворі, укінці — у кінці, назустріч — на зустріч. Наприклад: Зверху цього не видно — З верху гори
видно далеко; Знаю правило напам’ять — Якщо
на пам’ять не покладаєшся, запиши.
Окремо пишуться ті прислівники, де іменник
зберігає своє значення: до речі, на жаль, до вподоби, без упину. Найчастіше вживаються в них такі
прийменники: без — без пуття, без угаву, без
упину, але безвісти, безперестанку; в (у) — в міру,
в ногу, уві сні, у вічі, але впам’ятку, вгору; з — з
розгону, з переляку, з радості, але зсередини, зверху; на — на жаль, на щастя, на добраніч, але нарозхват, нанівець; під — під силу, під вечір, під
кінець; по — по суті, по щирості, по честі, але
повік, поночі.
Як писати «пів» з «яблуком»?
Пів’яблука. Апостроф пишеться перед я, ю, є,
ї після префіксів та першої частини складних
слів, що закінчуються на твердий приголосний:
без’язикий, від’їзд, з’єднаний, з’їхати, з’явитися,
об’єм, під’їхати, роз’юшити, роз’яснити; дит’ясла, пан’європейський, пів’яблука, але з власними назвами через дефіс: пів-Європи тощо.
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«Не як» чи «ніяк»?
«Не як» і «ніяк» звучать однаково, і якщо не
знаєш потрібного правила, написати необхідний варіант буває непросто.
Насправді, «не як» і «ніяк» виконують різні
функції. «Не як» пишеться окремо, є поєднанням
частки «не» і сполучника «як». Вживається тоді,
коли потрібно підкреслити відмінність чогось, наприклад: «Роби по-своєму, а не як усі». Або: «Сприймай це не як недолік, а як свою особливість».
Слово «ніяк» є заперечним займенником і має
інше значення. «Ніяк» пишеться разом і найчастіше означає «жодним чином, ні за що, ніколи».
Наприклад: «Ти ніяк не навчишся писати грамотно, якщо не будеш запам’ятовувати правила та читати книги». Або: «Ніяк не можна дізнатися, про що думали динозаври».
«Не було» — разом чи окремо?
У негативних формах дієслова «бути» в минулому часі: «не був», «не було», «не були» — наголос падає на частку. Внаслідок цього часто виникає питання, чи писати ці форми разом чи
окремо. У цьому випадку діє загальне правило
для всіх дієслів.
Якщо дієслово може вживатися без заперечення, значить «не» є часткою. Частка, незалежно від місця наголосу, пишеться окремо від
дієслова: не брав, не бачив, не знав. Отже, і в словосполученні не було негативна частка пишеться
окремо від дієслова.
Чому ми пишемо «Південно-Китайське
море», але східноєвропейські країни?
Через дефіс пишуться складні географічні назви, перша частина яких вказує на сторону світу: Південно-Китайське море.
Окремо пишемо географічні назви, що складаються з прикметника або порядкового числівника та іменника: Біла Церква, Верхня Силезія,
Давидів Брід, Залісся Перше, Запорізька Січ, Західна Європа, Зелена Гура, Нове Місто, Новий
Сад, Сомкова Долина, Широкий Яр.
Надсилайте свої запитання на адресу
movazapyt@gmail.com і ми залюбки відповімо вам на сторінках нашої газети.
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Усміхнись!
У поштовому відділенні лисуватий чоловік середніх
років стоїть біля прилавка і методично ставить штамп
«З любов’ю» на яскраво-рожеві конверти із зображенням сердечок. Потім він дістає флакончик і починає на
конверти пирскати парфумами. Одна з працівниць підходить до нього й запитує, чим це він займається в їхньому поштовому відділенні.
— Зараз я відправлятиму тисячу листівок до Дня
святого Валентина.
— Нічого собі — це Ви від свого імені стільки відправлятимете?!
— Та ні, звісно — бачите, на кожній напис: «Вгадай,
від кого».
— Але навіщо Вам це потрібно? Тисяча відправлень —
це ж Вам дорого обійдеться!
— Так, але нічого, врешті все окупиться — адже я
адвокат зі шлюборозлучних справ…
***
Працівник звертається до керівника з проханням:
— Іване Петровичу, дозвольте мені сьогодні піти з
роботи раніше — напередодні Дня Святого Валентина
дружина хоче піти зі мною за покупками…
— У жодному разі! У Вас купа роботи — сидіть і
працюйте!
— Величезне спасибі Вам, Іване Петровичу!
***
У день всіх закоханих чоловік запитує дружину
(звісно, сподіваючись почути у відповідь щось про те,
як вона його любить):
— Кохана, ти так часто мене свариш за різні дрібниці, але ж якби я пішов до іншої, то ти б, напевно,
жаліла?

Натомість дружина обурюється:
— Ти що, з глузду з’їхав — чому я мала б жаліти
незнайому жінку?!
***
Закохана парочка в День Святого Валентина зайшла до ресторану повечеряти. Дивляться один за одного, тримаються за руки.
— Люба, ти така солоденька, я б з’їв тебе всю замість вечері...
— І я тебе теж, коханий...
Офіціант, що підійшов, скромно покашлюючи, запитує:
— Ну те що вечерю замовляти не будете, я зрозумів
вже, але може хоч чимось зап’єте?
***
Розмовляють два приятеля:
— Тільки уяви собі — я закохався! Але їй 30, а мені
вже 55. І хоч в мене є власний будинок, два автомобіля
та достатньо грошей, я сумніваюся, що вона погодиться
вийти за мене заміж… Як ти думаєш, мої шанси побільшають, якщо я їй збрешу й скажу, що мені 45?
— Сергію, ти дурень? Твої шанси значно зростуть,
якщо ти їй скажеш, що тобі вже 70!
***

І таке бува

З наказу директора:
«Розпорядження, які я даю після тривалої гулянки,
виконувати забороняється».
З оголошень:
«Хочете, аби дівчата бігали за вами та чекали у
будь-який час і в будь-яку погоду? Автотранспортне
підприємство запрошує на роботу водіїв автобуса».
«Поспішайте, акція! Валентинки з написом «Для коханої і єдиної» — всього 10 грн за чотири штуки».

Подарунки коханим

П’ятеро подруг, які мали різні прізвища (Шевченко, Мельник, Ковальчук, Бойко та Олійник), вирішили порадувати своїх чоловіків в день закоханих невеличкими подарунками й пішовши до торгового центру придбали шарф, джемпер, солодощі, парфуми та рукавиці. Кожен з подарунків коштував різну суму — 170, 175, 180, 200 та 220 гривень. Дізнайтеся, який подарунок
своєму чоловікові зробила Ганна, якщо відомо:
— Наталя не купувала рукавиці;
— набір солодощів коштував 175 грн;
— Ковальчук витратила на подарунок 170 грн й це були не парфуми і не джемпер;
— Тетяна Мельник витратила на подарунок грошей більше, ніж Шевченко;
— шарф придбала Бойко й вона витратила грошей більше, ніж Ганна та Наталя;
— 200 грн витратила Марія, вона не купувала джемпер, а її прізвище не Бойко та не Олійник.
Ім’я
Прізвище
Подарунок
Ціна

Наталя
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Тетяна

Катерина

Ганна

Марія
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Січень-2018

Важливі дати лютого

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1

2

3

4

5

6

7

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

13
20
27

14
21
28

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 2 (1 — Новий
рік, 7 — Різдво Христове за Юліанським календарем)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 21
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 168 годин

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

6
13
20
27

7
14
21
28

1

2

3

4

8
15
22

9
16
23

10
17
24

11
18
25

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 28
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 8
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 0
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 160 годин
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1 — останній день подання до органу Державної служби зайнятості:
 інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за 2017 рік (за
формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16 травня 2013 р.
№ 271 (приклад її заповнення ви можете знайти на стор. 37 № 1 (157)
газети «Консультант Кадровика»)).
6 — Міжнародний день безпечного інтернету (традиційно відзначається в перший вівторок лютого з метою поширення знань про безпечне, відповідальне і позитивне використання цифрових технологій);
— Міжнародний день бармена.
7 — останній день подання до органу Державної статистики:
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за січень 2018 року
(за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня 2016 р.
№ 90).
9 — Міжнародний день стоматолога.
12 — початок Масляного тижня — тож готуйте млинці та беріть
участь у народних гуляннях.
13 — Всесвітній день радіо.
14 — День Святого Валентина та усіх закоханих.
15 — День вшанування учасників бойових дій на території інших
держав (встановлено Указом Президента України від 11 лютого 2004 р.
№ 180/2004).
16 — китайський Новий рік, символом якого є жовтий собака.
17 — День спонтанного прояву доброти.
20 — День Героїв Небесної Сотні (встановлено Указом Президента
України від 11 лютого 2015 р. № 69/2015);
— День соціальної справедливості (встановлено Указом Президента України від 4 листопада 2011 р. № 1021/2011).
21 — Міжнародний день рідної мови (проголошено Генеральною
конференцією ЮНЕСКО за пропозицією держав – членів організації у
листопаді 1999 р. на згадку про події на території сучасної Народної
Республіки Бангладеш у 1952 р., коли було жорстоко придушено демонстрацію протесту на захист рідної мови).
28 — останній день подання до органу Державної статистики:
 звіту про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за формою № 1-ПВ (умови праці) за 2017 рік
(за новою формою, затвердженою наказом Держстату від 26 червня
2017 р. № 150 (її ви можете знайти на стор. 27 № 1 (157) газети «Консультант Кадровика»));
 звіту про травматизм на виробництві за формою № 7-тнв (річна)
у 2017 році (за формою, затвердженою наказом Держстату від
18 серпня 2014 р. № 242 (зі змінами й доповненнями, внесеними наказом Держстату від 16 листопада 2015 р. № 331)).
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