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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Чи обов’язково наказ про перенесення робочих днів погоджувати з
профспілковим комітетом, якщо його
видано на підставі розпорядження
Кабінету Міністрів України (і якщо
обов’язково, то як це зробити)?
Жінка, яка працює малярем, принесла довідку про свою вагітність
й вимагає перевести її на легшу роботу — яким чином це можна оформити?
Працівника звільнили за угодою
сторін, але у трудовій книжці помилково записали, що він звільнений
за власним бажанням — як виправити неправильний запис, враховуючи,
що вже проставлено підпис директора й печатку підприємства?
Працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, надала новий листок непрацездатності
у зв’язку з вагітністю та пологами.
Як обчислити їй допомогу за таким
лікарняним?
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Звільняємо працівника за
розкрадання майна роботодавця
На практиці випадки звільнення за розкрадання майна роботодавця бувають не так
часто, як випадки звільнення з інших підстав. Разом з тим, факти розкрадання майна власника, включаючи і «дрібні крадіжки», трапляються не так вже й рідко, але не
всі з них завершуються звільненням відповідного працівника, бо не завжди роботодавець може дізнатися про такі випадки або довести це чи дотриматися усіх необхідних процедур, що передбачені законодавством для звільнення за цією підставою.
Тож ознайомтеся з детально описаною можливістю й процедурою звільнення за
розкрадання майна за різних обставин, а також дізнайтеся про можливість отримання роботодавцем компенсації його втрат від винного у розкраданні працівника.

Правові підстави для звільнення

Можливість звільнення працівника за систематичне невиконання своїх обов’язків за трудовим договором передбачена у п. 8 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП),
де, 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) у випадку вчинення за місцем
роботи розкрадання (у т. ч. дрібного) майна
власника, встановленого:
— вироком суду, що набрав законної сили;
або
— постановою органу, до компетенції якого
входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського
впливу.
Як видно із наведеного, роботодавець може
(але не зобов’язаний) звільнити працівника за
п. 8 ч. 1 ст. 40 КЗпП лише за наявності певних
умов для такого звільнення. Наприклад, звільнення за п. 8 ч. 1 ст. 40 КЗпП неможливе,
якщо:
• відповідний працівник на своєму підприємстві (за місцем своєї роботи) вкрав:
4

— не майно власника, а майно (особисті речі)
інших працівників;
— майно власника, але на за місцем своєї роботи (наприклад, на іншому підприємстві власника або у нього вдома);
• роботодавець «піймав» працівника на «місці злочину» або дізнався про таку крадіжку з
певних джерел, але не оформив відповідний
факт крадіжки належним чином, зокрема не
отримав документ, який встановлює (або іншими словами підтверджує) факт крадіжки у вигляді вироку, що набрав законної сили, чи постанови відповідного органу.
Зазначені умови, крім п. 8 ч. 1 ст. 40 КЗпП,
також конкретизовані і у п. 26 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику
розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 (далі — Постанова № 9), в
якій, зокрема, уточнюється, що за п. 8 ч. 1
ст. 40 КЗпП при наявності зазначених умов
працівника можна звільнити незалежно від
того:
— чи застосовувались до працівника раніше
заходи дисциплінарного або громадського стягнення;
— в робочий чи неробочий час вчинене розкрадання.
№ 4 (160), 15 лютого 2018

ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ

Тобто можливість звільнення за п. 8 ч. 1 ст. 40
КЗпП у роботодавця виникає навіть якщо до
працівника раніше і не застосовувалися заходи
дисциплінарного або громадського стягнення
(на противагу, наприклад, випадку звільнення
за п. 3 ст. 40 КЗпП за систематичне невиконання
працівником без поважних причин обов’язків,
покладених на нього трудовим договором або
правилами внутрішнього трудового розпорядку), або якщо працівник щось вкрав у роботодавця навіть після закінчення робочого дня.
Також у КЗпП та Постанові № 9 немає обмежень і щодо форми власності відповідного майна, тобто за п. 8 ч. 1 ст. 40 КЗпП можна у відповідних випадках звільнити працівника у разі
вчинення ним розкрадання як на державному
або комунальному підприємстві, так і на приватному підприємстві або за місцем роботи у
фізичної особи – підприємця.
Зауважимо, що коли йдеться про згаданий
вище вирок суду, що набрав законної сили, для
випадку звільнення за п. 8 ст. 40 КЗпП мається
на увазі вирок, згідно з яким працівнику має
бути призначено таке покарання, яке не перешкоджає виконанню ним трудових обов’язків
(наприклад, штраф). В іншому випадку звільнення має проводитися за п. 7 ст. 36 КЗпП, тобто
у зв’язку з набранням законної сили вироком
суду, яким працівника засуджено (крім випадків
звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого
покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи.
Крім того, слід мати на увазі, що подання працівником, який вчинив розкрадання майна
власника за місцем роботи, заяви про звільнення за власним бажанням не позбавляє роботодавця права розірвати з ним трудовий договір за
п. 8 ст. 40 КЗпП.

Яким може бути «розкрадання»
на практиці

Зауважимо, що у чинному законодавстві
відсутнє конкретне визначення поняття «розкрадання», і воно фактично є родовим, тобто
таким, що об’єднує за певними загальними
ознаками різні правопорушення проти власності
№ 4 (160), 15 лютого 2018

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

незалежно від вартості (ціни, кількості, розміру) «розкраденого» майна. З урахуванням зазначеного можна навести таке визначення відповідного поняття:
Розкрадання — це скоєне з корисливою метою навмисне протиправне безоплатне заволодіння чужим майном на свою користь або
користь інших осіб, що спричинило шкоду власнику.
У той же час розмір «розкраденого» майна має
значення для класифікації відповідальності за
«розкрадання», наприклад, кримінальна чи адміністративна відповідальність, а також певною
мірою і для виду покарання винного працівника,
приміром, у випадку адміністративного правопорушення — адміністративне стягнення або
застосування заходів громадського впливу.
Зокрема адміністративна відповідальність
настає у випадку дрібного викрадення чужого майна (шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати), яким згідно із ст. 51
Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) є таке викрадення,
коли вартість викраденого майна на момент
вчинення правопорушення не перевищує 0,2
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. У цьому випадку на винного працівника
може бути накладений відповідний штраф або
йому можуть бути призначені виправні роботи
на певний строк з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт
на певний строк.
Разом з цим, згідно зі ст. 22 КУпАП, при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити
порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням. При
цьому у законодавстві відсутній перелік таких
проступків або вказівки на їхні ознаки, що створює передумови щодо вирішення цього питання
уповноваженою особою в кожному конкретному
випадку із урахуванням усіх обставин справи.
Що стосується кримінального провадження,
то у Кримінальному кодексі України (далі — КК)
відповідальність за різні «розкрадання» регулюється у розділі VI «Злочини проти власності»
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Особливої частини КК. Між тим у КК не міститься
самого поняття «розкрадання», натомість у
ст. 185 КК вміщено фактично аналогічне поняття «таємне викрадення чужого майна» (крадіжка), за яку передбачається кримінальна відповідальність у вигляді відповідного штрафу,
громадських або виправних робіт, арешту або
позбавлення волі.
Крім того, в інших статтях КК передбачена
кримінальна відповідальність і за інші злочини
проти власності, зокрема, у:
— ст. 186 — за «відкрите викрадення чужого
майна» (грабіж);
— ст. 187 — за розбій (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством,
небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка
зазнала нападу, або з погрозою застосування
такого насильства);
— ст. 1881 — за викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного
використання;
— ст. 189 — за вимагання (вимога передачі
чужого майна чи права на майно або вчинення
будь-яких дій майнового характеру з погрозою
насильства над потерпілим чи його близькими
родичами тощо);
— ст. 190 — за шахрайство (заволодіння чужим майном або придбання права на майно
шляхом обману чи зловживання довірою);
— ст. 191 — за привласнення, розтрату майна
або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем;
— ст. 192 — за заподіяння майнової шкоди
шляхом обману або зловживання довірою;
— ст. 193 — за незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї;
— ст. 194 — за умисне знищення або пошкодження майна тощо.
Зауважимо, що відповідні санкції за злочини
про власності, передбачені деякими із зазначених статей, а також іншими можуть різнитися
залежно від розміру і характеру шкоди, спричиненої власникові майна. Наприклад, у Примітці
до ст. 1881 КК зазначається, що шкода, передбачена цією статтею, визнається значною,
якщо вона у сто і більше разів перевищує нео6

податковуваний мінімум доходів громадян, а у
великих розмірах — якщо вона у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Строк, протягом
якого можна звільняти

Строк, протягом якого роботодавець має вирішити відповідні питання щодо звільнення за
п. 8 ст. 40 КЗпП, також конкретизовано у п. 26
Постанови № 9, у якому зокрема зазначається,
що відповідно до ст. 148 КЗпП трудовий договір
може бути розірвано за п. 8 ст. 40 КЗпП не пізніше одного місяця з дня набрання законної сили
вироком суду чи дня прийняття постанови про
накладення адміністративного стягнення або
заходів громадського впливу за вчинення крадіжки не враховуючи:
— часу звільнення працівника від роботи у
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;
— перебування працівника у відпустці.

Хто і як встановлює
факт вчинення розкрадання

У деяких кадровиків може виникнути питання, коли саме набирає законної сили вирок суду,
щоб точно визначити строк, протягом якого
можна звільнити відповідного працівника. У випадку кримінального провадження знайти відповідь на це запитання можна за допомогою
Кримінально-процесуально кодексу України
(далі — КПК). За загальним правилом відповідно до ст. 532 КПК вирок або ухвала суду першої
інстанції, ухвала слідчого судді, якщо інше не
передбачено КПК, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної
скарги, встановленого КПК, якщо таку скаргу
не було подано.
У свою чергу згідно з ч. 2 ст. 395 КПК апеляційна скарга, якщо інше не передбачено КПК,
може бути подана:
1) на вирок або ухвалу про застосування чи
відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру — протягом
30 днів з дня їх проголошення;
2) на інші ухвали суду першої інстанції —
протягом 7 днів з дня її оголошення;
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3) на ухвалу слідчого судді — протягом 5 днів
з дня її оголошення.
Зауважимо, що якщо на підставі амністії відповідний працівник буде звільнений від кримінальної відповідальності (таке інколи можливе
на практиці), то у роботодавця не буде підстав
для звільнення за п. 8 ст. 40 КЗпП, адже у цьому
випадку буде відсутній потрібний вирок суду,
що набрав законної сили.
Що стосується адміністративного провадження, то у ст. 255 КУпАП передбачено, що протоколи про адміністративні правопорушення за вчинення дрібного розкрадання (ст. 51 КУпАП)
мають право складати уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ (зокрема,
Національної поліції) та безпосередньо роботодавці. Такий протокол уповноважені на те посадові особи направляють до суду. Згідно зі
ст. 221 КУпАП адміністративні справи про дрібне розкрадання розглядають судді районних,
районних у місті, міських чи міськрайонних судів.
Також у п. 26 Постанови № 9 згадується і
ст. 21 КУпАП, відповідно до якої вирішуються питання щодо можливості застосування до особи,
яка вчинила адміністративне правопорушення,
заходів громадського впливу, і у якій зазначається,
що особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, крім посадової особи, звільняється
від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і
особи правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу. Про заходи
громадського впливу, застосовані до осіб, які
вчинили дрібне розкрадання, роботодавець або
громадська організація повинні не пізніш як у
десятиденний строк з дня одержання матеріалів
повідомити орган (посадову особу), який надіслав відповідні матеріали.
Що стосується визначення поняття «громадська організація», то слід зазначити, що за своєю
юридичною суттю громадські організації належать до громадських об’єднань, діяльність яких
в Україні регламентується Законом України
«Про громадські об’єднання» від 22 березня
2012 р. № 4572-VI (далі — Закон № 4572). Згід№ 4 (160), 15 лютого 2018
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но зі ст. 1 Закону № 4572 громадська організація —
це громадське об’єднання, засновниками та
членами (учасниками) якого є фізичні особи.
Своєю чергою громадське об’єднання — це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та
захисту прав і свобод, задоволення суспільних,
зокрема економічних, соціальних, культурних,
екологічних та інших інтересів.
Для визначення ж поняття «трудовий колектив» можна звернутися до ст. 65 Господарського
кодексу України (далі — ГК), згідно зі ст. 65 якого трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть
участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що
регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
Саме до зазначених вище органів роботодавець повинен звернутися у випадку наявності
факту розкрадання його майна і після завершення ними розгляду відповідної справи одержати
вирок суду, що набрав законної сили або постанову відповідного компетентного органу, після
чого протягом одного місяця він може звільнити
винного працівника за п. 8 ст. 40 КЗпП.

Рішення профспілкової організації

Відповідно до ст. 431 КЗпП звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання (у т. ч. дрібне) майна власника, встановлене
вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить
накладення адміністративного стягнення або
застосування заходів громадського впливу за
п. 8 ст. 40 КЗпП допускається без згоди виборного органу первинної профспілкової організації
(профспілкового представника).
Також слід зазначити, що деякі роботодавці
припускаються помилки, коли вважають профспілкові органи громадськими організаціями,
які можуть застосовувати заходи громадського
впливу, про які йшлося вище, і звертаються з
цього приводу до них, щоб отримати від них не
згоду на звільнення згідно зі ст. 43 КЗпП, а постанову профспілкового органу щодо застосування заходів громадського впливу.
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Але професійні спілки не мають повноважень
щодо застосування зазначених заходів. Наприклад, в Ухвалі Апеляційного суду Полтавської
області від 24 листопада 2015 р. по справі
№ 544/1145/15-ц зазначається, що «Профспілкові
органи не наділені правом застосування громадського стягнення чи заходів громадського впливу.
Відповідно до статей 24, 36 КЗпП трудові, соціально-економічні права та інтереси працівників
у відносинах з власником або уповноваженим ним
органом на підприємствах, в установах, організаціях представляють і захищають професійні спілки. Повноваження виборного органу профспілкової
організації на підприємстві регламентуються Законом України «Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності», ст. 247 КЗпП, а також Статутом професійної спілки авіабудівників України,
які не містять повноважень щодо застосування
заходів громадського впливу».

Яких працівників
не можна звільняти

Як і в інших випадках звільнення працівника
за ініціативою роботодавця, відповідно до ч. 4
ст. 40 КЗпП не допускається звільнення працівника за п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці.
Крім того, згідно зі ст. 184 КЗпП за п. 8 ч. 1
ст. 40 не можна звільнити вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до
шести років згідно з ч. 6 ст. 179 КЗпП, тобто жінок, які мають дітей віком до шести років, якщо
така дитина потребує домашнього догляду за
медичним висновком), одиноких матерів при
наявності дитини віком до чотирнадцяти років
або дитини з інвалідністю.
Також гарантії щодо звільнення, передбачені
згаданими вище ст. 184 КЗпП та ч. 6 ст. 179
КЗпП відповідно до ст. 1861 КЗпП поширюються
і на батьків, які виховують дітей без матері
(у т. ч. в разі тривалого перебування матері в
лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.
Крім того, у випадку звільнення за п. 8 ст. 40
КЗпП слід враховувати і положення ст. 198
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КЗпП, згідно з якою звільнення працівників,
молодших вісімнадцяти років, з ініціативи
роботодавця допускається тільки за згодою
районної (міської) комісії у справах неповнолітніх.

Компенсація роботодавцю
шкоди внаслідок розкрадання

Відповідно до ст. 135 КЗпП межі матеріальної
відповідальності працівників за шкоду, завдану
роботодавцеві розкраданням майна та інших
цінностей встановлюються законодавством. При
цьому розмір зазначеної шкоди визначається
згідно зі ст. 1355, у якій, зокрема, зазначається,
що:
— розмір заподіяної роботодавцеві шкоди визначається за фактичними втратами, на підставі
даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими нормами;
— у разі розкрадання матеріальних цінностей
розмір шкоди визначається за цінами, що діють
у даній місцевості на день відшкодування шкоди;
— на підприємствах громадського харчування (на виробництві та в буфетах) і в комісійній
торгівлі розмір шкоди, заподіяної розкраданням
продукції і товарів, визначається за цінами,
встановленими для продажу (реалізації) цієї
продукції і товарів.
Також законодавством може бути встановлено окремий порядок визначення розміру шкоди, що підлягає покриттю, у тому числі у кратному обчисленні, заподіяної роботодавцем
розкраданням майна та інших цінностей, а також у тих випадках, коли фактичний розмір
шкоди перевищує її номінальний розмір. Якщо
ж розкрадання здійснено кількома працівниками, розмір шкоди, що підлягає покриттю визначається для кожного з них з урахуванням
ступеня вини, виду і межі матеріальної відповідальності.
Серед основних нормативно-правових актів
(крім КЗпП), які вирішують різні питання відшкодування роботодавцеві шкоди внаслідок
розкрадання, можна навести такі:
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— Закон України «Про визначення розмірів
збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням),
недостачею або втратою дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння та валютних цінностей»
від 6 червня 1995 р. № 217/95-ВР;
— постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку визначення розміру
збитків від розкрадання, нестачі, знищенні (псуванні) матеріальних цінностей» від 22 січня
1996 р. № 116;
— постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам,
установам, організаціям працівниками» від
29 грудня 1992 р. № 14 (зі змінами та доповненнями) тощо.

Алгоритм звільнення

З урахуванням зазначеного, процедуру звільнення за п. 8 ч. 1 ст. 40 можна розподілити на
кілька окремих етапів:
1. Фіксація факту розкрадання.
Спосіб і форма фіксації факту розкрадання
(зникнення) матеріальних цінностей залежать
від обставин, за яких це виявлено, та від кількості кола осіб, які були при цьому присутні. Наприклад, відповідний працівник може бути затриманий на прохідній підприємства з майном
власника, факт крадіжки може бути зафіксовано
камерами відеоспостереження, факт нестачі
внаслідок крадіжки може бути виявлено під час
приймання-передавання певних матеріальних
цінностей тощо. На цьому етапі також можуть
збиратися можливі докази участі у розкраданні
певних працівників, оформлюються відповідні
документи (акти, доповідні і пояснювальні записки тощо).
Також у випадку виявлення ознак несанкціонованого проникнення на територію або у
певне приміщення сторонніх осіб (порушення цілісність дверей, замків, пломб, вікон,
стін, даху тощо), може бути створена за наказом керівника підприємства спеціальна комісія для перевірки наявності майна, яке
мало бути у відповідному приміщенні або на
території.
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2. Виклик поліції, оформлення протоколу
про адміністративне правопорушення.
З врахуванням зазначеної попередньої інформації про розкрадання та його розміру може
бути викликана поліція, для започаткування
розслідування факту розкрадання, у тому числі
для складення протоколу про адміністративні
правопорушення, у випадку дрібної крадіжки
(п. 1 ст. 255 КУпАП), або такий протокол муже
бути складений безпосередньо роботодавцем
(п. 3 ст. 255 КУпАП).
3. Направлення відповідних матеріалів про
розкрадання до відповідного компетентного
органу.
Наприклад, матеріали про адміністративне
правопорушення для встановлення факту дрібного розкрадання направляються до районного
суду чи до громадської організації, до компетенції якої входить застосування заходів громадського впливу.
4. Отримання роботодавцем вироку суду
або постанови компетентного органу.
Як вже було зазначено, факт вчинення працівником розкрадання має бути встановлений
вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення
або застосування заходів громадського впливу.
Без цього звільнення за п. 8 ст. 40 КЗпП буде незаконним (див. Додаток).
5. Прийняття рішення щодо звільнення,
видання відповідного наказу.
Після завершення розгляду справи та отримання роботодавцем вироку суду, який набрав законної сили, чи постанови органу, до
компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування
заходів громадського впливу, яким встановлено вину працівника, роботодавець протягом одного місяця на підставі зібраних документів має видати наказ чи розпорядження
про звільнення працівника за п. 8 ст. 40 КЗпП
(Зразок 1), або він може застосувати до працівника відповідне дисциплінарне стягнення
згідно зі ст. 147 КЗпП чи «обмежитися» певною «виховною» роботою з відповідним працівником.
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Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРІБ»
НАКАЗ
12.02.2018 р.

м. Київ

№ 51-п

Про звільнення
Коваленка О. О.
НАКАЗУЮ:
1. КОВАЛЕНКА Олександра Олександровича, комірника складу № 1, звільнити 13 лютого
2018 р. за вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника, п. 8 ст. 40 КЗпП України.
2. Головному бухгалтеру провести з Коваленком О. О. повний розрахунок відповідно до
чинного законодавства.
Підстава: вирок Шевченківського районного суду м. Києва № 131/11 від 09.02.2018 р..
Директор
З наказом ознайомлений:
12.02.2018 р.

Батов
Коваленко

6. Остаточний розрахунок з працівником.
У разі прийняття рішення про звільнення працівника та видання відповідного наказу, в день
звільнення відповідно до ст. 47 КЗпП, роботодавець:
— видає працівникові належно оформлену
трудову книжку (Зразок 2);
— проводить з ним розрахунок (з урахуванням компенсації працівнику за невикористану
відпустку, компенсації роботодавцю шкоди внаслідок розкрадання у встановленому законодавством порядку тощо) у строки, зазначені у
ст. 116 КЗпП (у день звільнення);
— видає працівникові копію наказу про звільнення з роботи (у разі звільнення працівника з
ініціативи роботодавця, в інших випадках — на
вимогу працівника).
Якщо ж працівник у день звільнення не працював, всі такі суми мають бути виплачені не
пізніше наступного дня після пред’явлення
звільненим працівником вимоги про розрахунок.
Також згідно зі ст. 49 КЗпП роботодавець
зобов’язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на підприємстві із
зазначенням спеціальності, кваліфікації, поса10

В. В. Батов
О. О. Коваленко

ди, часу роботи і розміру заробітної плати. Хоча
видача такої довідки і не пов’язана безпосередньо із звільненням, але роботодавець має також
бути готовий її надати під час звільнення працівника або після нього.
Для підтвердження отримання трудової
книжки працівник має поставити підпис в особовій картці та Книзі обліку руху трудових книжок. Якщо ж працівник відмовляється отримати
книжку або засвідчити своїм підписом її отримання, це слід підтвердити шляхом складання
спеціального акта. У випадку відмови працівника підписати й інші необхідні документи, це
може бути зафіксовано в акті разом з відмовою
отримати трудову книжку. Також відповідний
акт варто скласти і у випадку відсутності працівника на роботі у день звільнення.
Крім того, у разі відсутності працівника на роботі у день звільнення роботодавцю слід надіслати на його адресу проживання поштове повідомлення (бажано рекомендованим листом із
повідомленням про вручення) з інформацією
про необхідність отримання трудової книжки
(із зазначенням місця та часу отримання). У разі
нез’явлення працівника для отримання книжки
у зазначений час, слід також скласти відповід№ 4 (160), 15 лютого 2018
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Зразок 2

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виріб»
7

14

01

2016

Прийнято комірником складу № 1

Наказ від 13.01.2016
№ 4-п

8

13

02 2018

Звільнено з роботи у зв’язку з вчиненням

Наказ від 12.02.2018

за місцем роботи розкрадання майна власника,

№ 51-п

п. 8 ст. 40 КЗпП України
Начальник відділу кадрів

ний акт. У випадку неотримання працівником
трудової книжки під час звільнення вона має
зберігатися на підприємстві протягом двох років, після чого її можна здати до архіву, де вона
має зберігатися протягом ще 50 років, і після

Рюмин

І. Г. Рюмин

закінчення цього строку знищуватися у встановленому порядку.
Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
Додаток

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21 листопада 2017 р.

УХВАЛА
(витяг)

м. Дніпро

Колегія суддів Судової палати у цивільних справах апеляційного суду Дніпропетровської області,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро цивільну справу по апеляційній скарзі Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» на рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 27 червня 2017 р. у справі за позовом громадянина Д. до Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» про
скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди,
в с т а н о в и л а:
У квітні 2017 р. громадянин Д. звернувся до суду з даним позовом, посилаючись на те, що він з
02.07.2004 р. перебував у трудових відносинах з Відкритим акціонерним товариством «Дніпропетровський завод прокатних валків», працюючи на посаді обрубувача 3-го розряду обрубувальної дільниці у
вальцеливарному цеху філії. З 01.06.2011 р. підприємством відповідача було змінено організаційно-правову форму на Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський завод прокатних валків». 07.02.2017 р.
позивача було звільнено із займаної посади на підставі наказу № 8-2790 від 07.02.2017 р. за «вчинення
за місцем роботи розкрадання майна власника, п. 8 ст. 40 КЗпП». Вважаючи звільнення із займаної посади незаконним, через недоведеність зазначених в наказі про звільнення від 07.02.2017 р. № 8-2790
підстав, 27.02.2017 р. позивач звернувся до комісії з трудових спорів із заявою про скасування наказу про
звільнення від 07.02.2017 р. № 8 та поновлення його на роботі, однак будь-яких повідомлень з цього
приводу від комісії не отримав. Керівництво підприємства відповідача уникало зустрічі із позивачем для
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вирішення спірного питання, шляхом не допуску його на територію заводу, комісією з трудових спорів
заводу ніяких рішень відносно заяви позивача від 27.02.2017 р. прийнято не було, а також враховуючи, що
винуватість в діях позивача не встановлена вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу,
до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу. Тому, уточнивши позовні вимоги, позивач просив скасувати наказ Публічного акціонерного
товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» № 8-2790 від 07.02.2017 р. про звільнення за
«вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника, п. 8 ст. 40 КЗпП», поновити його на раніше
займаній посаді, стягнути з відповідача на його користь заробітну плату за час вимушеного прогулу, починаючи з 07.02.2017 р. по дату ухвалення рішення суду, а також моральну шкоду у розмірі 50 000 грн.
Рішенням Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 27 червня 2017 р.
позов задоволено частково. Вирішено скасувати наказ № 8 від 07.02.2017 р. ПАТ «Дніпропетровський
завод прокатних валків» про звільнення громадянина Д. з роботи за п. 8 ст. 40 КЗпП України; поновити
позивача на роботі на посаді обрубувача 3-го розряду ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків»; стягнути з ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» на користь позивача 21 600 грн 96
коп. заробітної плати за час вимушеного прогулу, з урахуванням податків та платежів, які підлягають
стягненню відповідно до чинного законодавства України; стягнути з ПАТ «Дніпропетровський завод
прокатних валків» на користь позивача 1 000 грн моральної шкоди. Стягнуто з ПАТ «Дніпропетровський
завод прокатних валків» 1 920 грн судового збору на користь держави. Також допущено негайне виконання рішення суду в частині поновлення на роботі, а також стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу в межах суми платежу за один місяць у розмірі 4 500 грн 20 коп..
В апеляційній скарзі ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», посилаючись на порушення
норм процесуального права, ставить питання про скасування оскаржуваного рішення та ухвалення
нового про відмову в задоволенні позову в повному обсязі.
Розглянувши матеріали справи, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в межах
доводів апеляційної скарги і заявлених позовних вимог, колегія суддів дійшла висновку, що підстави для
задоволення апеляційної скарги та скасування оскаржуваного рішення відсутні, виходячи з наступного.
Встановлено судом та стверджується зібраними у справі доказами, що громадянин Д. з 02.07.2004 р.
перебував у трудових відносинах з Відкритим акціонерним товариством «Дніпропетровський завод прокатних валків», працюючи на посаді обрубувальника 3-го розряду обрубувальної дільниці вальцеливарного цеху філії, про що було видано наказ № 151 від 02.07.2004 р. та зроблено запис в його трудовій
книжці.
З 01.06.2011 р. підприємством відповідача було змінено організаційно-правову форму на Публічне
акціонерне товариство «Дніпропетровський завод прокатних валків», відповідно до наказу № 265 від
01.06.2011 р..
07.02.2017 р. позивача було звільнено із займаної посади на підставі наказу № 8-2790 від 07.02.2017 р.
за «вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника, п. 8 ст. 40 КЗпП».
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 40 КЗпП України, трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також
строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або
уповноваженим ним органом у випадку вчинення за місцем роботи розкрадання (в т. ч. дрібного) майна
власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції
якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.
Пунктом 26 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів», роз’яснено, що відповідно до п. 8 ст. 40 КЗпП України власник або уповноважений ним орган вправі розірвати трудовий договір з підстав вчинення працівником за місцем роботи
розкрадання (в т. ч. дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи
постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу, незалежно від того, чи застосовувались до працівника раніше заходи
дисциплінарного або громадського стягнення, в робочий чи неробочий час вчинене розкрадання.
Частинами 1, 2 та 5 ст. 235 КЗпП України передбачено, що у разі звільнення без законної підстави
або незаконного переведення на іншу роботу, в т. ч. у зв’язку з повідомленням про порушення вимог
Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. При винесенні рішення про поновлення на
роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше
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одного року не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату
середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу. У разі затримки видачі трудової книжки з вини
власника або уповноваженого ним органу працівникові виплачується середній заробіток за весь час
вимушеного прогулу.
В матеріалах справи наявна копія витягу з кримінального провадження № 12017040630000235, внесеного до ЄРДР 28.01.2017 р. за фактом звернення громадянина Т. про те, що невстановлена особа
27.01.2017 р. близько 20:00 год. шляхом вільного доступу, з території ПАТ «ДЗПВ» по вул. Комінтерна, 2,
здійснила крадіжку ферроматеріалів. Сума збитку встановлюється.
Суду не представлено копії вироку, що набрав законної сили, постанови органу, до компетенції
якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу,
якими було б встановлено факт вчинення позивачем за місцем роботи розкрадання (в т. ч. дрібного)
майна власника. Клопотання про витребування відповідних доказів судом учасниками процесу не
заявлено.
Більше того, згідно з поясненнями представника відповідача у судовому засіданні суду апеляційної
інстанції, вирок суду, що набрав законної сили, постанова органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу, якими було б встановлено факт вчинення позивачем за місцем роботи розкрадання (в т. ч. дрібного) майна власника, —
відсутні. Викладене стверджується журналом та звукозаписом судового засідання суду апеляційної
інстанції від 21.11.2017 р..
Виходячи з викладеного, надавши належної оцінки представленим у справі доказам у їх сукупності, суд
першої інстанції дійшов правильного висновку про відсутність підстав для звільнення позивача за п. 8 ч. 1
ст. 40 КЗпП України та ухвалив законне рішення про задоволення позовних вимог у повному обсязі.
Враховуючи наявність підстав для поновлення позивача на роботі, місцевим судом обґрунтовано
стягнуто з ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» середню заробітну плату за час вимушеного прогулу (по день ухвалення оскаржуваного рішення) в розмірі 21 600 грн 96 коп.., виходячи із
середньоденного розміру заробітної плати позивача у сумі 225 грн 01 коп., що підтверджується довідкою відповідача № 53 від 23.05.2017 р..
Посилання апелянта на необхідність дотримання положення п. 32 постанови Пленуму Верховного
Суду України від 06.11.1992 р. за № 9 «Про практику розгляду трудових спорів», де передбачено, що при
присудженні оплати за час вимушеного прогулу зараховується заробіток за місцем нової роботи (одержана допомога по тимчасовій непрацездатності, вихідна допомога, середній заробіток на період працевлаштування, допомога по безробіттю), який працівник мав в цей час, — є безпідставними, оскільки
відповідна правова норма, на час виникнення спірних правовідносин, припинила свою дію.
Відповідно до ст. 2371 КЗпП України власник або уповноважений ним орган повинен відшкодувати
заподіяну моральну шкоду працівнику, якщо порушення його законних прав призвели до моральних
страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.
Колегія також не приймає до уваги посилання апеляційної скарги на відсутність підстав для стягнення на користь позивача моральної шкоди в розмірі 1 000 грн, оскільки місцевим судом правомірно
встановлено факт заподіяння позивачу зазначеної шкоди внаслідок незаконного його звільнення з
роботи, що призвело до порушення його трудових прав, зміну звичного життєвого ритму, способу
життя та необхідність шукати інше джерело доходу; місцевим судом правильно визначено розмір присудженої до стягнення моральної шкоди, виходячи із засад співмірності, справедливості.
Отже, наведені в апеляційній скарзі доводи зводяться до переоцінки доказів і незгоди з висновками
суду по їх оцінці та не дають підстав для висновку про неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального чи процесуального права, які призвели або могли призвести до неправильного
вирішення справи.
Таким чином, зважаючи на положення статей 88, 303 ЦПК України, колегія дійшла висновку, що
оскаржуване судове рішення підлягає залишенню без змін, а апеляційна скарга — без задоволення.
Керуючись статтями 209, 218, 303, 307, 308, 313 – 315 ЦПК України, колегія суддів
у х в а л и л а:
Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» — відхилити.
Рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 27 червня 2017 р. —
залишити без змін.
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Доставка працівників
до місця роботи і назад
Вже декілька років у трудових відносинах між роботодавцем та працівниками використовується поняття «соціальний пакет». Під ним розуміють надання працівникам підприємства додаткових матеріальних благ у вигляді пільг та компенсацій понад розміри їх основної заробітної плати, доплат, надбавок і гарантійних виплат,
передбачених чинним законодавством. Жодних конкретних правил та вимог до
складу такого соціального пакету законодавство не містить, тому кожне підприємство формує його на власний розсуд. Довідайтеся з циклу матеріалів, який ми розпочинаємо з поточного номера, про найбільш поширені складові соціального пакету, ознайомившись наразі з такою найпопулярнішою на вітчизняних підприємствах
пільгою як доставка працівників до місця роботи і у зворотному напрямку.

Правові підстави
та варіанти доставки

Доставка працівників до місця роботи і назад
може бути організована керівництвом підприємства, як мінімум, з двох причин:
— у зв’язку з територіальною віддаленістю
підприємства (його відділення, філії) від населеного пункту;
— для зручності працівників.
У першому випадку доставку працівників до
місця роботи можна розглядати як один із
обов’язків підприємства, а в другому — як одну
із соціальних пільг для його працівників.
На законодавчому рівні право роботодавців у
межах своїх повноважень та за рахунок власних
коштів встановлювати додаткові, порівняно із
законодавством, трудові та соціально-побутові
пільги для своїх працівників встановлено ст. 91
Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП). Одним із різновидів таких пільг і є доставка працівників підприємства до місця роботи та назад.
Зауважимо, що дана пільга може надаватись як колективно (всім працівникам
підприємства), так і індивідуально (окремим
працівникам). У загальному випадку під доставкою працівників до місця роботи і від роботи
14

розуміється саме колективна доставка. Але ніщо
не забороняє підприємству запроваджувати й
індивідуальну компенсацію проїзду до роботи і
назад окремим працівникам, наприклад, забезпечуючи їх проїзними квитками або повертаючи кошти за проїзд.
Законодавство не містить чітких вказівок на
рахунок того, як організувати перевезення працівників: все залежить від ініціативи та можливостей підприємства. Зокрема, питання доставки працівників до роботи і назад може
бути вирішено такими способами:
— перевезення працівників (власним транспортом підприємства, шляхом залучення
сторонніх транспортних організацій або орендуючи особистий транспорт когось із працівників);
— забезпечення працівників проїзними документами на громадському транспорті;
— компенсація працівникам вартості проїзду.
Крім того, підприємство вправі встановити,
на яких фінансових умовах працівники можуть
користуватися службовим транспортом. Це також не прописано в законодавстві, але, виходячи із практики, найбільш поширеними умовами доставки працівників до місця роботи і
назад є такі:
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— забезпечується усім працівникам підприємства і є безкоштовною;
— ґрунтується на домовленості між працівниками і роботодавцем та є бонусом за дотримання трудової дисципліни (наприклад, для тих, хто
не запізнюється на роботу);
— здійснюється за певну плату.
Зазначимо, що остання умова доставки по
суті є звичайною платною послугою, тому не
може розглядатися як елемент соціального пакету. А з двох перших найчастіше керівники підприємств обирають безкоштовну доставку усіх
працівників до місця роботи і назад.

Документальне оформлення

Оскільки доставка працівників до місця роботи і у зворотному напрямку може здійснюватися
як у колективному, так і в індивідуальному порядку, то розглянемо документальне оформлення цих видів доставки окремо.
 Колективна доставка працівників.
Усі зобов’язання між роботодавцем та працівниками щодо виробничих, трудових та соціально-економічних питань, зокрема, режиму
роботи, умов праці, надання пільг, гарантій,
компенсацій тощо, зазвичай регулюються колективним договором (ст. 13 КЗпП, ст. 7 Закону
України «Про колективні договори і угоди» від
1 липня 1993 р. № 3356-ХІІ).
Якщо на підприємстві є колективний договір, то надання роботодавцем працівникам
додаткових соціальних пільг, у т. ч. доставки до
місця роботи і у зворотному напрямку, документально може бути закріплено:
— в одному з його розділів — «Соціальні пільги та гарантії»,
або
— у Положенні про соціальний пакет на підприємстві, що є додатком до колективного договору.
За відсутності колективного договору
зобов’язання роботодавця із забезпечення працівників певними видами соціальних пільг прописуються в їхніх трудових договорах. Сформулювати це можна, наприклад, таким чином:
«Для забезпечення своєчасного початку роботи
підприємства Роботодавець зобов’язується за
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власний рахунок організувати Працівникові
доставку до місця роботи і назад у робочі дні
тижня».
Наявність зобов’язання роботодавця доставляти працівників до роботи в трудовому або колективному договорі буде підставою для розробки та затвердження внутрішнього документа
підприємства — Положення про доставку працівників до роботи або видання відповідного наказу керівника. Який із цих двох документів
оформити підприємство обирає самостійно. Головне, щоб у ньому знайшли відображення усі
питання, пов’язані з організацією доставки працівників до роботи і назад.
У Положенні або наказі про доставку працівників до роботи і з роботи (див. Зразок) доцільно вказати:
— з якою метою вона здійснюється та на кого
поширюється;
— яким транспортом буде здійснюватися перевезення;
— час здійснення перевезень (графік);
— маршрут (маршрути) перевезення;
— якими документами підтверджуватиметься факт перевезень та відповідні витрати.
Тепер щодо документів, які мають підтверджувати фактичне здійснення перевезень працівників. Їхній вид залежить від того, яким саме
транспортом — власним, орендованим чи сторонньої організації — будуть перевозити працівників.
У разі, якщо доставку працівників до роботи і
назад буде здійснювати стороння транспортна
організація, то потрібно оформити договір про
надання послуг з перевезення і в кінці кожного
місяця оформляти акт приймання-передачі цих
послуг. З точки зору документообігу такий варіант доставки для підприємства є найбільш простим, оскільки всі інші документи, пов’язані з
експлуатацією транспортного засобу (про придбання, використання та списання паливно-мастильних матеріалів, подорожні листи, документи про техобслуговування і ремонт транспортного засобу), оформлятиме транспортна
організація.
У випадку оренди транспортного засобу
без водія (наприклад, на підприємстві є водій
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Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПУЛЬС»
29.01.2018 р.

НАКАЗ

м. Полтава

№ 16-од

Про доставку
працівників до місця роботи і з роботи
З урахуванням того, що ТОВ «Імпульс» територіально знаходиться на околиці міста, з
метою своєчасного прибуття працівників до місця роботи, відповідно до п. 6 розділу
«Соціальні пільги та гарантії» колективного договору від 10.01.2017 р. та на підставі статті 91
Кодексу законів про працю України,
НАКАЗУЮ:
1. Починаючи з 1 лютого 2018 року організувати доставку працівників до місця роботи і
назад власним транспортом ТОВ «Імпульс».
2. Для перевезення працівників використовувати два мікроавтобуси:
— мікроавтобус «Iveco», номер державної реєстрації ПА 9135 ОП, який зранку відправлятиметься від автобусної зупинки по вул. Жовтнева, 2 до місця розташування ТОВ «Імпульс»,
а ввечері — у зворотному напрямку;
— мікроавтобус «Peugeot Boxer», номер державної реєстрації ПІ 1572 ІІ, який зранку відправлятиметься від пам’ятника Т. Г. Шевченку по вул. Київській, 15 до місця розташування
ТОВ «Імпульс», а ввечері — у зворотному напрямку.
3. Затвердити і ввести в дію графіки і маршрути перевезень працівників з 01.02.2018 р.
(додатки 1 і 2 до наказу).
4. Закріпити мікроавтобус «Iveco», номер державної реєстрації ПА 9135 ОП, за водієм
Короленком Р. Л., а мікроавтобус «Peugeot Boxer», номер державної реєстрації ПІ 1572 ІІ, за
водієм Панченком М. Т..
5. Водіям Короленку Р. Л. та Панченку М. Т. дотримуватись затверджених графіків і маршрутів перевезень (додатки 1 і 2 до наказу) та використовувати транспортні засоби виключно
для доставки працівників до роботи й у зворотному напрямку. Забороняється використання
транспортних засобів для інших потреб без попереднього узгодження з керівником підприємства.
Підстава: п. 6 розділу «Соціальні пільги та гарантії» колективного договору від 10.01.2017 р..
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Директор

Федоренко

С. М. Федоренко

З наказом ознайомлені:
29.01.2018 р.
29.01.2018 р.

Короленко
Панченко

Р. Л. Короленко
М. Т. Панченко
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Зразок. Закінчення
Додаток 1
до наказу від 29.01.2018 р. № 16-од
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Фоменко О. В. Фоменко
29.01.2018 р.
Графік і маршрут перевезень від автобусної зупинки по вул. Жовтнева, 2
№ з/п

Час

Маршрут перевезення

1.

7:50 — 8:00

Подача транспорту до автобусної зупинки по вул. Жовтнева, 2, збір працівників

2.

8:00 — 8:15

Проїзд від автобусної зупинки по вул. Жовтнева, 2 до кінотеатру «Київ»

3.

8:15 — 8:40

Проїзд від кінотеатру «Київ» до магазину «Сільпо» по вул. Героїв Крут, 20

4.

8:40 — 8:50

Проїзд від магазину «Сільпо» по вул. Героїв Крут, 20 до території ТОВ «Імпульс»

5.

18:00 — 18:10

Подача транспорту до території ТОВ «Імпульс», збір працівників

6.

18:10 — 18:20

Проїзд від території ТОВ «Імпульс» до магазину «Сільпо» по вул. Героїв Крут, 20

7.

18:20 — 18:45

Проїзд від магазину «Сільпо» по вул. Героїв Крут, 20 до кінотеатру «Київ»

8.

18:45 — 19:00

Проїзд від кінотеатру «Київ» до автобусної зупинки по вул. Жовтнева, 2

9.

19:00 — 19:30

Повернення транспорту в гараж

Додаток 2
до наказу від 29.01.2018 р. № 16-од
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Фоменко О. В. Фоменко
29.01.2018 р.
Графік і маршрут перевезень від пам’ятника Т. Г. Шевченку по вул. Київській, 15
№ з/п

Час

Маршрут перевезення

1.

7:50 — 8:00

Подача транспорту до пам’ятника Т. Г. Шевченку по вул. Київській, 15, збір
працівників

2.

8:00 — 8:15

Проїзд від пам’ятника Т. Г. Шевченку по вул. Київській, 15 до центральної обласної
лікарні

3.

8:15 — 8:40

Проїзд від центральної обласної лікарні до Полтавського університету економіки і
торгівлі по вул. Коваля, 3

4.

8:40 — 8:50

Проїзд від Полтавського університету економіки і торгівлі по вул. Коваля, 3 до
території ТОВ «Імпульс»

5.

18:00 — 18:10

Подача транспорту до території ТОВ «Імпульс», збір працівників

6.

18:10 — 18:20

Проїзд від території ТОВ «Імпульс» до Полтавського університету економіки і
торгівлі по вул. Коваля, 3

7.

18:20 — 18:45

Проїзд від Полтавського університету економіки і торгівлі по вул. Коваля, 3 до
центральної обласної лікарні

8.

18:45 — 19:00

Проїзд від центральної обласної лікарні до пам’ятника Т. Г. Шевченку по вул.
Київській, 15

9.

19:00 — 19:30

Повернення транспорту в гараж
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(водії), але немає підходящого транспортного
засобу) слід оформити відповідний договір
оренди. Орендувати автомобіль підприємство
може як у юридичної, так і у фізичної особи:
обмежень з цього приводу чинним законодавством не встановлено. Однак, якщо підприємство орендуватиме транспортний засіб у фізичної
особи, то договір оренди необхідно посвідчити
нотаріально (ч. 2 ст. 799 Цивільного кодексу
України).
Передавання транспортного засобу орендарю
(тобто підприємству) та повернення потім
його орендодавцю слід оформити актами приймання-передачі. Для заповнення таких актів необхідно ще й перевірити комплектацію автомобіля та навести інформацію про неї. Також в
кінці кожного місяця доцільно оформляти акт
приймання-передачі послуг з оренди транспортного засобу. І хоча законодавство не вимагає
складання такого акта, деякі представники
контролюючих органів при перевірках наголошують на його необхідності для підтвердження
витрат.
Крім того, в разі оренди транспортного засобу та при перевезенні працівників власним
транспортом підприємства потрібно:
1) закріпити наказом за транспортним засобом водія із зазначенням його режиму роботи;
2) оформляти документи на придбання і використання паливно-мастильних матеріалів
(далі — ПММ).
За договором оренди транспортного засобу
підприємство виплачує орендодавцю орендну
плату, яка не включає компенсацію за використане паливо. Придбання та списання палива на
орендований автомобіль, його техобслуговування і ремонт несе підприємство так само, як і на
будь-який власний автомобіль.
Якщо перевезення працівників буде здійснюватися на постійній основі, варто укласти договір з постачальником ПММ. Це дозволить значно спростити документообіг: водій (водії)
заправлятиме транспортний засіб на певних заправках постачальника і після закінчення місяця йому надаватимуть одну загальну відомість
про придбання пального (тобто не потрібно буде
протягом місяця зберігати окремі чеки від АЗС).
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Фактично витрачені пальне і мастильні матеріали для транспортних засобів списують
згідно з їхньою вартістю та відповідно до Норм
витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом
Міністерства транспорту України від 10 лютого
1998 р. № 43.
Зауважимо, що завжди списання фактично
використаних ПММ відбувалось на підставі подорожнього листа: саме цей документ містить
дані про фактичний пробіг автомобіля, фактичні витрати ПММ, а також підтверджує виробничий характер маршруту прямування транспорту. І хоча на сьогодні наявність подорожнього
листа у водія не обов’язкова, для коректного відображення господарських операцій в обліку,
контролю роботи водія та витрат палива без такого документа важко обійтися.
Чинної законодавчо встановленої форми подорожнього листа немає, але це не заважає розробити на підприємстві власну форму, взявши
за основу типову форму № 03АП подорожнього
листа в міжнародному сполученні, затверджену
наказом Міністерства транспорту та зв’язку
України від 1 грудня 2006 р. № 1133 (на сьогодні
він вже втратив чинність), та доопрацювати її
таким чином, щоб вона відповідала потребам
підприємства. Також підприємство може розробити свою подібну форму: необов’язково, щоб в
ній були всі ті самі графи, як у зазначеній типовій формі, натомість обов’язкова наявність всіх
необхідних реквізитів первинного документа.
Подорожні листи виписуються на транспортні засоби, що перебувають на балансі підприємства, в т. ч. й орендовані.
 Індивідуальна доставка працівників.
Не всі підприємства можуть запровадити колективну доставку працівників до місця роботи
і у зворотному напрямку: деякі практикують надання проїзних документів чи компенсації вартості проїзду до місця роботи і назад тільки
окремим працівникам. Щодо проїзних квитків,
то маються на увазі саме індивідуальні проїзні
квитки, а не ті, які придбаваються для використання багатьма працівниками під час здійснення ними службових поїздок протягом робочого
дня.
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Найчастіше індивідуальними проїзними документами забезпечують або компенсують вартість проїзду тим працівникам, місце проживання яких знаходиться поза межами населеного
пункту, де розташоване підприємство.
Аналогічно питанню колективної доставки
працівників підприємства до місця роботи і назад, забезпечення окремих працівників проїзними документами або компенсація їм вартості
такого проїзду мають бути передбачені в колективному договорі або в трудових договорах із
такими працівниками.
Згідно з пп. 2.3.4. Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13 січня
2004 р. № 5, вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, та
відшкодування працівникам вартості проїзду
транспортом загального користування належать до інших заохочувальних і компенсаційних виплат, які, своєю чергою, включаються до
фонду оплати праці. Зважаючи на це, питання
забезпечення окремих працівників індивідуальними проїзними квитками або відшкодування
їм вартості проїзду до місця роботи і назад повинно бути прописано в розділі «Оплата праці» колективного договору (на відміну від колективної доставки, яка передбачається у розділі
«Соціальні пільги та гарантії»).
Як правило, ініціатива щодо забезпечення
індивідуальним проїзним квитком або відшкодування вартості проїзду виходить від конкретного працівника або його безпосереднього керівника. Працівник подає відповідну
заяву, а його керівник — лист-клопотання, де
зазначаються причини (наводяться аргументи), чому такому працівнику слід надати індивідуальний проїзний квиток або компенсувати
вартість проїзду на роботу і у зворотному напрямку.
На підставі заяви або листа-клопотання керівник підприємства видає відповідний наказ.

Питання ліцензування

Згідно з п. 24 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності»
від 2 березня 2015 р. № 222-VIII діяльність з пе№ 4 (160), 15 лютого 2018
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ревезення пасажирів, зокрема, автомобільним
транспортом, підлягає ліцензуванню.
Своєю чергою, під послугою з перевезення
пасажирів чи вантажів розуміється перевезення
пасажирів чи вантажів транспортними засобами на договірних умовах із замовником послуги
за плату (ст. 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 5 квітня 2001 р. № 2344-ІІІ,
далі — Закон № 2344). Тобто, якщо підприємство здійснює доставку своїх працівників до місця роботи і у зворотному напрямку із залученням сторонньої транспортної організації, то
така організація повинна мати ліцензію.
А у разі, коли підприємство перевозить працівників на власному або орендованому транспорті, то договір на перевезення не укладається
й плата за перевезення не проводиться, тому
така доставка не вважається послугою з перевезення пасажирів у розумінні Закону № 2344.
Це означає, що в такому випадку отримувати
ліцензію для здійснення доставки працівників
до місця роботи і назад не потрібно.

Оподаткування вартості
доставки на роботу і назад

Доставляючи працівників безоплатно на роботу і у зворотному напрямку, роботодавець надає їм безоплатну послугу. А згідно з пп. 164.2.17.
Податкового кодексу України вартість безоплатно отриманих від роботодавця товарів/послуг є
для працівників додатковим благом і, відповідно, повинна бути включена до їхнього загального місячного (річного) доходу.
З іншого боку, щоб оподатковувати дохід
працівника податком на доходи фізичних осіб
(далі — ПДФО), військовим збором (далі — ВЗ)
та нараховувати єдиний соціальний внесок
(далі — ЄСВ), необхідно визначити розмір такого доходу.
У випадку колективної доставки працівників до місця роботи і у зворотному напрямку, як
правило, персоніфікований облік наданих
транспортних послуг не ведеться: нікого ніде
не відмічають та ніхто не контролює кількість
працівників підприємства, які користуються послугою розвезення. Тому в такому випадку не
можна визначити конкретний розмір доходу у
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Також, оскільки вартість персонального проїзного квитка та сума компенсації за проїзд
включаються до фонду оплати праці, відповідно, на них слід нараховувати і ЄСВ.
За умови оформлення всіх необхідних документів та доведення зв’язку доставки працівників до місця роботи з господарською діяльністю,
підприємство може включити понесені витрати
до складу податкових. У якості аргументу можна
вказати, що доставка працівників до місця роботи і у зворотному напрямку забезпечує вчасне
прибуття їх до робочого місця та вчасне закінчення роботи, що, у свою чергу, гарантує дотримання режиму робочого часу. Крім того, доставка — це сервіс, який дозволяє працівникам
(особливо тим, хто працює у великих містах)
зберегти свої сили та енергію й направити їх
безпосередньо на виконання трудових функцій,
що також важливо для досягнення високих результатів роботи підприємства.

Ірина КРАСОВСЬКА,
консультант з кадрових питань
та бухгалтерського обліку

реклама

вигляді додаткового блага для кожного із працівників, отже, неперсоніфікована вартість доставки не може розглядатися як об’єкт обкладення ПДФО та ВЗ.
ЄСВ також не нараховується на підставі п. 7
розділу ІІ Переліку видів виплат, що здійнюються за рахунок коштів роботодавців, на які
не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 22 грудня 2010 р. № 1170.
Але, якщо підприємство забезпечує проїзними квитками окремих працівників, підтвердженням чого є відомість (список) на їхню
видачу з персональними підписами працівників
про отримання, або компенсує окремим працівникам вартість їхнього проїзду до місця роботи і назад, то можна точно визначити дохід
кожної конкретної особи. У такому випадку дохід працівника в розмірі вартості проїзного
квитка або суми компенсації оподатковується
ПДФО та ВЗ. При цьому, враховуючи, що дохід
надається у негрошовій формі, база оподаткування ПДФО визначається із застосуванням «натурального» коефіцієнта, а база оподаткування
ВЗ — без нього.
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Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено Критерії оцінки допустимості державної допомоги
суб’єктам господарювання на
працевлаштування окремих
категорій працівників та створення нових робочих місць, де
визначено мету, форми та
максимальний розмір державної допомоги; категорії
отримувачів; умови та спосіб
розрахунку сукупного розміру
держдопомоги й витрати, що
можуть бути відшкодовані її
отримувачам.

Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги
суб’єктам господарювання на працевлаштування окремих категорій працівників
та створення нових робочих місць
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 працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць, що
додаються.
Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2018 р. № 33

КРИТЕРІЇ
оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання
на працевлаштування окремих категорій працівників
та створення нових робочих місць
1. До критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на
працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць (далі —
державна допомога на працевлаштування) належать:
— недопущення суттєвої нерівності умов діяльності конкуруючих між собою суб’єктів
господарювання;
— збільшення кількості працевлаштованих осіб окремих категорій;
— збільшення кількості нових робочих місць для осіб окремих категорій.
2. У цих критеріях терміни вживаються у такому значенні:
створення нових робочих місць — створення робочих місць у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання або збільшенням штатної чисельності працівників за умови
відсутності скорочення (зменшення) у порівнянні із середньою чисельністю за попередні 12
місяців, при цьому штатна чисельність працівників з повним робочим часом, неповним робочим часом та сезонних працівників розглядається окремо;
витрати на оплату праці особи — сума витрат суб’єкта господарювання на заробітну
плату та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
відповідно до Законів України «Про оплату праці», «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Господарському кодексі України, Законах України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», «Про захист економічної конкуренції», «Про зайнятість населення», «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про оплату
праці», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
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3. Державна допомога на працевлаштування є допустимою у разі, коли:
1) надається з метою сприяння працевлаштуванню та створенню нових робочих місць для:
— незабезпечених осіб;
— осіб, які не мали постійної оплачуваної роботи протягом щонайменше 24 місяців або
щонайменше 12 місяців і щодо яких виконується одна з умов, передбачених пунктом 7, крім
абзацу третього, частини першої статті 1 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання»; внутрішньо переміщених осіб; учасників 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» (далі — особливо незабезпечені
особи);
— осіб, зареєстрованих як безробітні, у значенні, наведеному у Законах України «Про
зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі — зареєстровані безробітні особи);
— осіб з інвалідністю;
— осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування;
2) державна допомога на працевлаштування спрямована на відшкодування суб’єктам
господарювання витрат на:
— оплату праці незабезпечених осіб, особливо незабезпечених осіб, зареєстрованих
безробітних осіб, осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування;
— сприяння в працевлаштуванні незабезпечених осіб, особливо незабезпечених осіб,
зареєстрованих безробітних осіб, осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування, та створенні нових робочих місць для зазначених осіб (здійснення заходів,
спрямованих на стимулювання самостійності та адаптації особи до робочого середовища,
підвищення рівня конкурентоспроможності з урахуванням вразливості особи на ринку праці,
її супровід під час вирішення соціально-побутових питань, підтримка під час спілкування з
роботодавцем, допомога у врегулюванні конфліктів);
— оплату праці осіб з інвалідністю;
— сприяння в працевлаштуванні осіб з інвалідністю та створенні нових робочих місць
для зазначених осіб (здійснення заходів, спрямованих на стимулювання самостійності та
адаптації особи до робочого середовища, підвищення рівня конкурентоспроможності з урахуванням вразливості особи на ринку праці, її супровід під час вирішення соціально-побутових питань, підтримка під час спілкування з роботодавцем, допомога у врегулюванні конфліктів);
3) забезпечується:
— створення нових робочих місць;
— працевлаштування на робочі місця, що звільнилися у зв’язку з припиненням трудових
відносин попереднім працівником за його ініціативою чи у зв’язку із застосуванням до працівника заходу дисциплінарного впливу відповідно до законів, але не в результаті скорочення чисельності або штату працівників.
4. До категорій отримувачів державної допомоги на працевлаштування належать суб’єкти
господарювання, що провадять діяльність у будь-якій галузі.
5. Державна допомога на працевлаштування не надається суб’єктам господарювання, які
мають прострочену заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, із виплати заробітної плати, сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, яких
визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, які перебувають на
стадії ліквідації, визнають свою неспроможність своєчасно виконувати зобов’язання перед
кредиторами через незадовільний стан фінансово-господарської діяльності.
6. Один і той самий суб’єкт господарювання може бути отримувачем державної допомоги
за кількома програмами державної допомоги та/або індивідуальної державної допомоги.
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7. Державна допомога на працевлаштування надається у будь-якій формі.
8. Максимальний розмір державної допомоги на працевлаштування, яка може надаватися
на відшкодування суб’єктам господарювання витрат на оплату праці незабезпечених осіб,
зареєстрованих безробітних осіб, осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування, становить не більше 50 відсотків розміру таких витрат.
Державна допомога на відшкодування суб’єктам господарювання витрат на оплату праці
зазначених осіб може надаватися протягом щонайбільше 12 місяців з моменту працевлаштування таких осіб.
Надання державної допомоги на працевлаштування припиняється та державна допомога підлягає поверненню у разі звільнення особи, за працевлаштування якої надавалася
така допомога, до закінчення відповідного строку з дня працевлаштування (крім випадків,
коли на місце звільненого працівника працевлаштовується інша незабезпечена особа, зареєстрована безробітна особа, особа, звільнена після відбуття покарання або примусового
лікування).
9. Максимальний розмір державної допомоги на працевлаштування, яка може надаватися
на відшкодування суб’єктам господарювання витрат на сприяння в працевлаштуванні незабезпечених осіб, зареєстрованих безробітних осіб, осіб, звільнених після відбуття покарання
або примусового лікування, та створенні нових робочих місць для зазначених осіб, становить не більше 50 відсотків розміру таких витрат.
Витратами на сприяння в працевлаштуванні зазначених осіб та створенні нових робочих
місць для таких осіб є:
— витрати на оплату праці працівника виключно за робочий час, витрачений ним на
сприяння в працевлаштуванні зазначеної особи та створенні нового робочого місця для такої
особи, протягом щонайбільше 12 місяців з дати працевлаштування такої особи;
— витрати на навчання працівника, що буде здійснювати сприяння в працевлаштуванні
зазначеної особи та створенні нового робочого місця для такої особи.
10. Максимальний розмір державної допомоги на працевлаштування, яка може надаватися на відшкодування суб’єктам господарювання витрат на оплату праці особливо незабезпечених осіб, становить не більше 50 відсотків розміру таких витрат.
Державна допомога на відшкодування суб’єктам господарювання витрат на оплату праці
особливо незабезпечених осіб може надаватися протягом щонайбільше 24 місяців з моменту працевлаштування таких осіб.
Надання державної допомоги на працевлаштування припиняється та державна допомога
підлягає поверненню у разі звільнення особливо незабезпеченої особи, за працевлаштування якої надавалася така допомога, до закінчення відповідного строку з дня працевлаштування (крім випадків, коли на місце звільненого працівника працевлаштовується інша особливо
незабезпечена особа).
11. Максимальний розмір державної допомоги на працевлаштування, яка може надаватися на відшкодування суб’єктам господарювання витрат на сприяння в працевлаштуванні
особливо незабезпечених осіб та створенні нових робочих місць для зазначених осіб, становить не більше 50 відсотків розміру таких витрат.
Витратами на сприяння в працевлаштуванні особливо незабезпечених осіб та створенні
нових робочих місць для зазначених осіб є:
— витрати на оплату праці працівника виключно за робочий час, витрачений ним на
сприяння в працевлаштуванні особливо незабезпеченої особи та створенні нового робочого
місця для зазначеної особи, протягом щонайбільше 24 місяців з дати працевлаштування
такої особи;
— витрати на навчання працівника, що буде здійснювати сприяння в працевлаштуванні
особливо незабезпеченої особи та створенні нового робочого місця для зазначеної особи.
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12. Максимальний розмір державної допомоги на працевлаштування, яка може надаватися на відшкодування суб’єктам господарювання витрат на оплату праці осіб з інвалідністю,
становить не більше 75 відсотків розміру таких витрат.
Державна допомога на відшкодування суб’єктам господарювання витрат на оплату праці
осіб з інвалідністю може надаватися протягом будь-якого строку працевлаштування таких осіб.
13. Максимальний розмір державної допомоги на працевлаштування, яка може надаватися на відшкодування суб’єктам господарювання витрат на сприяння в працевлаштуванні
осіб з інвалідністю, становить не більше 100 відсотків розміру таких витрат.
Витратами на сприяння в працевлаштуванні осіб з інвалідністю є:
— витрати на розумне пристосування приміщень для роботи осіб з інвалідністю, облаштування робочого місця особи з інвалідністю, у тому числі спеціального;
— витрати на оплату праці працівника виключно за робочий час, витрачений ним для
надання допомоги особі з інвалідністю в процесі здійснення такою особою професійних
обов’язків, а також на організацію заходів з підвищення рівня конкурентоспроможності з
урахуванням обмежених можливостей особи з інвалідністю, адаптації такої особи до робочого середовища, її супровід під час соціальних і адміністративних заходів, підтримка під час
спілкування з роботодавцем і допомога у врегулюванні конфліктів, витрати на навчання
працівника, що буде надавати зазначену допомогу особі з інвалідністю;
— витрати на розумне пристосування або придбання основного та додаткового обладнання чи програмного забезпечення з урахуванням обмежених можливостей особи з інвалідністю, у тому числі додаткові витрати на адаптовані або допоміжні технічні пристрої;
— витрати, прямо пов’язані з перевезенням осіб з інвалідністю до місця роботи та до
місць провадження пов’язаної з роботою діяльності;
— витрати на оплату праці за час, витрачений особою з інвалідністю на медичну реабілітацію;
— витрати на будівництво, установлення або модернізацію виробничого обладнання, а
також будь-які адміністративні та транспортні витрати суб’єкта господарювання за умови,
що вони безпосередньо пов’язані з працевлаштуванням осіб з інвалідністю, у разі утворення
суб’єктом господарювання підприємства, на якому кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю становитиме не менше 30 відсотків загальної чисельності працівників.
14. 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 працевлаштування ураховується розмір
державної допомоги, що надається на відшкодування витрат на оплату праці незабезпечених
осіб, особливо незабезпечених осіб, зареєстрованих безробітних осіб, осіб, звільнених після
відбуття покарання або примусового лікування, осіб з інвалідністю, сприяння в працевлаштуванні зазначених осіб та створенні нових робочих місць для таких осіб за всіма діючими
програмами державної допомоги та індивідуальної державної допомоги.
Якщо критеріями оцінки допустимості інших категорій державної допомоги визначений
більший, ніж цими критеріями, максимальний розмір державної допомоги на відшкодування витрат на оплату праці незабезпечених осіб, особливо незабезпечених осіб, зареєстрованих безробітних осіб, осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування,
осіб з інвалідністю, сприяння в працевлаштуванні зазначених осіб та створенні нових робочих місць для зазначених осіб, такий розмір вважається допустимим для конкуренції і для
державної допомоги на працевлаштування.
15. Визначення максимального розміру державної допомоги на працевлаштування і витрат, що можуть бути відшкодовані суб’єктам господарювання, здійснюється з урахуванням
податків, інших зборів та періоду, протягом якого суб’єкт господарювання зобов’язаний
зберігати гарантії зайнятості працевлаштованої особи.
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Р О З’ Я С Н Е Н Н Я

від 30 червня 2017 р. № 17.4-12/4

Видавник:
Державна служба
статистики України

Остання редакція:
30 червня 2017 року

Найсуттєвіше:
У цьому Роз’ясненні надано
детальну інформацію щодо
показників, які містяться у
формі державного статистичного спостереження № 1-ПВ
(умови праці) (один раз на два
роки) «Звіт про умови праці,
пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами
праці», а також наведено алгоритм перевірки правильності даних Звіту шляхом арифметичного контролю.

Щодо форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці)
(один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації
за роботу зі шкідливими умовами праці»
I. Загальні положення
1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці,
пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» (далі — форма).
2. Показники форми включають дані станом на 31 грудня звітного року.
Значення показників мають формат представлення у цілих числах.
3. Показники форми ґрунтуються на даних документів первинного обліку:
— № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»;
— № П-2 «Особова картка працівника»;
— № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки»;
— № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»;
— наказів щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, про затвердження
переліку робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівники яких мають право
на пільги та компенсації, зокрема на пільгове пенсійне забезпечення, карт умов праці на
кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць, документів бухгалтерського
обліку та інших документів, передбачених чинним законодавством.
4. Визначення показників форми здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики
кількості працівників (далі — Інструкція зі статистики кількості працівників), затвердженої
наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 р. № 286, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 30 листопада 2005 р. за № 1442/11722 (зі змінами).
5. Показники форми характеризують юридичну особу або відокремлений підрозділ юридичної особи.
6. Форма складається з двох розділів.
7. Якщо на підприємстві у звітному році не було працівників, які працюють зі шкідливими
умовами праці, форма вміщує дані тільки в рядках 10010, 10160, 10170 розділу I та в разі
наявності пільг за особливий характер праці або працівників, які мають право на пенсії за
віком на пільгових умовах, — у рядках 11140, 11070, 11080, 11110, 11120 розділу II відповідно.
8. Рядки 10020 – 11140 не враховують працівників, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством.
II. Показники щодо умов праці
1. Показники розділу I форми базуються на результатах проведеної атестації робочих
місць за умовами праці, які відображаються у картах умов праці.
2. Рядок 10010 містить дані про облікову кількість штатних працівників на кінець звітного року, визначену відповідно до положень глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників.
Показники узгоджуються з даними рядка 3070 форми № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці».
3. Рядки 10020 – 10140 уміщують дані про облікову кількість штатних працівників (із
рядка 10010), зайнятих на робочих місцях, де хоча б один шкідливий виробничий фактор
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перевищує гігієнічний норматив, установлений Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів
виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затвердженими
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 8 квітня 2014 р. № 248.
Рядок 10020 уключає дані про працівника один раз незалежно від кількості шкідливих
виробничих факторів, що на нього впливають.
Рядки 10030 – 10140 містять дані за кожним шкідливим виробничим фактором окремо.
За рахунок того, що на працівника можуть впливати декілька шкідливих виробничих факторів, сума даних у рядках 10030 – 10140 може бути більшою порівняно з даними в рядку
10020.
4. Рядок 10150 містить інформацію про облікову кількість штатних працівників (із рядка
10020), зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, яким на кінець звітного року не
виповнилося 18 років.
5. Рядок 10160 містить інформацію про облікову кількість штатних працівників (із рядка
10010), які відповідно до графіка змінності чи розкладу роботи постійно працюють у режимі
трьох або чотирьох змін протягом однієї доби.
6. Рядок 10170 уміщує дані щодо облікової кількості штатних працівників служби охорони
праці (із рядка 10010) відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону праці» (далі —
Закон про охорону праці) від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII. Для юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) з кількістю працівників менше 50 осіб рядок містить дані
про кількість осіб із відповідною підготовкою, які виконують функції спеціалістів служби
охорони праці, незалежно від порядку їх прийняття на зазначені посади (сумісництво, договірні засади тощо).
7. Рядок 10180 містить інформацію про рік останньої атестації робочих місць, проведеної
відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого
постановою КМУ від 1 серпня 1992 р. № 442 (зі змінами).
ІІІ. Показники щодо пільг та компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці
та за особливий характер праці
1. Розділ II форми містить дані про всіх штатних працівників облікового складу, які мають
право на пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці, за особливий характер праці, а також на пенсії за віком
на пільгових умовах.
Розділ не містить інформації щодо працівників, яким установлено пільги за будь-яким
попереднім місцем роботи (посадою), а також пов’язані з аварією на Чорнобильській АЕС.
2. Рядок 11010 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які за результатами
атестації робочих місць за умовами праці мають право на щорічну додаткову відпустку за
роботу зі шкідливими та важкими умовами праці згідно зі статтею 7 Закону України «Про
відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР та додатком 1 до постанови КМУ «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких
дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці
та за особливий характер праці» від 17 листопада 1997 р. № 1290 (у редакції постанови КМУ
від 13 травня 2003 р. № 679) (далі — додаток 1).
3. Рядок 11020 уміщує дані про кількість працівників (із рядка 11010), яким згідно з пунктом
2 Постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки» (далі — Закон про відпустки) від 15 листопада 1996 р. № 505 (зі змінами) надається
щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими умовами праці понад тривалість, установлену додатком 1.
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Рядок 11020 також містить дані про кількість працівників, яким згідно з пунктом 4 Порядку
застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами
праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого наказом Мінпраці України від 30 січня 1998 р. № 16, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 30 січня 1998 р. за № 57/2497 (зі змінами), надається щорічна додаткова відпустка за рахунок власних коштів підприємства.
4. Рядок 11030 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), яким згідно з Порядком застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами
праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23 березня 2001 р. № 122,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 квітня 2001 р. за № 304/5495, колективним
договором установлена скорочена тривалість робочого тижня за роботу зі шкідливими умовами праці.
5. Рядок 11040 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які за результатами
атестації робочих місць за умовами праці мають право на підвищену оплату праці відповідно
до статті 100 КЗпП.
6. Рядок 11050 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які зайняті на робочих місцях, де в повітрі робочої зони є перевищення граничнодопустимих концентрацій
хімічних речовин, зазначених у Переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 4 листопада 1987 р. № 4430-87,
та які згідно з Порядком безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987 р. № 731/П-13,
мають право на отримання безкоштовно молока або інших рівноцінних харчових продуктів.
7. Рядок 11060 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на
отримання безкоштовно лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці згідно з Переліком виробництв, професій і посад, робота в яких дає
право на безкоштовне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Президії
ВЦРПС від 7 січня 1977 р. № 4/П-1 (зі змінами).
8. Рядок 11070 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на
щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці згідно зі статтею 8 Закону про відпустки та додатком 2 до постанови КМУ «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів,
професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за
роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17 листопада 1997 р. № 1290 (у редакції постанови КМУ від 13 травня 2003 р. № 679) (далі — додаток 2).
9. Рядок 11080 уміщує дані про кількість працівників (із рядка 11070), яким згідно зі статтею 7 Закону про охорону праці за рахунок власних коштів підприємства надається додаткова відпустка за особливий характер праці, передбачена колективною угодою (договором),
понад тривалість, установлену додатком 2.
10. Рядок 11090 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право
на пенсію за віком на пільгових умовах за роботу з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці згідно з пунктом «а» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»
від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII (далі — Закон № 1788), Списком № 1 виробництв, робіт,
професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за
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віком на пільгових умовах, затвердженим постановою КМУ від 24 червня 2016 р. № 461, і за
результатами атестації робочих місць за умовами праці.
11. Рядок 11100 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право
на пенсію за віком на пільгових умовах за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці
згідно з пунктом «б» статті 13 Закону № 1788, Списком № 2 виробництв, робіт, професій,
посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461, і за результатами атестації
робочих місць за умовами праці.
12. Рядок 11110 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право
на пенсію за віком на пільгових умовах згідно з пунктами «в» – «з» статті 13 та статтею 14
Закону № 1788.
13. Рядок 11120 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право
на пенсію за вислугу років згідно зі статтями 51 – 55 Закону № 1788.
14. Рядок 11130 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XV Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV за роботу зі шкідливими і важкими умовами
праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці мають право на пенсію за
віком на пільгових умовах за рахунок коштів підприємства.
15. Рядки 11090 – 11130 уміщують дані щодо працівників, які мають право на пенсію за
віком на пільгових умовах, а також тих, які вже скористались цим правом, але продовжують
працювати на цих самих робочих місцях. Дані щодо одного й того самого працівника зазначені рядки містять тільки один раз.
16. Рядок 11140 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право
на хоча б один із видів пільг, компенсацій, зазначених у рядках 11010 – 11130.
Рядок 11140 уключає дані про працівника один раз незалежно від кількості пільг та компенсацій, на які працівник має право.
17. Правильність даних, наведених у формі, можна перевірити шляхом проведення арифметичного контролю.
Рядки та графи форми
№ 1-ПВ (умови праці)

Умови
контролю

Рядки та графи форми № 1-ПВ (умови праці)
та інших форм

1

2

3

ряд. 10010 гр. 1
ряд. 10020 гр. 1, 2
ряд. 10160 гр. 1, 2
ряд. 10170 гр. 1
гр. 1, 2 кожного рядка з
10030 по 10150
гр. 2 кожного рядка з 10010
по 10160
ряд. 10020 гр. 1 – ряд. 10020
гр. 2
ряд. 10160 гр. 1 – ряд. 10160
гр. 2
(гр. 1 – гр. 2) кожного рядка з
10030 по 10150

28

Контролі всередині розділів
Розділ I
>
0
< або =
ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно
< або =
ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно
< або =
ряд. 10010 гр. 1
< або =
відповідно гр. 1, 2 ряд. 10020
< або =

гр. 1 рядків з 10010 по 10160 відповідно

< або =

ряд. 10010 гр. 1 – ряд. 10010 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 – ряд. 10010 гр. 2

< або =

ряд. 10020 гр. 1 – ряд. 10020 гр. 2
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1
2
якщо ряд. 10020 гр. 1
> 0, то
сума (ряд. 10030 : ряд. 10140) > або =
гр. 1, 2
ряд. 11080 гр. 1, 2
гр. 2 кожного рядка з 11010
по 11140
ряд. 11020 гр. 1, 2
ряд. 11060 гр. 1, 2
гр. 1, 2 кожного рядка з
11010 по 11130
ряд. 11020 гр. 1 – ряд. 11020
гр. 2
ряд. 11060 гр. 1 – ряд. 11060
гр. 2
(гр. 1 – гр. 2) кожного рядка
з 11010 по 11130
сума (ряд. 11010 : ряд. 11130)
гр. 1, 2
якщо ряд. 11140 гр. 1, 2
якщо сума (ряд. 11010 : ряд.
11130) гр. 1, 2
ряд. 11020 гр. 1, 2
ряд. 11050 гр. 1, 2
ряд. 11070 гр. 1, 2
ряд. 11080 гр. 1, 2
ряд. 11110 гр. 1, 2
ряд. 11120 гр. 1, 2
гр. 1, 2 кожного рядка
з 11010 по 11060
ряд. 11090 гр. 1, 2
ряд. 11100 гр. 1, 2
ряд. 11130 гр. 1, 2
(гр. 1 – гр. 2) кожного рядка
з 11010 по 11060
ряд. 11090 гр. 1 – ряд. 11090
гр. 2

3
ряд. 10180 повинен бути заповненим
ряд. 10020 гр. 1, 2 відповідно
Розділ II
ряд. 11070 гр. 1, 2 відповідно
гр. 1 відповідного рядка з 11010 по 11140

< або =
< або =
< або =

ряд. 11010 гр. 1, 2 відповідно
ряд. 11090 гр. 1, 2 відповідно
ряд. 11140 гр. 1, 2 відповідно

< або =

ряд. 11010 гр. 1 – ряд. 11010 гр. 2

< або =

ряд. 11090 гр. 1 – ряд. 11090 гр. 2

< або =

ряд. 11140 гр. 1 – ряд. 11140 гр. 2

> або =

ряд. 11140 гр. 1, 2 відповідно

= 0, то
= 0, то

сума (ряд. 11010 : ряд. 11130) гр. 1, 2 = 0
ряд. 11140 гр. 1, 2 = 0

Міжрозділові контролі
< або =
ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно
< або =
ряд. 10110 гр. 1, 2 відповідно
< або =
ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно
< або =
ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно
< або =
ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно
< або =
ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно
< або =
відповідно гр. 1, 2 ряд. 10020
< або =
< або =
< або =
< або =

ряд. 10020 гр. 1, 2 відповідно
ряд. 10020 гр. 1, 2 відповідно
ряд. 10020 гр. 1, 2 відповідно
ряд. 10020 гр. 1 – ряд. 10020 гр. 2

< або =

ряд. 10020 гр. 1 – ряд. 10020 гр. 2

ряд. 11100 гр. 1 – ряд. 11100
гр. 2

< або =

ряд. 10020 гр. 1 – ряд. 10020 гр. 2

ряд. 11130 гр. 1 – ряд. 11130
гр. 2
ряд. 11140 гр. 1 – ряд. 11140
гр. 2
ряд. 11140 гр. 1, 2

< або =

ряд. 10020 гр. 1 – ряд. 10020 гр. 2

> або =

ряд. 10020 гр. 1 – ряд. 10020 гр. 2

> або =

ряд. 10020 гр. 1, 2 відповідно

< або =

ряд. 10010 гр. 1 – ряд. 10010 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно

ряд. 11140 гр. 1 – ряд. 11140
гр. 2
ряд. 11140 гр. 1, 2

№ 4 (160), 15 лютого 2018

< або =
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1
ряд. 11070 гр. 1 – ряд. 11070
гр. 2
ряд. 11080 гр. 1 – ряд. 11080
гр. 2
ряд. 11110 гр. 1 – ряд. 11110
гр. 2
ряд. 11120 гр. 1 – ряд. 11120
гр. 2
ряд. 11090 гр. 1, 2 + ряд.
11100 гр. 1, 2
ряд. 10010 гр. 1
ряд. 10010 гр. 2

АКТУАЛЬНО У 2018 РОЦІ

2
< або =

3
ряд. 10010 гр. 1 – ряд. 10010 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 – ряд. 10010 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 – ряд. 10010 гр. 2

< або =

ряд. 10010 гр. 1 – ряд. 10010 гр. 2

< або =

ряд. 10020 гр. 1, 2 відповідно

Взаємозв’язок між формами
=
ряд. 3070 гр. 1 ф. № 1-ПВ (квартальна)
=
ряд. 3070 гр. 2 ф. № 1-ПВ (квартальна)

18. Роз’яснення щодо показників форми державного статистичного спостереження
№ 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за
роботу зі шкідливими умовами праці» від 12 червня 2015 р. № 17.4-12/5 є недійсними.
В. о. директора департаменту
статистики праці Держстату
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ЛИСТ

від 17 грудня 2017 р. № 571/0/86-17/218

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Остання редакція:
17 грудня 2017 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі Мінсоцполітики навело свою думку щодо
питання, яким чином слід
здійснювати обчислення середньоденного доходу для
розрахунку страхових виплат
особам, які працюють на умовах цивільно-правового договору.

№ 4 (160), 15 лютого 2018

Щодо питань надання матеріального забезпечення особам,
які працюють на умовах цивільно-правового договору
Виконавчій дирекції
Фонду соціального страхування України
Департамент пенсійного та соціального страхування Міністерства соціальної політики за
результатами розгляду звернень громадян, листів підприємств, установ, організацій з питань надання матеріального забезпечення особам, які працюють на умовах цивільно-правового договору, повідомляє.
Відповідно до статті 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» (далі — Закон) особи, які працюють на умовах цивільно-правового договору,
підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Статтею 19 Закону визначено право застрахованих осіб на матеріальне забезпечення та
соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування
та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом.
Відповідно до статті 30 Закону матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах цивільно-правового договору, призначаються та надаються за основним
місцем роботи (діяльності).
Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють
підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору)
надається за основним місцем роботи (діяльності) та за сумісництвом (наймом).
Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та
пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. У разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно із здійсненням підприємницької чи іншої діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи. Для
застрахованих осіб, які одночасно здійснюють підприємницьку та іншу діяльність і не працюють на умовах трудового договору (контракту), копію листка непрацездатності засвідчує
установа охорони здоров’я, яка його видає (стаття 31 Закону).
Відповідно до статті 34 Закону фінансування страхувальників для надання матеріального
забезпечення застрахованим особам здійснюється робочими органами Фонду на підставі
оформленої за встановленим зразком заяви-розрахунку, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.
Фінансування матеріального забезпечення для осіб, які працюють на умовах цивільноправового договору, пропонується здійснювати на підставі заяви-розрахунку (форма якої на
сьогодні затверджена Порядком фінансування страхувальників для надання застрахованим
особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, затвердженим постановою правління Фонду від
22.12.2010 р. № 26).
Механізм обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку страхових виплат
визначено Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення)
для розрахунку виплач за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок).
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Зокрема, обчислення середньоденного доходу для розрахунку страхових виплат особам, які
працюють на умовах цивільно-правового договору, може здійснюватися відповідно до абзацу першого пункту 2 та пункту 3 Порядку за місцем здійснення діяльності на умовах цивільно-правового
договору, під час дії якого настав страховий випадок.
У випадку коли застрахована особа одночасно здійснює декілька видів діяльності (працює на
умовах трудового договору, цивільно-правового договору, є фізичною особою – підприємцем тощо),
на нашу думку, розрахунок допомоги має здійснюватися окремо за кожним місцем діяльності аналогічно як це визначено пунктом 30 Порядку для осіб, які працюють за сумісництвом.
Середній дохід для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності обчислюється страхувальниками на підставі відомостей, що включаються до звіту
про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації)
застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що подаються до ДФС (пункт 32 Порядку).
Тому розрахунок матеріального забезпечення для осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору, має здійснюватися після подання звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за місяці розрахункового періоду.
При цьому з метою контролю за використанням коштів Фонду до заяви-розрахунку пропонується
додавати копію таблиці 5 «Відомості про трудові відносини осіб» Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та
суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до
органів доходів і зборів, щодо цивільно-правового договору, під час дії якого настав страховий
випадок.
Обчислення страхового стажу для розрахунку страхових виплат повинно здійснюватися за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Відповідно до частини першої стати 21 Закону страховий стаж — період (строк), протягом якого
особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця
сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий
внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.
При цьому до страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї
сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (частина четверта статті 21 Закону).
Водночас зазначаємо, що вищезазначені законодавчі зміни щодо права на матеріальне забезпечення та соціальні послуги застрахованих осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору, а також інших категорій осіб, які в обов’язковому порядку сплачують єдиний внесок, мають бути
враховані під час підготовки виконавчою дирекцією Фонду проектів нормативно-правових актів
щодо механізмів здійснення страхових виплат застрахованим особам.
Заступник директора Департаменту
пенсійного та соціального страхування начальник відділу
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Підбір кадрів
на будівельне підприємство
Мабуть, основною проблемою, з якою стикаються керівники підприємств під
час прийняття на роботу співробітників будівельних спеціальностей, є великий
розрив між отриманими теоретичними знаннями і здатністю застосувати їх на
практиці. Справа ускладнюється, коли будівництво має проводитися в регіонах,
у той час, як управління зосереджено, приміром, у столиці або великому обласному центрі. Ознайомтеся з декількома різновидами підходів щодо пошуку дефіцитних фахівців-будівельників, які можуть застосовувати кадровики головного офісу.

Використання
інформаційних ресурсів

Іноді не вдається вмовити потрібного співробітника з великого міста поїхати на будівництво
в інший регіон, навіть за умови підвищення заробітної плати й відкриття нових кар’єрних перспектив. У пошуку виконавців на місцях, як зазначають кадровики одного з будівельних
підприємств, що має більш ніж 20-річний досвід
роботи, доречно застосовувати такий інструмент, як Інтернет-мережа та сучасні онлайнові
форми зв’язку. Так, плідні результати обіцяє
й навіть втілює співпраця роботодавців зі спеціалізованими порталами пошуку роботи. Претендентів, які викликають зацікавленість, інспектор з кадрів будівельного підприємства
запрошує на особисту бесіду, а з тими, хто мешкає в інших містах — можна поспілкуватися телефоном чи по Skype. Щоб заочно скласти портрет кандидата, слід користуватися анкетою,
яка допомагає оцінити необхідні якості. Але що
вище позиція, яка потребує заповнення, то більшу роль відіграє живе інтерв’ю — тільки воно
дозволяє оцінити особистісні характеристики
претендента і його сумісність із цінностями підприємства.
Перспективним можна вважати діяльність
рекрутерів-аутсорсерів, які здійснюють пошук
потрібних фахівців в інших областях країни,
та місцеві агенції з підбору персоналу. Напри№ 4 (160), 15 лютого 2018

клад, місцеві «хед-хантери» можуть скоріше
підібрати фахівців, які погодяться працювати
на результат (а не до 18:00 щодня) й підібрати
людей з урахуванням інших побажань роботодавця. Проте, слід пам’ятати, що жодне агентство не дасть 100% гарантії, що новий співробітник «приживеться» на вашому підприємстві.
Лишається ще один спосіб розповсюдження
інформації — у професійному середовищі. Він
дієвий, коли на нове місце роботи приходять
спеціалісти, які в результаті отримують те, що
хочуть від свого робочого місця: адекватних
гідній заробітній платі умов праці. Інформація
про, наприклад, «хороше місце роботи для
зварників» швидко розповсюджується по професійних каналах, 5 – 6 прийнятих робітників
запрошують стільки ж нових і т. д.. Трапляється,
що працівник, запрошений на посаду «начальника ділянки», приводить з собою вже зібрану бригаду. Тож рекомендації у професійному
середовищі мають велике значення, особливо
коли мова йде про фахівців високої кваліфікації.
Окремими порадами, що стосуються
підбору працівників будівельних спеціальностей, поділилися працівники відділу кадрів одного з будівельно-монтажних підприємств:
— потенційних кандидатів на конкретну посаду ми знайомимо з документом, який носить
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назву «Пропозиція про роботу». У ньому описані навички, які повинен мати потенційний
працівник, роз’яснюються основні завдання на
його посаді;
— претендента на вакансію інформують щодо
розташування будівництва і режиму роботи,
терміну трудового договору, заздалегідь обумовлюємо зарплату, бонуси і умови, за яких їх можна отримати, а також соціальний пакет, який
надається співробітникові при переїзді в інший
регіон. Бонус, на який може розраховувати, наприклад, менеджер проекту, залежить від результатів роботи. Оцінюється якість готового
об’єкту, дотримання строків будівництва, рентабельність проекту і задоволеність клієнта. На
підприємстві є положення про бонуси, з яким
кожен претендент може ознайомитися. Тому,
окрім основного трудового договору, підписується додаток до нього, де детально визначаються усі фінансові умови;
— з фахівцями укладається строковий трудовий договір на час реалізації конкретного
проекту на виділеному майданчику. Приїжджим
працівникам забезпечується проживання, оплачується проїзд до будинку (при роботі вахтовим
методом). Графік поїздок обумовлюється заздалегідь;
— іноді підприємство частково або повністю
компенсує працівникам витрати на їжу, а в деяких випадках організовується виїзне харчування на майданчику.

Пошук силами
роботодавця

Заслуговує уваги досвід підготовки потрібних
фахівців будівельних спеціальностей силами
роботодавця. Так, у деяких компаніях створюються корпоративні навчальні програми для
студентів, випускників і молодих фахівців. Найпривабливішими для молоді формами навчання
є наразі стажування і так звані інтенсиви. «Просунуті» роботодавці не вважають найважливішим критерієм наявність у молоді досвіду в будівельній сфері. Насамперед вони звертають
увагу на те, чи володіє кандидат жвавим технічним мисленням та навичками роботи на комп’ютері.
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Приклад
Будівельне підприємство набрало групу з
25 чоловік, припускаючи, що за результатами навчання в команді залишиться п’ять
осіб. Безкоштовне навчання тривало місяць,
учасники були забезпечені необхідними навчальними та роздатковими матеріалами.
Стажисти проекту «Школа генпідрядника»
щодня з 10 до 18 годин відвідували лекції,
семінари і тренінги, які вели внутрішні й зовнішні викладачі. У результаті підприємство
прийняло на роботу 10 чоловік. За допомогою реалізації таких проектів на будівельному підприємстві не тільки закрили вакансії,
але й почали створювати кадровий резерв
(причому не тільки за будівельними, а й за
іншими, обслуговуючими будівельний бізнес, напрямами).

Аналіз резюме

Деякі підприємства, що спеціалізуються на
роботах з високим рівнем відповідальності (наприклад, монтаж металоконструкцій) не шукають дешевої, але некваліфікованої робочої
сили. Пошук відбувається за допомогою кадрових агентств і самостійно. Допомога перших —
найшвидший спосіб закрити вакансію у стислі
терміни. Проте, як свідчить досвід, більш якісний результат дає самостійний пошук, тому кадровики зазначених підприємств постійно вивчають величезну кількість резюме. Навіть якщо
в даний момент підприємство не потребує нових працівників, його кадровий підрозділ створює базу резервних кандидатів (слюсарів, монтажників металоконструкцій, зварювальників
тощо), з якими у разі потреби зв’язуються першочергово. Таку базу ведуть в електронній
формі, відомості про претендентів сортують за
такими показниками, як спеціалізація, стаж, досвід роботи. Окремих висококваліфікованих фахівців запрошують на роботу з інших регіонів,
сприяючи у переїзді та побутових умовах.
Крім того, ніхто не скасовував традиційні
способи пошуку потрібних працівників: через
ЗМІ, зовнішню рекламу тощо.
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Також при проведенні кадрової роботи у сфері будівництва слід дотримуватися вимог відповідних законодавчих актів, зокрема, таких як:
— Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20 травня 1999 р. № 687-XIV;
— Закон України «Про основи містобудування» від 16 листопада 1992 р. № 2780-XII;
— Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 р.
№ 3038-VI;
— постанова Кабінету Міністрів України від
5 грудня 2007 р. № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням
об’єктів архітектури»;
— постанова Кабінету Міністрів України від
27 лютого 2012 р. № 148 «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України та
визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня
2009 р. № 759»;
— Перелік робіт провадження господарської
діяльності у будівництві, пов’язаної із створен-

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

ням об’єктів архітектури, затверджений наказом Міністерства регіонального будівництва
України від 27 січня 2009 р. № 47.

Характеристики посад
та професій «будівельників»

Якість будівельних робіт відчувають на собі
всі, хто користується будівлями: житловими
помешканнями й офісами, ангарами й теплицями та іншими. Отже, завдання та обов’язки
працівників будівельних професій дуже важливі, на їх основі кадровики складають посадові
інструкції, виконання яких забезпечує не тільки якісні результати роботи, а й зберігають
людські життя. Розглянемо зміст роботи деяких ключових дійових осіб на будівельних майданчиках, наведених у Таблиці із зазначенням
коду Національного класифікатора України
ДК003:2010 «Класифікатор професій» (далі —
КП) та основними завданнями і обов’язками
посад.
Таблиця

№
з/п

Найменування
посади

Код КП

Деякі основні завдання та обов’язки

3
1223.2

4
Здійснює безпосереднє керівництво будівництвом. Забезпечує виконання виробничих
завдань відповідно до графіків і проектів виконання будівельних, монтажних, ремонтнобудівельних, дорожньо-будівельних робіт, уведення об’єктів у дію у встановлені строки.
Забезпечує додержання технологічної послідовності під час виконання будівельномонтажних робіт. Організовує виконання будівельно-монтажних робіт згідно з
проектною та технологічною документацією, будівельними нормами та правилами,
технічними умовами й іншими нормативними документами.
Складає заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації, матеріали,
конструкції, деталі, інструмент, інвентар і забезпечує їхнє ефективне використання.
Веде журнал виконання робіт, документацію з обліку виконаних робіт і робочого
часу, виконавчу технічну документацію. Затверджує наряди та іншу документацію на
оплату праці робітників. Бере участь у демонструванні приймальній комісії об’єктів,
етапів і окремих комплексів робіт, будівництво яких завершено. Готує фронт робіт для
субпідрядних організацій, бере участь у прийманні у них виконаних робіт. Оформляє
допуски на право виконання будівельно-монтажних робіт у охоронних зонах; складає
акти на сховані роботи, акти на виконані роботи.
Організовує приоб’єктне складське господарство й охорону матеріальних цінностей.
Встановлює виробничі завдання майстрам та контролює їх виконання. Координує
діяльність майстрів та дільничних служб. Проводить виробничий інструктаж
безпосередньо на робочому місці, про що робить запис у спеціальному журналі
обліку інструктажів. Контролює додержання робітниками норм при перенесенні ваги,
правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього
розпорядку. Бере участь у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та
запобігання їм.
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Таблиця. Продовження
1
2.

2
Архітектор

3
2141.2

3.

Економіст з
договірних та
претензійних
робіт

2441.2

4.

Механік дільниці

3115

5.

Машиніст
автогрейдера

8332

36

4
Розробляє архітектурно-будівельну частину проектів. Бере участь у підготовці
пропозицій щодо розроблення містобудівних й архітектурних рішень, що готує
головний архітектор. Забезпечує зв’язок архітектурної частини з іншими розділами
проектів, комплектність необхідної технічної документації, скорочення обсягів
проектних документів на всіх стадіях проектування.
Здійснює авторський нагляд за будівництвом запроектованих об’єктів з питань, що
входять до його компетенції. Бере участь в аналізі й узагальненні досвіду проектування
та впровадження в будівництві архітектурних і містобудівних рішень. Готує висновки з
проектів нормативних матеріалів з проектування та будівництва щодо вирішення в них
архітектурних питань.
Готує до укладання із замовниками та субпідрядними організаціями контракти та
угоди; здійснює перевірку кошторисної документації на будівництво об’єктів та готує
зауваження щодо її якості. Разом з представниками субпідрядних організацій узгоджує
з проектною організацією та замовником кошториси, калькуляції вартості матеріалів,
транспортні схеми тощо. Виконує розрахунки вартості робіт. Веде облік робіт,
виконаних та оплачених замовником.
Бере участь в контрольних обмірах виконаних робіт, визначенні плановорозрахункових цін на будівельні матеріали та конструкції, транспорт, комунальне й інше
обслуговування, а також відпускних цін на продукцію підсобних підприємств. Складає
кошториси витрат, що не передбачені розцінками та нормами накладних витрат, у
разі споживи узгоджує їх із замовником. Виконує розрахунки щодо ефективності
впровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.
Бере участь у підготовці претензійної документації для розглядання її в арбітражі.
Забезпечує безаварійну роботу всіх видів устаткування, будівельних машин і
механізмів дільниці. Здійснює нагляд за технічним станом та якістю використання
й обслуговування будівельних машин і механізмів. Бере участь у прийманні нових
машин і здійснює їхній технічний огляд. Готує необхідні матеріали щодо списання
машин та механізмів. Вживає заходи щодо підготовки будівельних машин та
механізмів до роботи в зимовий період. Контролює своєчасне виконання та якість
ремонтних робіт.
Веде облік наявності, надходжень та переміщень будівельних машин по дільниці.
Керує роботою з монтажу, демонтажу та транспортування немобільних машин та
механізмів, металевих конструкцій, виготовлення металевих виробів, електро-, тепло-,
водопостачання будівельних об’єктів, випробування машин, механізмів, устаткування
та пристроїв. Проводити інструктаж та навчання щодо безпечних методів та прийомів
роботи робітників дільниці, що обслуговують будівельні машини та механізми.
Здійснює нагляд за додержанням правил охорони праці під час монтажу, демонтажу,
експлуатації та ремонту будівельних машин, механізмів, підйомних пристроїв,
електроустаткування, газозварювальних апаратів, посудин, що працюють під тиском,
за експлуатацією засобів малої механізації, ручного інструменту та будівельного
оснащення. Забезпечує робочі місця попереджувальними написами, плакатами та
інструкціями з охорони праці. Бере участь у розслідуванні причин аварій та нещасних
випадків і розробляє заходи для їх усунення й запобігання їм.
Складає заявки на ручний і механізований інструмент та засоби малої механізації,
матеріали, запасні частини та складальні одиниці комплектуючих виробів; здійснює
контроль за їх використанням та витрачанням; веде облікову та звітну документацію.
Керує робітниками-машиністами будівельної дільниці та в ремонтно-монтажних
майстернях.
Керує автогрейдером під час виконання планувальних і профілювальних робіт у
ході будівництва доріг, аеродромів, інших лінійних та площинних подібних об’єктів.
Виконує зрізання нерівностей, часткове поперечне та поздовжнє переміщання
ґрунту; планування поверхні під час улаштовування кавальєрів, резервів і банкетів;
спорудження насипів доріг та доріг з ґрунтовим покриттям; нарізання корита в
земляному полотні для улаштовування дорожньої одежі; нарізування кюветів;
планування узбіч; планування ухилів з невисоких насипів і неглибоких виїмок
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Таблиця. Закінчення
1

2

3

6.

Машиніст
бетонозмішувача
пересувного

8332

7.

Машиніст
бульдозера
(будівельні
роботи)

8332

8.

Машиніст
екскаватора
одноковшового

8332

9.

Машиніст крана
автомобільного

8332

10. Монтажник
зовнішніх
трубопроводів

8332

4
земляного полотна; часткове переміщання, підгортання, розвалювання та планування
сипких матеріалів під час улаштовування дорожньої основи та одежі автомобільних
доріг та інших подібних площинних об’єктів; поперечне переміщання та планування
кам’янистих матеріалів у ході улаштовування поверхневих обробок чорними в’яжучими
матеріалами; змішування сипких матеріалів з в’яжучими (бітум, цемент, смоли) під
час улаштовування дорожньої основи та покривання способом змішування на дорозі;
очищання проїжджої частини доріг, площин від снігу у зимовий період.
Керує бетонозмішувачем пересувним гравітаційним або примусової дії під час
виготовлення бетонної суміші на будівництві об’єктів різного призначення. Виконує
щозмінне технічне обслуговування бетонозмішувача, бере участь у його плановому
запобіжному ремонті.
Керує бульдозером під час розробляння, переміщання чи планування ґрунтів при
улаштуванні котлованів під будівлі та споруди; виїмок і насипів, резервів, кавальєрів і
банкетів у ході будівництва та ремонту автомобільних і залізничних доріг; зрошувальних
і судноплавних каналів, гребель, захисних земляних дамб, траншей для підземних
комунікацій, опор ліній електропередач і контактної мережі; водовідвідних кюветів,
нагірних і забанкетних канав та інших аналогічних за складністю виконання споруд;
проходки гірничих виробок підземним способом тощо. Виконує зачищання, планування
ґрунтів під час підготовчих та опоряджувальних робіт у ході будівництва об’єктів
різного призначення, озеленення територій, транспортування ґрунтів автомобільними
самоскидами, землевізними візками, скреперами, гідромеханізованим способом
шляхом намивання. Застосовує змінне робоче устаткування: робочі органи,
розширювачі, козирки, відтулки, зуби, стабілізуючі пристрої різання ґрунтів тощо.
Керує екскаваторами одноковшовими, поздовжнього копання (траншейними,
дреноукладальними, каналокопальними, радіальними), ланцюговими та роторними
або планувальниками під час розробляння ґрунтів у ході будівництва об’єктів і
споруд різного призначення, автомобільних і залізничних доріг, різних каналів,
гребель, захисних земляних дамб, інших аналогічних за складністю виконання
споруд; улаштування виїмок, насипів, резервів, кавальєрів і банкетів, котлованів під
фундаменти, опор ліній електропередач і контактної мережі; копання траншей для
підземних комунікацій, водовідвідних кюветів, нагірних і забанкетних канав; проходки
гірничих виробок тощо. Застосовує змінне робоче устаткування. Виконує роботи: з
розробляння ґрунтів вище або нижче рівня стояння машини; у складних обмежених
умовах; з навантажування сипких та кускових матеріалів, планування поверхонь,
копання колодязів, чищення ставків; грейферні, навантажувальні та монтажно-кранові;
забивання паль; з руйнування твердих і мерзлих ґрунтів, різання мерзлих ґрунтів,
утворення щілин методом «стіна в ґрунті», прокладання дренів тощо.
Керує автомобільним краном під час будівельних, монтажних, навантажувальнорозвантажувальних та ремонтно-будівельних робіт. Виконує щозмінне технічне
обслуговування крана, бере участь у його плановому запобіжному ремонті, перевіряє
стан приладів безпеки й контролю.
Виконує складні роботи під час прокладання зовнішніх трубопроводів, улаштовування
збірних колекторів, каналів, камер і колодязів усіх видів і призначень.

Розглянуті у Таблиці «машиністи» відносяться
до такого виду будівельних робіт як «Будівництво транспортних споруд». Решта наведених
професій для даної галузі є «наскрізними». Крім
того, можна виділити ще 2 основні напрями будівельних робіт та професій, що до них входять,
а саме:
№ 4 (160), 15 лютого 2018

• «Будівельні та монтажні роботи»:
«Арматурник» (код КП 7214), «Бетоняр»
(код КП 7123), «Бруківник» (код КП 7129), «Газозварник» (код КП 7212), «Газорізальник»
(код КП 7212), «Електрозварник ручного зварювання» (7212) «Лицювальник-плиточник»
(код КП 7132), «Маляр (будівельні та ремонтно37
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плинності складає не більше 10%. Тут вплив має
і сезонний фактор: влітку чимало робітниківбудівельників шукають «шабашки», зводячи, ремонтуючи та оздоблюючи будівлі приватних
господарів. Якщо кадровик підприємства – роботодавця, усвідомлює, що звільненим заробітну плату платили вчасно й без обману, то для
з’ясування причин звільнення доречно перед видачею документів, попросити працівника заповнити анкету та вказати причину звільнення. Нерідко причиною є складні стосунки, що склалися
у робітника з бригадиром, виконробом, начальником дільниці. То ж слід з’ясувати чи здатна
організувати свою роботу середня ланка керівників на будівництві.

Олександр НОСІКОВ,
консультант
з кадрового діловодства

реклама

будівельні роботи)» (код КП 7141), «Монтажник зовнішніх трубопроводів» (8332), «Муляр»
(7122), «Паркетник» (код КП 7132), «Покрівельник будівельний» (код КП 7139), «Скляр»
(код КП 7135), «Столяр будівельний» (код КП
7124), «Тесляр» (код КП 124), «Штукатур» (код
КП 7133);
• «Монтаж інженерних мереж»:
«Електромонтажник з кабельних мереж» (код
КП 7245), «Електромонтажник силових мереж
та електроустаткування» (код КП 7241), «Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній
високої напруги й контактної мережі» (код КП
7241), «Монтажник зовнішніх трубопроводів»
«Укладальник промислових залізобетонних
труб» (код КП 7122).
Наприкінці слід згадати про так звану «ахілесову п’яту» будь-якого будівництва — доволі
високу плинність кадрів. Фахівці будівельної
галузі вважають, що «припустимий» рівень
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Ділова субординація:
правила і типові помилки
У діловому спілкуванні надзвичайно важливо дотримуватися правил субординації — як при взаємодії з партнерами, так і з колегами. Утім, оскільки працівників
відділу кадрів та служби персоналу насамперед цікавлять відносини у трудовому
колективі, то наразі ми розглянемо відповідні правила, а також і найпоширеніші
на практиці помилки, в розрізі субординації між підлеглими та керівництвом —
адже кожен, аби реалізуватися як висококваліфікований фахівець, має дотримуватися субординації, знайшовши «золоту середину» між упевненістю в собі й
зарозумілістю.

Функції «робочої» субординації

Субординацією називають службові відносини, побудовані за принципом ієрархічності й
спрямовані на підтримку дистанції між керівником і підлеглим. Грамотне дотримання субординації в ділових відносинах не тільки не заважає
ефективній взаємодії, але і сприяє підтримці робочої атмосфери в офісі.
Якщо говорити про ділову сферу й розглядати
підприємства, що мають більше одного керівника, то введення системи підпорядкування молодших старшим є обов’язковим. При збільшенні штату співробітників і розширення функцій
підприємства виникає пряма необхідність у керівниках, кожен з яких керує власним структурним підрозділом. У даному випадку службова
субординація — це механізм службового підпорядкування одних керівників, спільно з їх відділами, групі інших керівників, які займають
більш високу позицію на сходах ієрархії. При
цьому довжина такого ланцюжка на різних підприємствах буває різною: в окремих випадках
лише одна-дві сходинки можуть відокремлювати керівника усього підприємства від тих людей,
які знаходяться на нижчому організаційному
рівні, натомість як на підприємствах іншого
типу між ними може налічуватися понад десяток управлінських позицій.
Вважається, що короткий ієрархічний ланцюжок є більш оптимальним. В іншому випадку іс№ 4 (160), 15 лютого 2018

нує високий ризик виникнення проблем, пов’язаних з віддаленістю рядових співробітників
підприємства від керівників найвищого рівня.
У західних компаніях все частіше в останні роки
можна натрапити на тенденцію до зменшення
довжини «драбини» ієрархії. При цьому спостерігається зростання ролі горизонтальних службових відносин, які стають не менш важливими,
ніж вертикальні відносини, й завдяки цьому
явищу в кінцевому підсумку розширюються
можливості для прийняття організаційних рішень рядовими працівниками підприємства.
За таких умов багато по-справжньому значимих рішень починає прийматися вже не на самому верху ієрархічної градації, а за допомогою
впровадження різних форм виробничої демократії. У даному випадку субординація — це вже
не просто механічне структурування. Проте
важливо відзначити, що при наявності управлінського ланцюжка будь-якої довжини кожен з
керівників того чи іншого підрозділу володіє повноваженнями приймати рішення виключно в
межах власної офіційної відповідальності. Тобто
«ідеальна» субординація — це система, при якій
кожен керівник повинен автоматично передавати на вищі рівні вирішення тих завдань, які виходять за межі його компетенції. Звісно, забороняється будь-яким чином порушувати службову
ієрархію при видачі офіційних розпоряджень:
віддавати накази, минаючи керівника, або
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«перестрибувати» через сходинки управлінської
структури. Це може як знизити авторитет безпосереднього керівника, так і спровокувати суперечливість у вказівках, що роздаються.

Де прописуються
правила субординації

Саме завдяки субординації атмосфера в колективі залишатиметься здоровою, оскільки виключаються прояви фамільярності, конфліктів, образ і
зневажливого ставлення. Але для цього необхідно
знати, у чому ж, власне, полягають та чим можуть
бути регламентовані правила субординації — адже
якщо таких офіційно встановлених норм на підприємстві немає, робочий процес може бути дезорганізований. Будь-який із співробітників має
право на інформацію про те, хто здатний або навіть зобов’язаний дати йому необхідну пораду, від
кого слід чекати розпоряджень, а хто навпаки має
виконувати його завдання. Тому якщо структура
підприємства досить велика, без чіткої регламентації правил субординації не обійтися.
Субординація — це не просто слово і чисто
теоретичний звід правил. На сучасних підприємствах вона регламентується цілим рядом
локальної документації, наприклад:
— колективний договір, в якому прописуються загальні принципи взаємодії.
— правила внутрішнього трудового розпорядку, де може міститися, зокрема, інформація
щодо графіку праці й відпочинку, форми одягу,
поведінки на робочому місці тощо;
— посадова інструкція, де конкретизуються
обов’язки за кожною конкретною посадою й
вказується ступінь підпорядкованості;
— трудовий договір, в якому обумовлюються
індивідуальні умови праці та оплати.
Кожне підприємство може варіювати правила підпорядкованості на свій розсуд, але загальні положення етики і поваги залишаються непорушними незалежно від цілей та напрямів
діяльності підприємства.

Види субординації

Дотримання субординації в колективі сприяє
дисципліні й побудові ділових відносин, заснованих на повазі. Соціологія виділяє два види су40

бординації, з властивими кожній особливостями підпорядкування, які ми й розглянемо
надалі.
 Вертикальна субординація: керівник –
підлеглий, ієрархія зверху – вниз, передбачає
виконання наказів вищого керівництва.
Вертикальна субординація має на меті прямі
відносини між керівником і підлеглим, тобто ця
система характеризується схемою «зверху –
вниз». При таких взаємовідносинах вважається,
що керівництво не дозволить собі «панібратське»
ставлення до підлеглих, а ті, у свою чергу, не будуть жартувати і занадто легковажно поводитися
з керівництвом. Вертикаль — це чітка і злагоджена ієрархія в колективі.
Плюси «вертикальної» системи:
— злагоджена та продуктивна робота в колективі, оскільки працівники не витрачають енергію і час на з’ясування будь-яких відносин з керівництвом;
— однакове ставлення керівництва до підлеглих: кожна людина при чіткій ієрархії має своє
місце, нічиї права не обмежуються, але ніхто й
не заохочується внаслідок дружніх відносин з
керівником.
Мінус «вертикальної» системи:
— можливість виникнення «зайвої» субординації, коли певне підприємство може просто перетворитися у маленьку тоталітарну державу,
в якій підлеглі просто перестануть намагатися
виявляти ініціативу.
 Горизонтальна субординація: відносини
між колегами одного рангу, засновані на партнерстві й рівноправності, передбачає доброзичливість і рівномірний розподіл роботи, прав та
зобов’язань між співробітниками.
Горизонтальна субординація передбачає взаємовідносини між колегами, які займають рівні
посади: наприклад, між керівниками різних
структурних підрозділів, або рядовими співробітниками одного відділу. У цьому випадку ключові правила спілкування інші й мають на увазі
рівноправність, партнерство, взаємовиручку і
обопільну повагу.
Плюс «горизонтальної» системи:
— зростання продуктивності праці: люди, які
поважають і прислухаються один до одного,
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працюють як одна команда, дійсно здатні працювати набагато продуктивніше.
Мінус «горизонтальної» системи:
— співробітники нерідко використовують
один одного в корисливих цілях, особливо якщо
їхні взаємини переростають в дружні й виходять
за межі роботи (наприклад, одні працівники можуть регулярно виконувати за інших їхню ж роботу просто тому, що вони попросили). Слід
пам’ятати, що навіть при рівних посадах потрібно все ж таки тримати певну дистанцію.

Правила дотримання
ефективної субординації

Знання тонкощів ділового спілкування —
важлива деталь взаємодії з підлеглими і керівництвом. Аби не допустити промахів у спілкуванні та підвищити ефективність діалогу,
необхідно дотримуватися субординації в ділових відносинах. Правила ділового етикету вибудовуються у трьох площинах спілкування:
начальник – підлеглий, підлеглий – начальник,
партнер – партнер.
 Начальник – підлеглий.
Ставлення до керівника залежить від низки
факторів, включаючи встановлені норми робочого процесу і підтримання авторитету начальника. Для правильно поставленої субординації
необхідно грамотно визначити трудову дисципліну на підприємстві, етику спілкування з керівником, встановити рамки розпоряджень для
своїх співробітників.
Правила поведінки керівника для підтримки субординації ґрунтуються на наступних
принципах (звісно, вони можуть бути доповнені іншими залежно від індивідуального стилю
роботи керівника, сфери діяльності й психологічного клімату в колективі):
— формулювання правил, чітке дотримання і
контроль за їх виконанням усіма колегами і підлеглими;
— раціоналістична позиція по відношенню до
співробітника: виконання роботи – результативність – оплата праці (керівник завжди наймає
співробітника і оцінює його діяльність тільки з
точки зору її практичної цінності й вигоди для
спільної справи);
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— відповідальність за колектив і відстоювання його інтересів перед вищими структурами;
— вимогливе, але справедливе ставлення до
виконання обов’язків підлеглими: максимальна
ефективність можлива тільки в тому випадку,
якщо кожен член колективу знає, що його промахи будуть помічені й покарані, а досягнення
— високо оцінені;
— дотримання ієрархії при розподілі обов’язків й виданні розпоряджень: суворо тільки
на одну сходинку нижче;
— демонстрація впевненості у власній правоті й постійного контролю за ситуацією: зайвий
сумнів або невпевненість у власній позиції
сприймається співробітниками як слабкість;
— рівне ставлення до всіх співробітників, яке
завжди пов’язане з самостійністю кожного члена колективу і розподілу відповідальності між
ними;
— вміння заохотити співробітників не тільки
матеріально, а й психологічно (при цьому досягнення структурного підрозділу — це й перемога кожного члена колективу, але без необхідності уточнення конкретних імен і, тим більше,
ролі його керівника);
— критика можлива тільки щодо виконаної
роботи, а не особистості (поради особистого характеру також неприпустимі);
— звернення до співробітників у формі на
«Ви».
Також слід зважати на те, що при спілкуванні
з підлеглими спочатку потрібно вибрати форму
доручень — наказ, прохання, рекомендація або
питання для роздумів.
Накази віддаються або в разі критичної ситуації, що вимагає негайного виконання, або при
спілкуванні з недобросовісним працівником,
який не розуміє інших форм вказівок. Наказ не
може обговорюватися і повинен виконуватися
без зволікань.
Прохання використовується в стандартній
ситуації та характеризується доброзичливістю
й довірою керівника (у випадку з проханням
співробітник може пропонувати свої варіанти
вирішення проблеми, висловлювати думку про
ситуацію, що склалася, натомість як при отриманні наказу подібна поведінка співробітника є
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неприпустимою). Прохання від наказу відрізняється також і емоційною подачею, зокрема,
відсутністю суворості у голосі.
Рекомендації даються керівником з метою
допомогти підлеглому швидше знайти вирішення задачі, проте вони можуть бути і не виконані
співробітниками.
Якщо керівник ставить питання для роздумів, значить він чекає зворотного зв’язку, хоче
створити обговорення проблеми. Таким чином,
керівники виявляють ініціативних працівників,
які у подальшому будуть вирішувати озвучені
завдання або проблеми.
І завжди необхідно виявляти серйозне й уважне ставлення до змісту того, що говорить підлеглий. Досвід показує, як важливо не квапитися з
остаточними судженнями з приводу тієї чи іншої
пропозиції, висловленої підлеглим. У будь-якому
реченні може бути те, що не можна відразу зрозуміти. Тому миттєво висловлене безапеляційне
судження ніяк не свідчить про глибину розуму
чи великий життєвий досвід. Мудрий керівник
добре знає про існування прихованих труднощів
пізнання істини і буде намагатися всебічно продумати свою реакцію на будь-яку пропозицію,
висловлену підлеглим. Щоправда, у багатьох керівників, вихованих ще на принципах пострадянської системи, й досі є помилкове уявлення
про те, що вони повинні миттєво висловлюватися
(причому в категоричній формі) щодо будьякого робочого питання, навіть виходячи далеко
за межі своєї професійної компетенції. Такі керівники помилково вважають, що категоричність і безапеляційність суджень — головний
фактор, який сприяє авторитету. Насправді той
керівник, який допускає помилки, які є наслідком непродуманих оцінок і рішень, втрачає свій
авторитет. Цілком очевидно, що будь-який прояв
категоричності суджень, дратівливість в розмові
з підлеглим протипоказані стилю ділових взаємин. Перебивати підлеглого, сварити його за
невдале виконання тих чи інших завдань, ще
не вислухавши його пояснень з відповідного
питання, переривати усілякими репліками —
це означає робити те, що виключає атмосферу
довіри й поваги у взаєминах керівника і підлеглого.
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Також ділова розмова вимагає врахування
фактора часу. Дуже погано, якщо розмова з підлеглим перетворюється на марнування хвилин,
а то й годин, необхідних для справи. Особливо
важливий фактор економії часу при проведенні
будь-яких засідань і нарад.
Специфічним різновидом підлеглих є заступники. Заступники бувають двох типів: «справжні керівники» (ті, що є там, де керівники часто й
довго відсутні, а тому заступники повинні добре
знати всі ділові проблеми), й «заступники за сумісництвом» (ті, що насправді є керівниками
нижчих структурних підрозділів, але час від часу
виконують функції заступника). У будь-якому
разі керівник повинен з повагою ставитися до
свого заступника, тримати його в курсі своїх
справ, відкривати вільний доступ до наявної інформації та накопиченого досвіду, всюди відстоювати його інтереси. У той же час заступник не
повинен проводити самостійної політики у відношенні до вищого керівництва і підлеглих, використовувати отриману конфіденційну інформацію в інтересах особистої кар’єри — йому
потрібно бути лояльним і в усьому допомагати
своєму керівникові.
 Підлеглий – керівник.
Відносини з керівником потрібно також вміти
вибудовувати, як і відносини керівника з підлеглим — адже від того, наскільки працівник дотримується норм ділових відносин, можливо,
буде залежати його подальша кар’єра. Невмілі
дії й запобігливість перед керівником можуть
відштовхнути його від підлеглого та змусять зробити негативні висновки щодо співробітника.
Завдання підлеглого — усвідомити правила,
прийняті в колективі, і сумлінно їх виконувати.
Якщо будь-яке правило є неприйнятним, то
свою незгоду краще озвучити керівнику з початку роботи (для пояснення, мотивування чи його
коригування) або ж відмовитися працювати в
даному колективі.
Підлеглий не повинен діяти «через голову»
свого безпосереднього керівника, якщо, звісно,
його до цього не змушують надзвичайні обставини. Нерідко звернення до вищестоящого керівника, минаючи безпосереднього, створює
непотрібну напруженість у взаєминах усіх
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трьох. Співробітник, якого «обійшов» підлеглий, звернувшись до вищестоящого керівництва, сприймає це як зневагу до нього з боку підлеглого.
Якщо спробувати більш чітко і конкретно
сформулювати обов’язки підлеглого в системі
управління, то їх треба розділити на формальні
і неформальні. Формальні обов’язки полягають у тому, щоб:
— приймати самостійні рішення і діяти в рамках своєї компетенції, не передаючи завдання
колегам та іншим особам;
— у всіх випадках, коли рішення проблеми
виходить за рамки компетенції, доповідати безпосередньому керівництву і радитися з ним;
— консультуватися з керівництвом з усіх питань, за якими підлеглий вважає за необхідне це
робити, відверто висловлювати власну думку;
— шукати шляхи вдосконалення своєї діяльності, вносити відповідні пропозиції керівництву;
— постійно інформувати керівника про свою
діяльність;
— координувати свої дії з роботою інших
співробітників того ж рівня.
Неформальні обов’язки підлеглих пов’язані
переважно з їхніми взаємовідносинами з керівниками. Саме тут виникає дуже багато колізій,
для запобігання яких теорія і практика менеджменту розробила конкретні рекомендації. Ось
деякі з неформальних обов’язків:
— дивитися на керівника насамперед як на
людину, але на роботі поводитися з ним, суворо
дотримуючись меж ділових відносин, виявляти
повагу до нього, не дискредитувати, не підводити у доручених справах;
— привертати увагу керівника не до своєї
персони, а до якості роботи, сумлінного виконанню посадових обов’язків;
— допомагати керівникові домогтися популярності й поваги серед колег і підлеглих;
— цінувати час керівника, віднімати його не
більше, ніж потрібно для передачі необхідної інформації і отримання інструкцій;
— не звертатися до керівника без потреби, а
лише коли своїми силами не вдається вирішити
проблему або виявити помилку;
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— не втручатися в рішення керівника, що
знаходяться винятково у його компетенції.
Професійний підхід до виконання обов’язків є
запорукою успішної роботи в будь-якому колективі й при будь-якому керівництві.
Самостійність і власна зважена позиція під час
обговорення питань рідко поєднуються з категоричним тоном і бажанням нав’язати свою позицію.
 Партнер-партнер.
Стосовно колег – керівників слід мати на увазі,
що знайти правильний тон і прийнятні норми
ділового спілкування з рівними по статусу співробітниками з інших підрозділів — справа дуже
непроста, а особливо, коли мова йде про спілкування і відносини всередині одного підприємства, оскільки у цьому випадку вони нерідко є
суперниками в боротьбі за успіх і просування
кар’єрними сходами. Водночас, це люди, які поряд з рядовими співробітниками належать до
команди загального керівника, а тому все ж
таки вони у діловому спілкуванні повинні відчувати себе рівними по відношенню один до одного.
Важливо показати компетентність керівних
працівників: партнеру висловлюється повага
(приміром, під час зустрічі небажано відповідати на телефонні дзвінки або відволікатися на
інші справи, а в кінці зустрічі варто узгодити
графік майбутніх зустрічей).
Наведемо кілька принципів етики ділового
спілкування між колегами:
— спробуйте досягти чіткого поділу прав і відповідальності у виконанні загальної роботи;
— не давайте обіцянок, які не зможете виконати, не перебільшуйте свою значимість й ділові можливості (якщо вони не виправдаються,
буде дуже незручно, навіть якщо на це й були
об’єктивні причини);
— якщо коло обов’язків перетинається з колом обов’язків іншого керівника, спробуйте їх
розмежувати;
— не розпитуйте на роботі про особисті справи, а тим більше проблеми;
— розглядайте колег як особистість, яку слід
поважати саму по собі, а не як засіб для досягнення власних цілей;
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— не намагайтеся здатися кращим, розумнішим, цікавішим, ніж ви є насправді (рано чи
пізно все одно все випливе назовні).
Етичні нормативи ділового спілкування і поведінки повинні описувати загальну систему і
правила, яких, на думку вищого керівництва
підприємства, повинні дотримуватися її працівники. Ці нормативи розробляються з метою поліпшити ділове спілкування на різних рівнях і в
різних сферах діяльності підприємства. Мета їх
створення — встановлення нормальної атмосфери і визначення етичних рекомендацій при
прийнятті рішень. Кожне підприємство, якщо
воно береже свою репутацією, буде прагнути затвердити в себе стандарти етики ділового спілкування, що є важливим компонентом бізнесу.

Типові помилки

Найчастіше помилки, що стосуються субординації, припускаються у «вертикальній» системі ділових відносин, хоча подекуди трапляються
і в «горизонтальній». Наразі розглянемо найтиповіші з них.
 «Вищий» керівник без відома «нижчого»
керівника роздає свої розпорядження його
підлеглим.
Зрозуміло, що таким чином підривається авторитет «нижчого» керівника і його підлеглі
просто перестануть його поважати, та, як наслідок, прислухатися до нього. Зрештою він
просто перестане самостійно ставити перед
ними завдання, передавши цю функцію своєму
керівникові, внаслідок чого той буде значно
більше часу витрачати на управління не своїм
структурним підрозділом. Але найгірший спосіб знизити повагу до «нижчого» керівника —
це призначати йому завдання через його підлеглого.
 Контроль виконання завдання не тим,
хто його поставив.
Ще однією помилкою є те, що часом випадково обрана людина з колективу контролює роботу іншого працівника або всього відділу, не будучи безпосереднім керівником. Пам’ятайте, що
для перевірки і оцінки того чи іншого робочого
процесу завжди повинна бути спеціально уповноважена людина.
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 Покарання працівника без відома його
безпосереднього керівника.
Карати того чи іншого працівника повинна
людина, що стоїть безпосередньо на одну кар’єрну
сходинку вище від нього, тобто його безпосередній керівник. Звісно, вище керівництво теж має
право це робити, але в присутності і за згодою
безпосереднього керівництва. Часто в різних
компаніях це правило забувається.
 Одне завдання для двох працівників.
За таких обставин завдання може бути взагалі невиконаним, оскільки кожен з працівників
буде сподіватися, що його виконає інший. Якщо
ж ця помилка повторюється, то це призведе до
нерішучості підлеглих, плутанини, невдоволення керівництва й безладу в роботі.
 Відсутність чітких розпоряджень.
Ще частіше відбувається так, що керівництво
не дає чітких розпоряджень підлеглим, через що
в них складається враження, що керівник сам не
знає, чого він хоче. Пам’ятайте, що професійний
керівник завжди точно дає зрозуміти, які саме
завдання потрібно виконати, а також чітко визначає терміни для їх виконання.
 Вихід за межі ділової субординації.
Напевно, це найголовніша помилка — коли
керівництво виходить за межі ділової субординації й засуджує не якість тієї чи іншої роботи, а
характер або навіть зовнішність підлеглого.
Така поведінка неприпустима, вона знищує робочу атмосферу в колективі й принижує особисту гідність підлеглих. Керівництво ні в якому
разі не повинно втручатися в особисте життя
підлеглих, давати співробітникам поради, які
не стосуються роботи, й оцінювати те, що не
має жодного відношення до трудового процесу.
Отже, субординація — це усний статут і норми поведінки кожного співробітника в колективі. Такі правила встановлюють допустиму модель
поведінки: чемність, інформативний діалог,
злагоджена робота. І якщо усі працівники виконуватимуть завдання та дотримуватимуться
правил субординації, врешті-решт виграє кожен
член колективу.
Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом
№ 4 (160), 15 лютого 2018

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

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

Чи обов’язково наказ про перенесення робочих днів погоджувати
з профспілковим комітетом, якщо його видано на підставі розпорядження
Кабінету Міністрів України (і якщо обов’язково, то як це зробити)?
Так, обов’язково.
Насамперед зверніть увагу, що у подібних
розпорядженнях Уряду міститься не вимога, а
лише рекомендація керівникам підприємств
щодо перенесення окремих робочих днів з метою забезпечення раціонального використання
робочого часу (тобто роботодавець вирішує самостійно, переносити робочі дні за рекомендацією Уряду чи ні).
Відповідно до ч. 5 ст. 67 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП), у разі прийняття рішення щодо застосування рекомендацій Уряду про перенесення робочих днів,
роботодавець повинен не пізніше ніж за
два місяці видати наказ про перенесення
робочих днів, погоджений із виборним органом первинної профспілкової організації. Така вимога обумовлена тим, що перенесення робочого дня є зміною режиму роботи

та призводить до зміни істотних умов праці, а
тому підприємство зобов’язане дотриматися
двомісячного строку попередження (ч. 3 ст. 32
КЗпП).
Таким чином, у випадку, якщо на підприємстві є профспілковий комітет, то спочатку керівник підприємства має звернутися до його голови з поданням щодо погодження перенесення
робочих днів (його приклад ви можете знайти у
статті «Перенесення робочих днів у 2018 році:
оформлюємо вчасно», яка була надрукована у
№ 1 (157) газети «Консультант Кадровика»),
отримати копію (витяг) відповідного протоколу
засідання профкому зі згодою на перенесення
робочих днів (див. Зразок) і лише потім (але не
пізніше ніж за два місяці до фактичного перенесення) видати наказ про перенесення робочих
днів та ознайомити з ним всіх працівників підприємства.
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСЕЛКА»
ПРОТОКОЛ
03.01.2018 р. № 1
м. Київ
Засідання профспілкового комітету
Голова: Тростянецький Ю. П., заступник директора ТОВ «Веселка».
Секретар: Франчук Г. О., інспектор з кадрів.
Присутні: Криль О. К., головний бухгалтер; Молочко І. Ф., менеджер з реклами; Гармаш В. І. —
менеджер з персоналу.
Порядок денний: Про погодження перенесення робочих днів у 2018 році.
СЛУХАЛИ:
Голову профспілкового комітету Тростянецького Ю. П. з інформацією щодо порядку денного, який доповів, що директор ТОВ «Веселка» Борисенко О. І. звернувся до профспілково-
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Зразок. Закінчення
го комітету з поданням про перенесення робочих днів у 2018 році: з 9 березня (п’ятниці) — на
17 березня (суботу), з 30 квітня (понеділка) — на 5 травня (суботу), з 29 червня (п’ятниці) —
на 23 червня (суботу), з 24 грудня (понеділка) — на 22 грудня (суботу), з 31 грудня (понеділка) — на 29 грудня (суботу).
ВИСТУПИЛИ:
Криль О. К., член профспілкового комітету, запропонував надати згоду на перенесення
робочих днів з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих
умов для святкування у 2018 році 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 відповідно до ст. 67 КЗпП.
Молочко І. Ф. та Гармаш В. І., члени профспілкового комітету, підтримали пропозицію
Криля О. К..
УХВАЛИЛИ:
Надати згоду на перенесення робочих днів у 2018 р.:
— з п’ятниці 9 березня — на суботу 17 березня;
— з понеділка 30 квітня — на суботу 5 травня;
— з п’ятниці 29 червня — на суботу 23 червня;
— з понеділка 24 грудня — на суботу 22 грудня;
— з понеділка 31 грудня — на суботу 29 грудня.
Голова
Секретар

Тростянецький
Франчук

Ю. П. Тростянецький
Г. О. Франчук

Жінка, яка працює малярем, принесла довідку про свою вагітність
й вимагає перевести її на легшу роботу — яким чином
це можна оформити?
Шляхом видання наказу про тимчасове переведення на підставі заяви працівниці.
Насамперед зверніть увагу, що відповідно до
ч. 1 ст. 178 Кодексу законів про працю України
право вагітної жінки на переведення на іншу
роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, виникає
не з часу встановлення вагітності, а лише з
того періоду, коли в такому переведенні за
висновком лікарів виникла необхідність. До
того ж, у такому висновку має бути не лише визначено необхідність у переведенні, а й надані
рекомендації щодо виду легшої роботи.
Таким чином, необхідність переведення на
легшу роботу випливає не із самого факту вагітності працівниці, а лише з медичного висновку,
який засвідчує, що жінка потребує такого переведення.
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Загалом переведення вагітної працівниці
на легшу роботу має відбуватися в наступному порядку:
— вагітна жінка звертається до лікаря за
отриманням медичного висновку про доцільність переведення її на легшу роботу;
— лікар видає висновок про переведення вагітної на іншу роботу (форма № 084/о), в якому,
крім іншого, обов’язково зазначає строк вагітності, підстави для переведення та рекомендовані види робіт;
— працівниця звертається до керівника підприємства із заявою з проханням перевести її
на легшу роботу (Зразок 1), додаючи до неї медичний висновок;
— керівник підприємства приймає рішення
про переведення вагітної працівниці на легшу
роботу зі збереженням середнього заробітку за
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попередньою роботою та оформляє його наказом (Зразок 2).
Також зверніть увагу, що до трудової книжки
запис про переведення вагітної жінки на легшу

роботу вносити не потрібно, оскільки таке переведення є тимчасовим, а в трудовій книжці робиться запис лише про переведення на постійну
роботу.
Зразок 1

Директору ТОВ «Будівник»
Яремчуку О. І.
маляра Синько Ірини Олексіївни
Заява
Прошу перевести мене на легшу роботу у зв’язку з вагітністю та відповідно до медичного
висновку від 29 січня 2018 р.. Медичний висновок додаю.
31.01.2018 р.

Синько
Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВНИК»
НАКАЗ

01.02.2018 р.

м. Київ

№ 34-п

Про переведення
на легшу роботу
Синько І. О.
Відповідно до ч. 1 ст. 178 КЗпП України,
НАКАЗУЮ:
СИНЬКО Ірину Олексіївну, маляра, з 2 лютого 2018 р. тимчасово перевести на легшу роботу (на період вагітності) вахтером згідно з медичним висновком, зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.
Підстави: 1. Заява Синько І. О. про переведення на легшу роботу від 31.01.2018 р..
2. Медичний висновок про переведення вагітної на іншу роботу (ф. № 084/о)
від 29.01.2018 р..
Директор

Яремчук

О. І. Яремчук

З наказом ознайомлена:
01.02.2018 р.

Синько

І. О. Синько

Працівника звільнили за угодою сторін, але у трудовій книжці помилково записали, що він звільнений за власним бажанням — як виправити неправильний запис,
враховуючи, що вже проставлено підпис директора й печатку підприємства?
Доведеться зробити запис про недійсність
попереднього та внести правильний.
За таких обставин слід знову (як під час
прийняття на роботу) записати у вигляді заголовка найменування підприємства, потім проставити порядковий номер запису (наступний
№ 4 (160), 15 лютого 2018

після запису про звільнення) та дату його внесення й внести відомості про недійсність запису разом із правильним формулюванням у звичайному порядку, передбаченому п. 2.10.
Інструкції про порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженої спільним наказом
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Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58 (див. Зразок).

Після цього внесений запис знову слід засвідчити підписом керівника підприємства чи особи, відповідальної за ведення трудових книжок,
і печаткою підприємства або відділу кадрів.
Зразок

Товариство з обмеженою відповідальністю «Маркет»
7
8

12
02

09
02

2016
2018

Прийнято продавцем непродовольчих товарів

Наказ від 11.09.2016

Звільнено за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України

№ 101-п

Директор

Коваль

І. О. Коваль

Товариство з обмеженою відповідальністю «Маркет»
9

01

02 2016

Запис за № 8 недійсний. Звільнено за угодою сторін,

Наказ від 01.02.2018

п. 1 ст. 36 КЗпП України

№ 32-п

Директор

Коваль

І. О. Коваль

Працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, надала новий листок непрацездатності у зв’язку
з вагітністю та пологами. Як обчислити їй допомогу за таким лікарняним?
Визначаючи середньоденну зарплату шляхом ділення посадового окладу на середньомісячну кількість календарних днів.
Підставою для оформлення відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами є листок непрацездатності (за місцем роботи за сумісництвом —
його копія, завірена печаткою за основним місцем
роботи).
Дата початку відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами визначається за датою відкриття
листка непрацездатності. Жінці оплачується 70
календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох більше дітей та у випадку ускладнення пологів — 70) календарних днів після пологів. Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами обчислюється сумарно та становить 126 календарних днів (140 календарних
днів — у разі народження двох більше дітей та у
випадку ускладнення пологів).
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Сума допомоги по вагітності та пологах обчислюється шляхом множення середньоденного заробітку працівниці на кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами.
При цьому згідно з п. 5 і п. 28 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р.
№ 1266, якщо жінка йде у відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, середньоденна заробітна плата за один календарний день визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).
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Найпоширеніші помилки:
правильно вживаємо слова

Як би ми не прагнули писати та розмовляти чистою українською мовою, час від
часу в наше мовлення таки потрапляють покручі-русизми. На жаль, забагато їх
і в законодавчих актах, і в діловому мовленні. Звикаючи до них, ми починаємо
сприймати як належне, а з часом вже категорично відкидаємо українські відповідники. У цій статті ми намагалися звернути увагу на найпоширеніші русизми
та способи їх уникнення. Сподіваємося, що з часом вони остаточно залишать
принаймні тексти законодавчих та нормативних актів.

«Прокляття» прийменника «при»

Скільки вже намагаються редактори та мовознавці донести думку щодо того, що «при» в українській мові використовується лише у значенні
«біля» — «при дорозі» та на ознаку приналежності
якоїсь організації — «ліцей при інституті». В усіх
інших випадках його застосовувати не можна.
Як часто ми чуємо такі фрази: «При оформленні на роботу необхідно внести запис до трудової
книжки» і сприймаємо їх цілком природніми?
А правильно було б казати: «Під час оформлення/Оформлюючи на роботу, необхідно внести запис до трудової книжки». «При бажанні можна
об’єднати два документи в один» — тут краще
застосувати прийменник «за»: «За бажання
можна об’єднати два документи в один».

Боремося з русизмами

Якщо найпоширеніші русизми ми вже навчилися
уникати, то з деякими менш вираженими все набагато складніше. Більшість не насторожує фраза
«відкрийте особову справу працівника», але тут прихований справжній русизм, адже правильно було б
сказати «розгорніть особову справу працівника».
«Відкривати вікно» теж не можна, адже його
лише «відчиняють». А ось новий магазин саме
«відкривають», а не «відчиняють». Тобто відчиняємо ми те, що потребує фізичного зусилля —
вікно, двері, кватирку чи ворота. А відкривати
можна новий заклад, виставку або властивості.
Тому правильною буде така фраза: «Поруч із будинком відкрили новий супермаркет, який відчи№ 4 (160), 15 лютого 2018

няється о сьомій ранку». Аналогічно застосовуються
слова «зачиняти» і «закривати» як слова- антоніми.
Книжки, теки, справи ми розгортаємо та згортаємо, а не відкриваємо та закриваємо.

Називний відмінок
у складному присудку

Часто виникають сумніви щодо того, який
відмінок варто використовувати в конструкціях
на кшталт «Працівник був кваліфікованим» чи
«Працівник був кваліфікований»? Іноді здається,
що це паралельні форми, проте більш поширеним є використання саме орудного відмінка:
«Працівник був кваліфікованим».
Пропонується така градація: якщо ознака постійна, незмінна, можна використовувати називний відмінок: «Мене звати Андрій». Якщо ж
ознака нестала, то дають перевагу орудному відмінку: «Він був учителем». Взагалі, використання орудного іменника в таких конструкціях характерне передусім для польської мови.
На основі цього слід зробити висновок, що
правильно буде сказати: «Петро був кваліфікований», «Вона була досвідчена лаборантка»,
«Усе життя вони були наївні, як діти», — бо
іменники й пов’язані з ними прикметники означають постійну властивість. Але треба сказати:
«Попервах Петро був кваліфікованим, а потім
його ледве не звільнили за профнепридатність»,
«Хоч вона була й досвідченою лаборанткою, але
перейшла на іншу роботу»; «Вони були наївними, як діти, поки їх не спіткало лихо», — бо тут
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в іменниках і прикметниках мовиться вже про
тимчасову, а не постійну властивість.

Чоловічий чи жіночій рід?

В українській і російській мовах багато слів подібні, проте вони відрізняються родом. Наприклад,
«біль» українською має чоловічій рід: «нестерпний головний біль», а російською — жіночий:
«невыносимая головная боль». Через це часто виникає плутанина і навіть у рекламі ми можемо почути вислови на кшталт «важкий нежить».
Розрізняються родом омоніми туш (рідка або
суха фарба), туш (музична п’єса, котра використовується як урочисте вітання під час вшанування, вручення нагород тощо) і туш (у грі в більярд ненавмисне торкання кулі, що вважається
ударом). Перший з омонімів належить до жіночого роду, два інших — до чоловічого.

Омоніми: уникаємо помилок

Будівельник — людина, яка має будівельну
спеціальність. Колектив будівельників, штаб будівельників. У складних словах, де перша частина означає «об’єкт будівництва чи виробництва»,
доречно ставити будівник, будівний, як-от: домобудівник, вагонобудівник, машинобудівник, інженер-будівельник, а не домобудівельник, вагонобудівельник, інженер-будівник. Відповідно домобудівний, вагонобудівний.
Будівник — узагальнена назва людини, яка
бере участь у спорудженні чогось. Це поняття
ширше, загальніше, ніж будівельник. Будівники
магістрального каналу. Переносно: той, хто
створює щось; творець. Входить також до складних слів: верстатобудівник, метробудівник,
мостобудівник (а не верстатобудівельник, метробудівельник, мостобудівельник).
Будівничий — це те саме, що будівник, будівельник, а також архітектор. Пам’ятаємо про те,
що до трудових книжок вносяться назви лише
відповідно до Класифікатора професій.
Нерідко плутають слова «замісник» і «заступник». Замісник тимчасово виконує чиїсь обов’язки. Наприклад, «Торік у школі працювали два
вчителі-замісники». Заступник — офіційна
особа, яка постійно відає певними ділянками роботи, одночасно працюючи з начальником (ке50

рівником), а коли той відсутній, наприклад, пішов у відпустку, то заступає його. Наприклад,
«Заступник директора комбінату».
Більшість і не уявляє, яких помилок припускається, вживаючи слово у геть непритаманному йому значенні. Такі слова вважаються омонімами — схожими за формою, але різними за
значенням, тому, вживаючи їх, треба бути надзвичайно уважним.
Наведемо ще декілька прикладів схожих слів,
які спричиняють помилки. Декваліфікація —
втрата професійних знань, навичок, а дискваліфікація — оголошення когось не гідним або не
здатним обіймати свою посаду, виконувати певну роботу, функції через фахову непідготовленість; усунення від обов’язків на знак покарання
за якусь службову чи моральну провину.
Часто не розуміють, яка різниця між спеціальністю, професією та фахом? Отже, спеціальність — це окрема галузь науки, техніки,
мистецтва, в якій людина працює; основна
кваліфікація (хірург за спеціальністю), професія — рід занять, певна форма трудової діяльності
(вибір професій, професія вчителя), фах — вид
заняття, трудової діяльності, що вимагає певної
підготовки і є основним засобом до існування;
професія. Тож завважте, що за професією лікар,
а за спеціальністю стоматолог!
Де вживати прикметники суспільний, а де
громадський? З якими іменниками вони поєднуються? Отже, суспільний — від суспільства
(суспільний лад, суспільні відносини, суспільне
буття, суспільна свідомість, суспільні науки), а
громадський — від недержавний, неслужбовий, добровільний, такий що стосується всього
населення або якогось колективу (громадські
організації, громадський порядок).
А чим відрізняється суспільна думка від громадської? Суспільна думка — політичні ідеї
того чи того суспільства в певний період історії;
громадська думка — погляд колективу, населення країни або більшого загалу (континенту,
планети) на якесь питання.
Надсилайте свої запитання на адресу
movazapyt@gmail.com і ми залюбки відповімо вам на сторінках нашої газети.
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Усміхнись!

Дівчина хвалиться батькові:
— Тато, ти навіть не уявляєш, скільки хлопців збожеволіє від горя, коли я таки вийду заміж!
— Я щось не розумію, доню, а як у тебе вийде вийти заміж відразу за багатьох?
***
Розлючений батько кричить на хлопця:
— Я зараз тобі покажу, як цілувати мою дочку!
— Дядько Федоре, звісно, дякую, але не треба — я
вже й сам вмію!
***
Микола застудив горло й під вечір у нього пропав
голос. Він вирішив не чекати ранку та піти до лікаря, що
мешкав у його під’їзді, прямо додому. Піднявшись на
потрібний поверх, подзвонив. Відкрила дружина лікаря.
— Чоловік вдома? — ледь чутно прошепотів Микола й навіть зажмурився від болю.
— Ні, — прошепотіла у відповідь дружина лікаря —
Заходьте швиденько, поки сусіди не побачили.
***
Одна подруга хвалиться іншій:
— Ой, Галю, ти не повіриш! Їхала сьогодні у метро, й
відразу троє хлопців встали та поступилися мені місцем!
— Ну і як, ти вмістилася?
***
Чоловік звертається до дружини:
— Люба, а в цьому році я викинув ялинку, навіть не
чекаючи завершення зими та твого прохання! Ну хіба
я не молодець?!
— Васю, ти просто дурень! Ми ж нарешті штучну
купили!
***
Дружина каже чоловікові:
— Любий, допоможи-но мені прибратися після
свята.
— Не можу — мені так погано, що аж руки трясуться...

— От і добре! Тоді підеш на вулицю та витрусиш усі
килимки.
***
— Лікарю, скажіть — у мене свинячий грип?!
— Так!
— Ви впевнені?!
— Абсолютно! Тільки свиня могла викликати
«швидку» о 4 ранку з температурою 36,7!
***
Вчитель дав завдання дітям написати твір на тему:
«Якщо б я був директором підприємства». Всі старанно пишуть, і тільки Дмитрик дивиться у вікно.
— А ти чому не пишеш? — запитує його вчитель.
— Як чому? Я ж начебто директор? То й чекаю на
секретарку!
***
Вовчик вирішив підзаробити на канікулах й продає
зранку газети:
— Сенсація! Сенсація! Сто чоловік обдурено!
Перехожий зацікавився і купив у нього газету.
Вовчик знову горланить:
— Сенсація! Сенсація! Вже обдурено більше ста
чоловік!
***

Добрі поради

Якщо директор каже: «Ми з Вами, ймовірно, не
спрацюємося», — проявіть повагу й все ж таки
спробуйте вмовити його не залишати свою посаду.
Ніколи не нервуйте на роботі: якщо проблему можна вирішити, то турбуватися нема про що, а якщо не
можна — турбуватися все одно марно.
Не пийте на роботі вранці міцну каву — інакше ж не
заснете до обіду!
Вам вже за сорок, але хочете в очах оточуючих виглядати молодим? Кажіть, що вам шістдесят — усі
будуть захоплюватися вашою молодістю!
***

Відповідь на головоломку з № 3
Ганна подарувала чоловікові на День закоханих рукавиці.
Ім’я

Наталя

Тетяна

Катерина

Ганна

Марія

Прізвище

Олійник

Мельник

Бойко

Ковальчук

Шевченко

Подарунок

солодощі

джемпер

шарф

рукавиці

парфуми

175

220

180

170

200

Ціна
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Важливі дати лютого

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

Березень-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
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (8 —
Міжнародний жіночий день)
Кількість вихідних днів — 9
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 — 1 (7)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 167 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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