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для частини працівників. Один зі
співробітників не погодився на це і
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непрацездатності?
Приймаємо на роботу нового працівника, але він повідомив, що десь
загубив трудову книжку — чи можемо
ми йому оформити її дублікат?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

У квітні розпочнеться черговий призов
на строкову військову службу
Президент України підписав Указ «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби,
строки проведення чергових призовів та чергові
призови громадян України на строкову військову
службу у 2018 році» від 15 лютого 2018 р. № 33/2018.
Цим Указом встановлено, що чергові призови громадян України на строкову військову службу буде проведено у квітні – травні та у жовтні – листопаді 2018 року.
Призвані на строкову військову службу будуть придатні до неї за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі віком від 20 до 27 років, які не мають права на звільнення або відстрочку від призову на
строкову військову службу.
Кабінету Міністрів України доручено визначити чисельність громадян України, які підлягатимуть призо-

ву на строкову військову службу, та обсяги видатків
для проведення чергових призовів у 2018 році.
Також згаданим Указом визначено, що у квітні –
травні, серпні та жовтні – листопаді 2018 року буде
звільнено в запас військовослужбовців строкової
військової служби, які мають ступінь вищої освіти
спеціаліст або магістр та вислужили встановлені
строки строкової військової служби, а інших військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової
служби, — у квітні – травні та жовтні – листопаді
2018 року.
Повний текст вказаного Указу ви можете знайти
у вкладці з нормативно-правовими актами поточного номера газети «Консультант Кадровика».

Як держвиконавці застосовуватимуть посилені заходи
щодо неплатників аліментів
Міністерство юстиції України (далі — Мін’юст)
розробило та надало у користування виконавців
судових рішень методичні рекомендації, які забезпечать однозначність трактування Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини
на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі
сплати аліментів» від 7 грудня 2017 р. № 2234-VIII
(далі — Закон № 2234).
Нагадаємо, що згаданий Закон набув чинності
6 лютого 2018 р. і передбачає застосування нових засобів примусового виконання рішень щодо боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів
у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних
платежів за шість місяців, та встановлює тимчасове
обмеження таких осіб у праві полювання, користування вогнепальною мисливською і пневматичною
зброєю, виїзду за межі України й керування транспортними засобами.
У рекомендаціях Мін’юсту роз’яснено порядок
винесення та виконання постанови про встановлення тимчасового обмеження боржника. Так, відповідні постанови виготовляються за допомогою
автоматизованої системи виконавчого провадження, підписуються державним виконавцем та скріплюються печаткою органу державної виконавчої
служби, після чого підлягають направленню сторонам виконавчого провадження (не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення). У разі оскарження рішення, дії виконавця, постанови, якщо їх
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не скасовано, підлягають виконанню відповідними
органами після розгляду справи відповідним судом.
Якщо заборгованість зі сплати аліментів погашена
у повному обсязі, скасування тимчасового обмеження
у праві виїзду особи з України здійснюється на підставі постанови державного виконавця. Тимчасові обмеження боржника у праві керування транспортними
засобами та користуванні зброєю припиняються так
само на підставі відповідної постанови державного
виконавця.
За наявності заборгованості зі сплати аліментів,
сукупний розмір якої перевищує суму відповідних
платежів за шість місяців, державний виконавець
зобов’язаний скласти протокол про вчинення боржником адміністративного правопорушення та надіслати
його для розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби.
Той із батьків, з ким за рішенням суду проживає
дитина, самостійно вирішує питання щодо тимчасового виїзду дитини за межі України з метою лікування,
навчання дитини за кордоном, відпочинку, за наявності довідки, виданої органом державної виконавчої
служби, про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців. Така довідка видається органом державної виконавчої служби на
вимогу стягувача протягом 10 днів та дійсна впродовж одного місяця.
З текстом Закону № 2234 ви можете ознайомитися
у вкладці з нормативно-правовими актами поточного
номера газети «Консультант Кадровика».
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ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 17 січня 2018 р. № 28/0/22-18

Про надання відповіді
(щодо організації бухгалтерського обліку на підприємстві)
Юридичним департаментом Міністерства розглянуто ваш лист від 14.12.2017 [...] та в межах
компетенції повідомляється.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» питання в організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції
його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
Однією із форм ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, в установі, організації є
створення бухгалтерської служби (структурного підрозділу: управління, відділ, сектор тощо) на
чолі з головним бухгалтером або внесення до штату підприємства (установи, організації) посади
бухгалтера.
Водночас відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи
(далі — Типове положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня
2011 р. № 59, бухгалтерська служба утворюється як самостійний структурний підрозділ бюджетної установи, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності бухгалтерської роботи, —
департамент, управління, відділ, сектор або в бюджетній установі вводиться посада спеціаліста,
на якого покладається виконання обов’язків бухгалтерської служби.
У разі коли в бюджетній установі не утворюється бухгалтерська служба, повноваження головного бухгалтера бюджетної установи, встановлені зазначеним Типовим положенням, поширюються
на спеціаліста, на якого покладається виконання завдань та функціональних обов’язків бухгалтерської служби, посадова інструкція якого затверджується керівником бюджетної установи.
У Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327, містяться назви посад
«Головний бухгалтер» з кодом 1231 (професійне угрупування «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники»), «Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)» з кодом 2411.2 (професійне угрупування «Аудитори та кваліфіковані бухгалтери», розділ «Професіонали») та «Бухгалтер» з кодом 3433 (професійне
угрупування «Бухгалтери та касири-експерти», розділ «Фахівці»).
Таким чином, якщо у відповідній установі не створюється структурний підрозділ бухгалтерської служби, до штатного розпису цієї установи вводиться посада бухгалтера певної категорії,
на якого покладається виконання завдань та функціональних обов’язків бухгалтерської служби.
Кваліфікаційні вимоги до цього бухгалтера визначаються відповідно до кваліфікаційних вимог
відповідної кваліфікаційної категорії, визначених кваліфікаційною характеристикою «Бухгалтер
(з дипломом спеціаліста)».
Що стосується вашої ситуації, то штатний розпис потребує приведення у відповідність до
норм вищезазначеного законодавства. Слід зазначити, що приведення у відповідність діючого
штатного розпису не створює правових наслідків для вже звільнених працівників.
У свою чергу роботодавець має здійснити всі можливі заходи відповідно до норм трудового
законодавства з метою захисту трудових прав працівників.
Визначення конкретної особи, яка може понести відповідальність, у вашому випадку залежить від повноважень посадових осіб конкретного підприємства, установи, організації.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за
своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Заступник директора
Юридичного департаменту – начальник відділу
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 29 грудня 2017 р. № 3018/0/101-17
Щодо виплати премії посадовій особі місцевого самоврядування
під час відпустки для догляду за дитиною
Департаментом заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянуто листа щодо преміювання посадових осіб органів місцевого самоврядування і в межах
компетенції повідомляється.
Умови та розміри оплати праці посадових осіб органів місцевого самоврядування, в тому
числі преміювання, здійснюється відповідно до постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів» від 9 березня 2006 р. № 268 (далі — Постанова № 268).
Відповідно до підпункту 2 пункту 2 Постанови № 268 керівникам органів надано право в
межах затвердженого фонду оплати праці здійснювати преміювання працівників відповідно
до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних
свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні
про преміювання відповідного органу (далі — Положення про преміювання).
Положення про преміювання органами місцевого самоврядування розробляється самостійно, з дотриманням законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, норм
Постанови № 268 та наказу Мінпраці від 2 жовтня 1996 р. № 77 (зі змінами), яким затверджені умови оплати праці робітників, які зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів.
У Положенні про преміювання визначається коло працівників, на яких поширюється
чинність преміальної системи, показники та умови преміювання щодо кожної категорії працівників, які передбачають не лише право на одержання премії, а й її розмір. Також положенням визначається періодичність преміювання (місячна, квартальна або залежно від фінансових можливостей, виплата премій до державних і професійних свят та ювілейних дат) та
строки виплати премії; порядок нарахування премії кожній категорії працюючих (керівникам,
посадовим особам місцевого самоврядування, службовцям, робітникам); порядок та підстави для збільшення (чи зменшення) розміру премії окремим працівникам або позбавлення її повністю.
Виплата премії до державного, професійного свята, ювілейної дати посадовій особі місцевого самоврядування, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення
нею трьох років, законодавством не заборонена і вирішується кожним органом місцевого
самоврядування самостійно за наявності коштів на таку виплату.
Водночас найбільш доцільним було б передбачити виплату такої премії в Положенні про
преміювання, яке з метою уникнення спірних питань при нарахуванні та виплаті премій працівникам повинно мати ознаку формальної визначеності, тобто давати у тих чи інших випадках відповідь на питання про наявність чи відсутність у працівника права на премію та про її
розмір.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами,
вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Департаменту
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ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 28 грудня 2017 р. № 3000/0/101-17

Щодо виплати премій до професійних свят
і святкових днів робітникам ОМС
Департаментом заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянуто листа щодо преміювання працівників робітничих професій, які зайняті обслуговуванням
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, і в межах компетенції повідомляється.
Умови оплати праці робітників, які зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, затверджені наказом Мінпраці від 2 жовтня 1996 р. № 77 (зі змінами) (далі — Наказ
№ 77).
Пунктом 2 Наказу № 77 керівникам надано право в межах установлених фондів оплати
праці та граничної чисельності працівників визначати робітникам розмір премії залежно від
їхнього вкладу в кінцеві результати роботи. При цьому конкретний розмір премії робітників
граничними розмірами не обмежується.
Виходячи з норми Наказу № 77 «визначати робітникам розмір премії залежно від їхнього
вкладу в кінцеві результати роботи» — ця премія є «виробничою». Інших видів премій, зокрема, до професійних та інших свят, ювілейних дат Наказом № 77 не передбачено.
Водночас зазначаємо, що відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України органи
державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у
встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного
бюджету чи місцевого бюджету, є бюджетними установами. Бюджетні установи є неприбутковими.
Отже, керівники бюджетних установ мають право здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, у тому числі на преміювання та інші види заохочень, винагород тощо виключно в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах.
Вказане стосується й органів місцевого самоврядування, фінансування яких здійснюється
за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Оплата праці керівних працівників, посадових осіб, службовців органів місцевого самоврядування, в тому числі стимулювання їх праці, здійснюється відповідно до постанови КМУ
«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 9 березня 2006 р. № 268 (далі — Постанова № 268).
Так, відповідно до підпункту 2 пункту 2 Постанови № 268 керівникам органів надано право
в межах затвердженого фонду оплати праці здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних
свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10%
посадових окладів та економії фонду оплати праці.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються в Положенні про преміювання відповідного органу.
Отже, на відміну від норм Наказу № 77 в Постанові № 268 передбачена можливість виплати керівним працівникам, посадовим особам, службовцям органів місцевого самоврядування премій до державних і професійних свят та ювілейних дат.
Положення про преміювання органами місцевого самоврядування, в тому числі селищними радами, розробляється самостійно, з дотриманням законодавства про службу в органах
місцевого самоврядування, норм Постанови № 268 та Наказу № 77.
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

У Положенні визначається коло працівників, на яких поширюється чинність преміальної
системи, показники та умови преміювання щодо кожної категорії працівників, які передбачають не лише право на одержання премії, а й її розмір. Також Положенням визначається
періодичність преміювання (місячна, квартальна або залежно від фінансових можливостей,
виплата премій до державних і професійних свят та ювілейних дат) та строки виплати премії; порядок нарахування премії кожній категорії працюючих (керівникам, посадовим особам місцевого самоврядування, службовцям, робітникам); порядок та підстави для збільшення (чи зменшення) розміру премії окремим працівникам або позбавлення її повністю.
Враховуючи, що розмір «виробничої» премії робітників, які зайняті обслуговуванням
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, граничними
розмірами не обмежується, у Положенні про преміювання може бути передбачена можливість виплати цій категорії працівників у межах фонду преміювання та економії фонду
оплати праці премії напередодні державних та ювілейних дат у більш високих розмірах.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами,
вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 5 січня 2018 p. № 9/0/22-18/134

Щодо визначення дня звільнення за строковим трудовим договором
Юридичним департаментом Міністерства розглянуто лист <...> та в межах компетенції
повідомляється таке.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП) передбачено, що однією з підстав припинення трудового договору є закінчення строку
(пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна із
сторін не поставила вимогу про їх припинення.
Стаття 47 КЗпП встановлює обов’язок власника або уповноваженого ним органу провести
розрахунок з працівником у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, і видати йому належно оформлену трудову книжку в день звільнення.
Пунктом 2.4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального
захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17.08.1993 р. за № 110, визначено, що усі записи в трудовій книжці, зокрема про
звільнення, вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу
(розпорядження) у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).
Враховуючи викладене, у цьому випадку роботодавець, на нашу думку, мав виконати
обов’язок, передбачений статтею 47 КЗпП в останній робочий день.
При цьому днем звільнення відповідно до частини другої статті 2411 КЗпП буде останній
день, визначений строковим трудовим договором.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за
своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Юридичного департаменту
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ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Призов або мобілізація
роботодавця – фізичної особи:
як звільнити його працівників
Така підстава для звільнення, як призов або мобілізація власника – фізичної особи
під час особливого періоду, з’явилася у Кодексі законів про працю України (далі —
КЗпП) відносно недавно, а саме у 2014 році, і тому багатьом кадровикам, навіть з
великим досвідом роботи, ніколи не доводилося оформлювати звільнення працівників за вказаною підставою, тим більше, що переважна частина кадровиків працюють саме на підприємствах, установах і організаціях (далі — підприємство), а не
у фізичних осіб. Але життя постійно змінюється, а тому з порядком звільнення у
такому випадку варто ознайомитися усім кадровикам, бо ніхто не застрахований від
того, що колись декому з них теж доведеться займатися відповідними питаннями.

Вивчаємо вимоги законодавства
щодо відповідних підстав звільнення

Можливість звільнення працівника у зв’язку з
призовом або мобілізацією його роботодавця –
фізичної особи передбачена у п. 10 ч. 1 ст. 40
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 призову або мобілізації власника – фізичної особи під час особливого періоду.
Звільнення працівника у зазначеному випадку
певною мірою нагадує звільнення за п. 1
ст. 40 КЗпП, що проводиться у зв’язку зі змінами
в організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або
штату працівників (адже у разі призову або мобілізації власника – фізичної особи, він також фактично вимушений внести зміни до організації
свого «виробництва і праці», оскільки не може
надалі продовжувати займатися своїм певним
бізнесом, і тому фактично також вимушений
реорганізувати або взагалі його ліквідувати, і відповідно скоротити усіх своїх нечисельних (у порівнянні з більшістю підприємств) працівників).
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Також слід зазначити, що п. 10. ст. 40 КЗпП
певною мірою «кореспондується» і з п. 3 ст. 36
КЗпП, у якому йдеться про таку підставу припинення трудового договору, як призов або вступ
працівника або власника – фізичної особи на
військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за
працівником зберігаються місце роботи, посада
відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 119 КЗпП. У той же
час у п. 3 ст. 36 КЗпП не згадується так званий
«особливий період», про який йдеться у п. 10
ст. 40 КЗпП. Для розуміння цього поняття, слід
звернутися до ст. 1 Закону України «Про оборону
України» від 6 грудня 1991 р. № 1932-XII (далі —
Закон № 1932), згідно з якою особливий період —
це період, що настає з моменту оголошення
рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої
мобілізації чи з моменту введення воєнного стану
в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює
час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
Зазначений «особливий період» фактично
розпочався з 18 березня 2014 р., коли був оприлюднений Указ Президента від 17 березня 2014 р.
№ 303/2014 «Про часткову мобілізацію». Скасування особливого періоду буде здійснено Указом
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ

Президента «Про демобілізацію» після стабілізації ситуації на Сході України — таке роз’яснення
містилося в листі Міністерства оборони України
від 1 жовтня 2015 р. № 322/2/8417.
Що стосується поняття «власник – фізична
особа», то у законодавстві під ним розуміють самозайнятих осіб, які мають найманих працівників (тобто фізичних осіб – підприємців й осіб, що
займаються незалежною професійною діяльністю). Вони є роботодавцями для працівників,
з якими укладено трудові договори.

З’ясовуємо, чого слід
дотримуватися при звільненні

Зауважимо, що у зв’язку з тим, що у власника – фізичної особи, як правило, набагато менше можливостей для відповідного «маневру» зі
штатом своїх працівників, а також часу для дотримання усіх «формальностей» щодо оформлення їх звільнення та забезпечення їхніх прав,
які передбачені у КЗпП у випадку звільнення у
зв’язку зі змінами в організації виробництва і
праці, законодавець значно спростив для власника – фізичної особи процедуру звільнення
працівників та фактично зменшив обсяг відповідних прав для його працівників.
Зокрема у ч. 4 ст. 492 КЗпП зазначається, що
вимоги частин 1 – 3 цієї статті не застосовуються до працівників, які вивільняються у
зв’язку із змінами в організації виробництва і
праці, пов’язаними з виконанням заходів під
час мобілізації, на особливий період. Своєю
чергою у зазначених частинах ст. 492 КЗпП
йдеться про те, що:
— про наступне вивільнення працівників
персонально попереджають не пізніше ніж за
два місяці (ч. 1 ст. 492 КЗпП);
— при вивільненні працівників у випадках змін
в організації виробництва і праці враховується
переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством (ч. 2 ст. 492 КЗпП);
— одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці роботодавець пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві.
При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови
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працівника від переведення на іншу роботу на
тому самому підприємстві, працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. У разі якщо вивільнення є
масовим відповідно до ст. 48 Закону України
«Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р.
№ 5067-VI, роботодавець доводить до відома
державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників (ч. 3 ст. 492 КЗпП).
Таким чином, власник – фізична особа при
звільненні працівника за п. 10 ст. 40 КЗпП не
зобов’язаний:
— завчасно попереджати працівника про
звільнення;
— враховувати переважне право на залишення
на роботі у випадках змін в організації виробництва і праці (наприклад, власник – фізична особа
може залишити на роботі на свій розсуд будь-якого
працівника для виконання обов’язків сторожа або
охоронника свого майна на час своєї військової
служби без врахування наявності у нього відповідних переваг згідно із частинами 1 – 2 ст. 42 КЗпП);
— пропонувати будь-кому якусь іншу роботу
(у власника – фізичної особи залишається таке
право, але не обов’язок);
— повідомляти державну службу зайнятості
про звільнення.

Оформлюємо звільнення

Звільнення оформлюється відповідним розпорядженням власника – фізичної особи, підставою для видання якого є повістка військового
комісаріату про призов власника – фізичної особи на військову службу (мобілізаційне розпорядження) (Зразок 1).
При цьому слід зазначити, що згідно зі ст. 431
КЗпП у випадку призову або мобілізації власника –
фізичної особи під час особливого періоду розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця допускається без попередньої згоди
виборного органу первинної профспілкової
організації (профспілкового представника).
Щодо здійснення відповідного запису у трудовій
книжці звільненого працівника, то, насамперед,
слід звернути увагу на п. 2.21-1. Інструкції про
порядок ведення трудових книжок працівників,
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Зразок 1
ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ
Полуботько Олексій Ростиславович
23.03.2015 р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Київ

№7

Звільнити ПРОКОПЕНКО Ірину Іванівну, продавця непродовольчих товарів 3-го розряду, з
роботи 24 березня 2015 р. у зв’язку з призовом власника – фізичної особи під час особливого періоду, п. 10 ст. 40 КЗпП України.
Підстава: повістка Шевченківського РВК м. Києва від 20.03.2015 р..
Фізична особа – підприємець

Полуботько

О. Р. Полуботько

З розпорядженням ознайомлена:
23.03.2015 р.

Прокопенко

І. І. Прокопенко

затвердженої спільним наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України та
Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), згідно з якою трудові книжки
працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму, та фізичних осіб,
які використовують найману працю, пов’язану з
наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо),
зберігаються безпосередньо у працівників.
Далі у п. 2.21-1. Інструкції № 58 зазначається,
що фізичні особи роблять записи до трудових
книжок працівників про прийняття на роботу та
звільнення з роботи відповідно до укладених з
працівниками письмових трудових договорів,
що зареєстровані в установленому порядку в
державній службі зайнятості. Між тим при звільненні робиться запис: «Звільнений з роботи
(далі зазначається підстава звільнення з посиланням на відповідні статті КЗпП), при цьому
у графі 4 зазначається дата зняття трудового договору з реєстрації державною службою зайнятості: трудовий договір (номер) знято з реєстрації (дата)». Крім того, внесені фізичною особою
до трудових книжок записи підтверджуються
підписом посадової особи органу державної
служби зайнятості, незалежно від місця реєстрації трудового договору, і засвідчуються його печаткою.
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Слід зазначити, що з 01.01.2015 р. на підставі
Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування
загальнообов’язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати праці»
від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII (далі — Закон № 77)
з КЗпП було виключено ст. 241, у якій йшлося про
реєстрацію у службі зайнятості трудового договору, укладеного між підприємцем і найманим працівником. Тому починаючи з 2015 року фізична
особа – підприємець не зобов’язана реєструвати
трудовий договір в службі зайнятості. Але якщо
такий договір був укладений до 01.01.2015 р. і
тому був зареєстрований в службі зайнятості, то
під час звільнення працівника, як і раніше, потрібно звертатися до служби зайнятості для зняття
договору з реєстрації.
Також у 2014 році Господарський кодекс
України (далі — ГК) було доповнено ст. 581, у
якій зокрема зазначено, що використання
суб’єктом господарювання печатки не є
обов’язковим, і що наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.
Про наведене вище також йдеться і у листі Міністерства соціальної політики України від
3 грудня 2015 р. № 492/06/186-15, у якому зокрема зазначено, що у зв’язку з прийняттям Закону
№ 77 трудові книжки фізичній особі – підприємцю слід заповнювати за аналогією до п. 2.4. Інструкції № 58, тобто усі записи в трудовій книжці
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про звільнення вносяться фізичною особою –
підприємцем у день звільнення і по-винні точно
відповідати тексту наказу (розпорядження).
При цьому записи про звільнення завіряються

печаткою, але у разі відсутності у фізичної особи – підприємця печатки, записи у трудовій
книжці завіряються лише його підписом (Зразок 2).
Зразок 2

Фізична особа – підприємець Полуботько О. Р.
3
4

11
24

01

2014

03 2015

Прийнято продавцем непродовольчих товарів

Розпорядження

3-го розряду

від 10.01.2014 № 2

Звільнено у зв’язку з призовом власника – фізичної особи

Розпорядження

під час особливого періоду, п. 10 ст. 40 КЗпП України

від 23.03.2015 № 7

Фізична особа –
підприємець

Полуботько

Враховуючи зазначене, норми Інструкції № 58
слід застосовувати в частині, що не суперечать нормативно-правовим актам вищої юридичної сили
(якими у нашому випадку є Закон № 77 та ГК).

Здійснюємо остаточний
розрахунок з працівником

Як відомо більшості кадровиків, у разі прийняття рішення про звільнення працівника та видання відповідного наказу (розпорядження), у
день звільнення, згідно з вимогами частин
1 – 2 ст. 47 КЗпП, роботодавець:
— видає працівникові належно оформлену
трудову книжку;
— проводить з ним розрахунок (з врахуванням компенсації працівнику за невикористану
відпустку, компенсації роботодавцю шкоди внаслідок розкрадання у встановленому законодавством порядку тощо) у строки, зазначені у
ст. 116 КЗпП (тобто у день звільнення);
— видає йому копію наказу про звільнення з
роботи (у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця, в інших випадках — на вимогу
працівника).
Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 47 КЗпП у
разі мобілізації власника – фізичної особи свої
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О. Р. Полуботько

обов’язки, визначені цією статтею, він повинен виконати протягом місяця після своєї демобілізації без застосування санкцій та штрафів.
Зрозуміло, що власник – фізична особа не
зобов’язаний виконати свої відповідні обов’язки
стосовно працівника, що звільняється, саме після
своєї демобілізації. Фактично тут йдеться про відповідне право власника – фізичної особи, а не
його обов’язок, і тому якщо у власника – фізичної
особи є можливість і бажання розрахуватися зі
своїм колишнім працівником у день його звільнення, він може це зробити. Натомість у працівника фактично відсутня можливість наполягати
на розрахунку з ним саме у день звільнення, у т. ч.
вирішити відповідну справу в суді на свою користь, навіть якщо у працівника буде впевненість
і якісь докази того, що власник – фізична особа,
наприклад, мав відповідні кошти для розрахунку
з ним у день звільнення, але навмисно не став цього робити.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
№ 5 (161), 1 березня 2018
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Система пенсійного забезпечення
в Україні: пенсії за віком
У зв’язку з поступовим скасуванням у ході пенсійної реформи спеціальних, за фактом «пільгових», пенсій (державним службовцям, посадовим особам місцевого
самоврядування, народним депутатам, працівникам дипломатичної служби, науковим (науково-педагогічним) працівникам тощо) та пенсій за вислугу років (педагогам, медичним працівникам) для великої кількості окремих категорій громадян, які
ще минулого року займали значну частину серед усіх працівників, які набували
право на пенсію, з цього року основним видом пенсії є «звичайна» пенсія за віком,
на яку набуває право переважна більшість працівників (у т. ч. колишніх «пільгових»)
після досягнення ними певного віку та при наявності в них відповідного стажу роботи. Дізнайтеся, коли ж працівник набуває право на пенсію за віком і на основі чого
та як розраховується її розмір.

Пенсійний вік

Перш за все зауважимо, що основним законодавчим актом, що регулює порядок призначення пенсії за віком, є Закон України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058), який має спеціальний розділ ІІІ
«Пенсії за віком у солідарній системі» (більш
детально про «солідарну систему» ви можете
дізнатися з № 3 (159) газети «Консультант
Кадровика») і у ч. 1 ст. 26 якого зокрема зазначено, що особи мають право на призначення
пенсії за віком:
— після досягнення віку 60 років;
— за наявності страхового стажу не менше
15 років по 31 грудня 2017 року.
Разом з тим, жінки 1961 року народження і
старші при наявності у них мінімального страхового стажу мають право на пенсію за віком і
до 60 років, а саме жінки, які народилися:
— по 30 вересня 1956 року включно — 55
років;
— з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957
року — 55 років 6 місяців;
— з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957
року — 56 років;
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— з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958
року — 56 років 6 місяців;
— з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958
року — 57 років;
— з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959
року — 57 років 6 місяців;
— з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959
року — 58 років;
— з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960
року — 58 років 6 місяців;
— з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960
року — 59 років;
— з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961
року — 59 років 6 місяців;
— з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року —
60 років.
Зауважимо, що як і пенсійний вік для жінок,
з 1 січня 2018 року в окремих випадках залежно від конкретного розміру страхового стажу
(див. нижче) може збільшуватися і «загальний» пенсійний вік з 60 до 63 або 65 років.
Між тим згідно з ч. 5 ст. 26 Закону № 1058, починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності
40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.
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Приклад
Особа (чоловік або жінка), яка закінчила
у 17 років школу і одразу після цього пропрацювала без перерви 40 років і, відповідно, набула 40 років страхового стажу, матиме право на пенсію за віком у 57 років (за
умови, якщо 57 років їй буде після 1 січня
2028 року).
Також слід зазначити, що пенсія за віком не призначається певній особі автоматично з дати досягнення нею відповідного пенсійного віку (60, 63, 65
або іншої кількості років), а згідно зі ст. 45 Закону
№ 1058 пенсія призначається з дня звернення за
нею, крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку, а саме: пенсія за
віком призначається з дня, що настає за днем
досягнення пенсійного віку, якщо звернення за
пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з
дня досягнення особою пенсійного віку.
Зауважимо, що особа, яка продовжує працювати, може «навмисно» звернутися за призначенням пенсії значно пізніше після досягнення
нею пенсійного віку, адже згідно зі ст. 29 Закону
№ 1058 у цьому випадку вона набуде право на
відповідне підвищення розміру пенсії залежно
від кількості додаткових повних місяців страхового стажу набутого цією особою після досягнення нею пенсійного віку, а саме:

— у разі відстрочення виходу на пенсію на
строк до 60 місяців — на 0,5% за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку;
— у разі відстрочення виходу на пенсію на
строк понад 60 місяців — на 0,75% за кожний
повний місяць страхового стажу, починаючи з
місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку.
Крім того, згідно з ч. 3. ст. 29 Закону № 1058
жінкам, які народилися у період по 31 грудня
1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону № 1058 у розмірі
2,5 відсотки за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до
досягнення ними 60-річного віку, за умови, що
до цього їм не призначалася будь-яка пенсія.

Потрібний страховий стаж

Як видно із зазначеного, мінімальний страховий стаж у 15 років був чинним лише по 31 грудня 2017 року, але у зв’язку із проведенням пенсійної реформи він поступово збільшується, і
тому починаючи з поточного року згідно із частинами 1, 2, 3 ст. 26 Закону № 1058 буде складати різні кількості років, при чому залежно від
конкретного розміру страхового стажу у певні
періоди часу буде визначатися і пенсійний вік:
60, 63 або 65 років (див. Таблицю).

Залежність пенсійного віку від страхового стажу у різні періоди часу
Період часу
з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року
з 1 січня 2028 року і далі
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Необхідний страховий
стаж для пенсійного
віку 60 років
не менше 25 років
не менше 26 років
не менше 27 років
не менше 28 років
не менше 29 років
не менше 30 років
не менше 31 року
не менше 32 років
не менше 33 років
не менше 34 років
не менше 35 років

Необхідний страховий
стаж для пенсійного
віку 63 років
від 15 до 25 років
від 16 до 26 років
від 17 до 27 років
від 18 до 28 років
від 19 до 29 років
від 20 до 30 років
від 21 до 31 років
від 22 до 32 років
від 23 до 33 років
від 24 до 34 років
від 25 до 35 років

Таблиця

Необхідний страховий
стаж для пенсійного
віку 65 років
—
від 15 до 16 років
від 15 до 17 років
від 15 до 18 років
від 15 до 19 років
від 15 до 20 років
від 15 до 21 років
від 15 до 22 років
від 15 до 23 років
від 15 до 24 років
від 15 до 25 років

№ 5 (161), 1 березня 2018

ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

Також слід зазначити, що згідно з ч. 4 ст. 26
Закону № 1058 у разі відсутності, починаючи з
1 січня 2018 року, зазначеного страхового стажу, пенсію за віком може бути призначено лише
після набуття особою відповідного стажу. При
цьому наявність відповідного страхового стажу
визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням
пенсії.

Як обчислюється страховий стаж

Згідно з ч. 1 ст. 24 Закону № 1058 страховий
стаж — це період (строк), протягом якого особа
підлягає загальнообов’язковому державному
пенсійному страхуванню та за який щомісяця
сплачені страхові внески в сумі не менше ніж мінімальний страховий внесок (більш детально
про категорії осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню,
читайте у № 3 (159) газети «Консультант Кадровика»).
Також до страхового стажу включається період, протягом якого особа, котра підлягала
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової
її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.
Крім того, у випадку призначення інших видів пенсій (по інвалідності, у зв’язку з втратою
годувальника) або при призначенні пенсії на
пільгових умовах і у пільгових розмірах до відповідного стажу також зараховуються й інші періоди, які ми детально розглянемо у наступних
статтях циклу, присвяченого питанням пенсійного забезпечення в Україні.
Обчислення страхового стажу здійснюється
територіальними органами Пенсійного фонду
України (далі — ПФУ):
— за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку (після впровадження зазначеної системи);
— за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі докумен№ 5 (161), 1 березня 2018
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тів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набуття чинності Закону
№ 1058 (крім випадків, передбачених Законом
№ 1058);
— для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейських, осіб рядового і начальницького складу у разі відсутності в реєстрі застрахованих
осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування за період з
1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року необхідних відомостей, для обчислення страхового
стажу — на підставі довідки про проходження
військової служби та про сплачені суми страхових внесків.
Страховий стаж обчислюється в місяцях. При
цьому неповний місяць роботи, зараховується
до страхового стажу застрахованої особи як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей
місяць страхових внесків з урахуванням сум
страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.
Разом з тим, якщо особа пропрацювала навіть
повний місяць, але сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків з урахуванням сум
страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, то для зарахування
цього періоду до страхового стажу як повний місяць потрібно здійснити в порядку, визначеному
правлінням ПФУ, відповідну доплату до суми
сплачених внесків у розмірі, щоб загальна сума
сплачених коштів за відповідний місяць була не
меншою, ніж мінімальний страховий внесок.
Якщо ж зазначена доплата не буде здійснена,
до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових
внесків за формулою:
ТП = Св : В
де:
ТП — тривалість періоду, що зараховується до
страхового стажу та визначається у місяцях;
Св — сума фактично сплачених страхових
внесків за відповідний місяць з урахуванням сум
страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати;
15
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В — мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.
Приклад
Особа пропрацювала повний місяць, для
якого мінімальний страховий внесок на
відповідний час складав (умовно) 1 000 грн,
але фактично було сплачено лише 800 грн.
Аби зазначений період був повністю зарахований до страхового стажу як повний місяць, слід ще здійснити доплату у 200 грн
(1 000 грн – 800 грн). Якщо таку доплату
не здійснити, то зазначений період буде
зарахований до страхового стажу не як
повний місяць, а лише як 800 : 1 000 =
= 0,8 місяця. Відповідно, якщо така «неповна» сплата страхового внеску буде продовжуватися протягом 60 місяців (5 років), то
ця особа буде мати страхового стажу для
пенсії не 60 місяців (5 років), а лише 0,8 
12  5 = 48 місяців (4 роки).
Також слід зазначити, що періоди роботи
після призначення пенсії зараховуються до
страхового стажу на загальних підставах.

Обчислення коефіцієнту
страхового стажу

У подальшому під час розрахунку розміру
пенсії за віком конкретної особи за відповідною
формулою використовується не загальний її
страховий стаж у місяцях або роках, а так званий коефіцієнт страхового стажу, який згідно зі
ст. 25 Закону № 1058 визначається із заокругленням до п’яти знаків після коми за формулою:
Кс = (См  Вс) : (100%  12)
де:
Кс — коефіцієнт страхового стажу;
См — сума місяців страхового стажу;
Вс — визначена відповідно до Закону № 1058
величина оцінки одного року страхового стажу
(у відсотках), яка за період участі в системі
загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування дорівнює 1%.
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При цьому коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до набуття чинності Закону
№ 1058 не може перевищувати 0,75, а з урахуванням страхового стажу, передбаченого абз. 10
ч. 3 ст. 24 Закону № 1058 (згідно з яким за кожний повний рік стажу роботи (врахованого в
одинарному розмірі) на підземних роботах, на
роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв,
робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України (далі — КМУ),
зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу
додатково зараховується по одному року), —
0,85.
Приклад
Особа має страховий стаж 20 років і
3 місяці або у місяцях 20 х 12 + 3 = 243
місяців. Коефіцієнт її трудового стажу
буде: (243  1%) : (100%  12) = 0,2025

Обчислення розміру заробітної
плати для визначення пенсії

Розмір пенсії за віком залежить не лише від
страхового стажу особи, але також і від розміру
її заробітної плати (або іншого відповідного доходу), який вона отримувала протягом відповідних періодів до призначення пенсії. Зокрема,
порядок визначення заробітної плати (доходу)
для обчислення пенсії регулюється у ст. 40 Закону № 1058, у абз. 1 ч. 1 якої зокрема зазначено, що для обчислення пенсії враховується:
• починаючи з 1 липня 2000 року — заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу;
• до 30 червня 2000 року включно — заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних
місяців страхового стажу підряд незалежно від
перерв:
— за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами;
— або в разі, якщо страховий стаж починаючи
з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців.
№ 5 (161), 1 березня 2018
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Якщо ж страховий стаж становить менший
період, ніж зазначено вище, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий
стаж. Крім того, за вибором особи з періоду, за
який враховується заробітна плата (дохід) для
обчислення пенсії, виключаються періоди:
— до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів незалежно
від перерв, що включаються до страхового стажу згідно з абз. 3 ч. 1 ст. 24 Закону № 1058 (тобто за умови, що сума сплачених за цей місяць
страхових внесків з урахуванням сум страхових
внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою, ніж мінімальний
страховий внесок);
— будь-якого періоду страхового стажу підряд
за умови, що зазначені періоди в сумі складають
не більш як 10 відсотків тривалості страхового
стажу, врахованого в одинарному розмірі.
Крім того, додатково за бажанням особи
можуть бути виключені періоди:
— строкової військової служби;
— навчання;
— догляду за особою з інвалідністю I групи
або дитиною з інвалідністю віком до 16 років, за
пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;
— догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, за період з 1 липня 2000 року до
1 січня 2005 року;
— коли особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 7, 8 і 9 ст. 11 Закону № 1058
(періоди строкової військової служби, догляду
за дитиною та/або особою з інвалідністю).
При цьому у всіх зазначених випадках, період, за який враховується заробітна плата, не
може бути меншим, ніж 60 календарних місяців
(крім випадку, передбаченого абз. 2 ч. 1 ст. 40
Закону № 1058, тобто якщо страховий стаж становить менший період, ніж зазначено у абз. 1
ч. 1 ст. 40 Закону № 1058.
Зауважимо, що згідно з ч. 2 ст. 27 Закону
№ 1058 заробітна плата для обчислення частини пенсії за період страхового стажу до набуття
чинності Закону № 1058 (з 1 січня 2004 року)
визначається на умовах і в порядку, передбаче№ 5 (161), 1 березня 2018
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них законодавством, що діяло раніше, а після
набуття чинності Закону № 1058 на умовах,
передбачених абз. 1 ч. 1 ст. 40 Закону № 1058.
Також заробітна плата (дохід) за період страхового стажу:
— до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у
порядку, встановленому законодавством, за
умови підтвердження довідки про заробітну
плату первинними документами;
— з 1 липня 2000 року — за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.
З урахуванням усього зазначеного, згідно з
ч. 2 ст. 40 Закону № 1058, заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за
формулою:
Зп = Зс  (Ск : К)
де:
Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої
особи для обчислення пенсії, у гривнях;
Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за три календарні роки, що
передують року звернення за призначенням пенсії (тимчасово, з 1 січня 2018 року по 31 грудня
2018 року, заробітна плата (дохід) для призначення пенсії визначається із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено
страхові внески за 2016 та 2017 роки);
Ск — сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзn);
К — страховий стаж за місяці, які враховано
для визначення коефіцієнта заробітної плати
(доходу) застрахованої особи.
Зауважимо, що у разі відсутності на день призначення пенсії даних про заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески,
для визначення середньої заробітної плати (доходу) враховується наявна заробітна плата (дохід)
в Україні, з якої сплачено страхові внески, з наступним перерахунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання відповідних даних.
Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового
17
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стажу, який враховується при обчисленні пенсії,
визначається за формулою:
Кз = Зв : Зс
де:
Кз — коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи;
Зв — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та
яка відповідно до Закону № 1058 враховується
для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);
Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески за місяць, за
який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу).
Сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка відповідно до Закону № 1058 враховується для обчислення пенсії за місяць, за
який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), визначається за формулою:
Зв = З + Зд
де:
Зв — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка відповідно до Закону № 1058
враховується для обчислення пенсії за місяць, за
який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);
З — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страхові
внески згідно з Законом № 1058 за місяць, за
який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу). У разі якщо сума страхових внесків,
сплачена виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за
який отримано дохід (прибуток), для обчислення пенсії враховується розмір мінімальної заробітної плати;
Зд — сума заробітної плати (доходу) або з
урахуванням сум страхових внесків, сплачених
виходячи з мінімальної заробітної плати, застрахованої особи, розрахована виходячи із передбаченої ч. 3 ст. 24 Закону № 1058 доплати, за
місяць, за який визначається коефіцієнт заробітної плати (доходу), або з урахуванням сум
страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, і яка визначається за
формулою:
18

Зд = Д : Т  100%

де:
Д — сума доплати, здійснена відповідно до
ч. 3 ст. 24 Закону № 1058, або додаткових сум
страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати;
Т — розмір страхового внеску до солідарної
системи у відповідному місяці.
Приклад
Середня заробітна плата в Україні у жовтні 2016 р. була 4 556,04 грн, а зарплата
працівника, з якої були повністю сплачені
страхові внески (тобто сума сплачених
внесків була не менше мінімального страхового внеску і відповідно доплата до мінімального внеску не здійснювалася) —
6 000 грн, у листопаді 2016 р. відповідно
4 686,50 грн і 6 200 грн, у грудні 2016 р. —
5562,97 грн і 4 000 грн. Таким чином, коефіцієнт заробітної плати зазначеного
працівника складе відповідно у жовтні —
1,31693 (6 000 : 4 556,04), листопаді —
1,32295, грудні — 0,71904.
Якщо середня заробітна плата (дохід) в Україні, яка враховується для обчислення пенсії (за
три календарні роки або інший період) складає
(умовно) 7 000 грн, то заробітна плата (дохід)
застрахованої особи для обчислення пенсії
складе (умовно, бо загальний страховий стаж
для визначення заробітної плати для пенсії не
може бути лише 3 місяці) 7 000  ((1,31693 +
+1,32295 + 0,71904) : 3) = 7837,48 грн.

Обчислення розміру пенсії

Обчислення розміру пенсії за віком згідно зі
ст. 27 Закону № 1058 здійснюється за формулою:
П = Зп  Кс
де:
П — розмір пенсії, у гривнях;
Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої
особи, визначена відповідно до ст. 40 Закону
№ 1058, з якої обчислюється пенсія, у гривнях;
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Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до ст. 25 Закону № 1058.
Приклад
Якщо у працівника заробітна плата для
обчислення пенсії складає як у попередньому прикладі 7 837,48 грн, коефіцієнт страхового стажу — 0,2025, то його розмір пенсії складе 7 837,48  0,2025 = 1 587,09 грн.
При цьому згідно з ч. 2 ст. 27 Закону № 1058,
якщо частина розміру пенсії за віком, була обчислена за раніше діючим законодавством (до
дня набуття чинності Законом № 1058), пенсія
не може:
— перевищувати максимальних розмірів
пенсій, визначених законом для відповідних категорій пенсіонерів (якщо за бажанням особи
частина розміру її пенсії за віком за період страхового стажу, набутого до дня набуття чинності
Законом № 1058 була визначена відповідно до
раніше діючого законодавства);
— бути нижчою, ніж розмір трудової пенсії
за віком з урахуванням цільової грошової допомоги на прожиття, що діяли на день набуття
чинності Законом № 1058.
Крім того:
— згідно з ч. 3 ст. 27 Закону № 1058 максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги
перед Україною, індексації та інших доплат до
пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною)
не може перевищувати десяти прожиткових
мінімумів, установлених для осіб, які втратили
працездатність;
— згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 28 Закону № 1058 мінімальний розмір пенсії за віком за наявності
у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом (у разі виплати
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застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої Законом № 1058, пенсії або аналогічної виплати, встановленої в інших державах, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній
системі встановлюється з урахуванням зазначених сум).
При цьому:
— згідно з ч. 2. ст. 28 Закону № 1058 з 1 січня
2018 року для осіб, котрі досягли віку 65 років,
мінімальний розмір пенсії за віком за наявності
у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється у розмірі 40 відсотків
мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
визначеного законом. До досягнення цього віку
таким особам може бути призначена державна
соціальна допомога на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від
14 липня 2016 р. № 1462-VIII;
— згідно з ч. 3. ст. 28 Закону № 1058 за наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж
передбачено абз. 1 ч. 1 ст. 28 Закону № 1058,
мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі, пропорційному до наявного
страхового стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили
працездатність, визначеного законом;
— згідно з ч. 5. ст. 28 Закону № 1058 при визначенні мінімального розміру пенсії за віком та
її збільшенні до страхового стажу не враховується
період, за який проведено одноразову сплату
єдиного внеску відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI.
Також за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам
пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст. 27 Закону № 1058, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, передбаченого
абз. 1 ч. 1 ст. 28 Закону № 1058. При цьому наявний в особи понаднормовий страховий стаж не
може бути обмежений.
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Перерахунок і виплата пенсій

Віктор МІЛЛЕР,
консультант з питань оплати праці
та кадрового діловодства
У наступній статті ми розглянемо пенсії за
віком, що призначаються на пільгових умовах

РЕКЛАМА

Зауважимо, що обчислений, як зазначено
вище, розмір пенсії не є постійним і протягом
життя пенсіонера згідно зі ст. 42 та деяких інших Закону № 1058 може відбуватися індексація та перерахунок пенсій. Зокрема законодавством передбачено, що щороку проводиться
перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної
плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення
пенсії на коефіцієнт, що відповідає:
— 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік;
— 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої
сплачено страхові внески, за три календарні
роки, що передують року, в якому проводиться
збільшення, порівняно з трьома календарними
роками, що передували року, який є попереднім
щодо року, в якому проводиться збільшення.
Крім того, у разі відсутності дефіциту коштів ПФУ для фінансування виплати пенсій у
солідарній системі розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання
середньої заробітної плати (доходу) в Україні.
Якщо ж застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, їй також
проводиться перерахунок пенсії з урахуванням
не менш як 24 місяці страхового стажу після
призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Також у статтях 42 – 45 Закону № 1058 врегульовано і деякі
інші випадки (нюанси) щодо порядку перерахунку призначених пенсій.

Відповідно до ст. 47 Закону № 1058 пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25
числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві
місцем фактичного проживання пенсіонера в
межах України організаціями, що здійснюють
виплату і доставку пенсій, або через установи
банків у порядку, передбаченому КМУ. Разом з
тим, згідно зі ст. 49 Закону № 1058 за рішенням
територіальних органів ПФУ або за рішенням
суду виплата пенсії може припинятися, зокрема:
— якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
— на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним
договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
— у разі смерті пенсіонера;
— у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
— в інших випадках, передбачених законом.
Поновлення ж виплати пенсії здійснюється в
порядку, передбаченому ч. 3 ст. 35 та ст. 46 Закону № 1058. У разі смерті пенсіонера згідно зі
ст. 53 Закону № 1058 особам, які здійснили його
поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку
отримував пенсіонер на момент смерті.
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Найсуттєвіше:
Цим Указом встановлено строки проведення чергових призовів громадян на строкову
військову службу у 2018 році, а
також строки звільнення в запас військовослужбовців, які
вже вислужили встановлені
строки строкової військової
служби.

Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки
проведення чергових призовів та чергові призови громадян України
на строкову військову службу у 2018 році
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України та на виконання
Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Звільнити в запас із Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту,
інших утворених відповідно до законів України військових формувань:
1) військовослужбовців строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або
магістр та вислужили встановлені строки строкової військової служби:
у квітні – травні, серпні 2018 року;
у жовтні – листопаді 2018 року;
2) інших військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби:
у квітні – травні 2018 року;
у жовтні – листопаді 2018 року.
2. Визначити на 2018 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на
строкову військову службу:
1) квітень – травень;
2) жовтень – листопад.
3. Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової
служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на
звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу:
1) у квітні – травні 2018 року;
2) у жовтні – листопаді 2018 року.
4. Кабінету Міністрів України визначити чисельність громадян України, які підлягають
призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів
у 2018 році.
5. Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням у 2018 році чергових призовів громадян України на строкову військову службу.
6. Міністерству інфраструктури України забезпечити за заявками Міністерства оборони
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної спеціальної служби транспорту
перевезення осіб, зазначених у статтях 1 і 3 цього Указу, з додержанням вимог безпеки та
проведення розрахунків за ці перевезення згідно з діючими тарифами.
7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті 3, який набирає чинності з 1 березня 2018 року, та пункту 2 статті 3, який набирає чинності з 1 вересня 2018 року.
Президент України
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ЗАКОН УКРАЇНИ

від 7 грудня 2017 р. № 2234-VIII

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту
права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового
стягнення заборгованості зі сплати аліментів

Видавник:
Верховна Рада України

Набув чинності:
6 лютого 2018 року

Верховна Рада України П О С Т А Н О В Л Я Є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) частину другу статті 13 після цифр «174» доповнити цифрами «1831»;
2) частину першу статті 24 доповнити пунктом 61 такого змісту:
«61) суспільно корисні роботи»;
3) главу 3 доповнити статтею 311 такого змісту:
«Стаття 311. Суспільно корисні роботи
Суспільно корисні роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне
правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких визначає відповідний орган місцевого самоврядування.
Суспільно корисні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин і виконуються не більше восьми годин, а неповнолітніми — не більше двох годин на день.
Суспільно корисні роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами I або II групи,
вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років»;
4) у статті 126:
назву доповнити словами «або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві
керування транспортними засобами»;
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, —
тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох
до шести місяців».
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
5) главу 14 доповнити статтею 1831 такого змісту:

Остання редакція:
7 грудня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цим Законом запроваджено
нові засоби примусового виконання рішень щодо боржників, які мають заборгованість зі
сплати аліментів у розмірі, що
сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, а також встановлено
тимчасове обмеження таких
осіб у праві виїзду за межі
України, керування транспортними засобами, користування
вогнепальною мисливською,
пневматичною зброєю, а також у праві полювання.

«Стаття 1831. Несплата аліментів
Несплата аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів
сім’ї, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, —
тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот
сорока годин»;
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6) у статті 221 цифри «184» замінити цифрами «1831»;
7) у пункті 21 частини другої статті 255 слово «стаття» замінити словом і цифрами «статті 1831»;
8) доповнити главою 31-А такого змісту:
«Глава 31-А
ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СУСПІЛЬНО КОРИСНИХ РОБІТ
Стаття 3251. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт
Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт надсилається на виконання органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, не пізніше дня, наступного за днем набрання постановою законної сили.
Виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної
праці, вид якої визначається відповідним органом місцевого самоврядування.
За виконання суспільно корисних робіт порушнику нараховується плата за виконану ним роботу. Оплата праці здійснюється
погодинно за фактично відпрацьований час у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці.
Стаття 3252. Обчислення строку виконання суспільно корисних робіт
Строк виконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт обчислюється в годинах, протягом яких
порушник виконує призначену йому суспільно корисну працю.
Суспільно корисні роботи виконуються не більше восьми годин, а неповнолітніми — не більше двох годин на день.
Стаття 3253. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу
за місцем виконання порушником суспільно корисних робіт
На власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем виконання порушником суспільно корисних робіт покладається:
погодження з органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, переліку об’єктів, на яких порушники виконують суспільно корисні роботи, та видів таких робіт;
контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт;
своєчасне повідомлення органу центрального органу виконавчої влади, визначеного абзацом другим цієї статті, про ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт;
ведення обліку та інформування органу центрального органу виконавчої влади, визначеного абзацом другим цієї статті, про
кількість відпрацьованих порушником годин;
нарахування плати порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу
державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.
Стаття 3254. Наслідки ухилення особи від виконання суспільно корисних робіт
У разі ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт постановою суду (судді) за поданням органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, строк невиконаних
суспільно корисних робіт може бути замінений адміністративним арештом.
Строк арешту визначається з розрахунку, що одна доба арешту дорівнює п’ятнадцяти годинам невиконаних суспільно корисних робіт, але не може перевищувати п’ятнадцяти діб».
2. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21 – 22, ст. 135):
1) частину другу статті 141 доповнити словами і цифрами «крім випадку, передбаченого частиною п’ятою статті 157 цього
Кодексу»;
2) у статті 157:
частину першу доповнити словами «крім випадку, передбаченого частиною п’ятою цієї статті»;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Той із батьків, з ким за рішенням суду проживає дитина, самостійно вирішує питання щодо тимчасового виїзду дитини за
межі України з метою лікування, навчання дитини за кордоном, відпочинку, за наявності довідки, виданої органом державної
виконавчої служби, про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів
за шість місяців.
Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається органом державної виконавчої служби у порядку, встановленому законом».
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3. Абзац третій частини третьої статті 313 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 – 44,
ст. 356) доповнити словами «крім випадків, передбачених законом».
4. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 13, ст. 88; 2017 р.,
№ 48, ст. 436):
1) у частині восьмій статті 295 слова і цифри «частиною першою статті 296 цього Кодексу» замінити словами «частиною
шостою цієї статті»;
2) у главі 24 статтю 2971 «Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею» вважати статтею 2951
«Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею»;
3) частину першу статті 467 доповнити абзацом другим такого змісту:
«За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами Верховний Суд може також
скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції».
5. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
1) в абзаці другому частини четвертої статті 46 слова «до початку» замінити словами «після початку»;
2) у частині третій статті 119 слова «заява про поновлення процесуального строку, встановленого судом» замінити словами
«заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом»;
3) у частині третій статті 121 слово «її» виключити;
4) у статті 152:
у пункті 7 частини першої слова «цієї статті» замінити словами «цієї частини»;
у частині четвертій слова «Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань» замінити словами «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань»;
5) у статті 252:
частину другу доповнити словами «або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не
проводиться»;
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання
не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у
справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.
Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться»;
6) частину другу статті 270 доповнити словами «або через п’ятнадцять днів з дня відкриття апеляційного провадження, якщо
справа розглядається без повідомлення учасників справи»;
7) у частині третій статті 297 слова «направлення скарги» замінити словами «направлення заяви»;
8) частину другу статті 301 доповнити словами «або через п’ятнадцять днів з дня відкриття касаційного провадження, якщо
справа розглядається без повідомлення учасників справи»;
9) у пункті 5 частини першої статті 308 слово «заяву» замінити словом «позов»;
10) частину другу статті 310 викласти в такій редакції:
«2. Судове рішення, ухвалене судом з порушенням правил територіальної юрисдикції (підсудності), не підлягає скасуванню,
якщо учасник справи, який подав касаційну скаргу, при розгляді справи судом першої інстанції без поважних причин не заявив
про непідсудність справи»;
11) у частині сьомій статті 327 слова «частиною третьою» замінити словами «частиною четвертою»;
12) у пункті 2 частини другої статті 347 слова «та відомі заявнику» виключити;
13) в абзаці першому частини п’ятої статті 354 слова «арбітражного розгляду» замінити словами «третейського розгляду».
6. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
1) в абзаці першому частини дев’ятої статті 33 слова «з числа суддів резервних суддів» замінити словами «з числа резервних суддів»;
2) в абзаці другому частини четвертої статті 49 слова «до початку» замінити словами «після початку»;
3) у частині третій статті 127 слова «встановленого судом, розглядається судом» замінити словами «встановленого законом,
розглядається судом»;
4) у частині четвертій статті 165 слова «Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» замінити словами «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
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5) у частині третій статті 240 слово «ухвалами» замінити словами «в порядку, визначеному цим Кодексом»;
6) у пункті 7 частини першої статті 253 слово «сторони» замінити словами «учасника справи»;
7) у статті 279:
частину другу доповнити словами «або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не
проводиться»;
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання
не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у
справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.
Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться»;
8) у частині сьомій статті 300 слова «частиною першою» замінити словами «частиною шостою»;
9) частину другу статті 368 доповнити словами «або через п’ятнадцять днів з дня відкриття апеляційного провадження, якщо
справа розглядається без повідомлення учасників справи»;
10) абзац другий частини першої статті 401 викласти в такій редакції:
«Попередній розгляд справи палатою, об’єднаною палатою, Великою Палатою не проводиться»;
11) частину другу статті 402 доповнити словами «або через п’ятнадцять днів з дня відкриття касаційного провадження, якщо
справа розглядається без повідомлення учасників справи»;
12) у пункті 5 частини першої статті 409 слово «заяву» замінити словом «позов»;
13) частину другу статті 411 викласти в такій редакції:
«2. Судове рішення, ухвалене судом з порушенням правил територіальної юрисдикції (підсудності), не підлягає скасуванню,
якщо учасник справи, який подав касаційну скаргу, при розгляді справи судом першої інстанції без поважних причин не заявив
про непідсудність справи»;
14) у частині сьомій статті 431 слова «частиною третьою» замінити словами «частиною четвертою»;
15) у пункті 2 частини другої статті 455 слова «та відомі заявнику» виключити;
16) у частині п’ятій статті 457 слова «встановленими цією главою» замінити словами «встановленими цим розділом»;
17) у статті 461 слова «передбаченому цією главою» замінити словами «передбаченому цим розділом».
7. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
1) у частині четвертій статті 57 слова «третіх учасників справи» замінити словами «третіх осіб»;
2) у статті 115 слова «письмових або речових» виключити;
3) у частині другій статті 155 слово «сторони» виключити;
4) у частині четвертій статті 169:
у пункті 4 слово «спорів» замінити словом «спору»;
у пункті 8 слова «частиною п’ятою» замінити словами «частиною другою»;
5) у пункті 4 частини третьої статті 205 слово «її» замінити словом «його»;
6) у частині третій статті 223 слово «ухвалами» замінити словами «в порядку, визначеному цим Кодексом»;
7) у статті 262:
частину другу доповнити реченням такого змісту: «Якщо судове засідання не проводиться, розгляд справи по суті розпочинається через тридцять днів, а у випадках, визначених статтею 263 цього Кодексу, — через п’ятнадцять днів з дня відкриття
провадження у справі»;
частину третю доповнити реченням такого змісту: «Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього
Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів, а у випадках, визначених
статтею 263 цього Кодексу, — протягом п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі»;
8) в абзаці першому частини третьої статті 283 слова «частини третьої» замінити словами «частини другої»;
9) у пункті 5 частини першої статті 349 слово «заяву» замінити словом «позов»;
10) абзац десятий частини третьої статті 353 викласти в такій редакції:
«Судове рішення не підлягає скасуванню з підстави, визначеної пунктом 7 цієї частини, якщо учасник справи, який подав
касаційну скаргу, при розгляді справи судом першої інстанції без поважних причин не заявив про непідсудність справи»;
11) у частині сьомій статті 373 слова «частиною першою» замінити словами «частиною четвертою».
8. Частину десяту статті 15 Закону України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 p., № 31, ст. 338;
2009 р., №№ 10 – 11, ст. 137) доповнити словами «а також особам, щодо яких державним виконавцем встановлено тимчасове
обмеження у праві керування транспортними засобами».
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9. Пункт 5 частини першої статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101; 2011 р., №№ 19 – 20, ст. 142; 2016 р., № 3, ст. 30, № 34, ст. 593) викласти
в такій редакції:
«5) він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, — до виконання зобов’язань або сплати
заборгованості зі сплати аліментів».
10. У Законі України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208
із наступними змінами):
1) пункт 8 статті 19 після слів «дорученнями правоохоронних органів» доповнити словами «постановами державного виконавця»;
2) пункт 4 частини першої статті 20 після слів «та правоохоронних органів» доповнити словами «або постановою державного виконавця».
11. Пункт 3 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст.
87; 2015 р., № 33, ст. 323; 2017 р., № 25, ст. 291) доповнити словами «а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів».
12. У частині першій статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 p., № 40 – 41,
ст. 379 із наступними змінами):
1) пункт 26 в редакції Закону України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII вважати пунктом 27;
2) абзац перший пункту 27 викласти в такій редакції:
«27) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень
інших органів (посадових осіб), а також вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю державних виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому
провадженні, здійснює розшук боржника чи дитини у виконавчому провадженні у випадках, передбачених законом або рішенням суду».
13. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542 із наступними
змінами):
1) статтю 11 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Строк обчислення заборгованості зі сплати аліментів для застосування заходів, передбачених пунктами 1 – 4 частин
дев’ятої, дванадцятої статті 71 цього Закону, обчислюється з наступного робочого дня після винесення постанови про відкриття
виконавчого провадження»;
2) в абзаці другому частини другої статті 70 слова «відшкодування шкоди» замінити словами «у разі стягнення аліментів,
відшкодування шкоди»;
3) у статті 71:
у частині другій слова «понад три місяці» замінити словами «сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці»;
частину дев’яту викласти в такій редакції:
«9. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість
місяців, державний виконавець виносить вмотивовані постанови:
1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України — до погашення заборгованості зі
сплати аліментів у повному обсязі;
2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами — до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та
охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, — до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному
обсязі;
4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання — до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.
Постанови, зазначені у пунктах 1 – 4 цієї частини, надсилаються сторонам для відома не пізніше наступного робочого дня з
дня їх винесення.
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Постанови, зазначені у пунктах 1 – 4 цієї частини, направляються до виконання відповідними органами після закінчення
строку, визначеного частиною п’ятою статті 74 цього Закону, для оскарження рішення, дії виконавця, якщо рішення, дії виконавця не були оскаржені.
У разі оскарження рішення, дії виконавця, постанови, зазначені у пунктах 1 – 4 цієї частини, якщо їх не скасовано, підлягають
виконанню відповідними органами після розгляду справи відповідним судом»;
доповнити частинами десятою – тринадцятою такого змісту:
«10. Тимчасове обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами не може бути застосовано в разі:
1) якщо встановлення такого обмеження позбавляє боржника основного законного джерела засобів для існування;
2) використання боржником транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні боржника особи з
інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю;
3) проходження боржником строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або якщо боржник проходить військову службу та виконує
бойові завдання військової служби у бойовій обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції;
4) розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліментами у порядку, встановленому законом.
11. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець роз’яснює стягувачу право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про
вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.
12. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість
місяців, державний виконавець складає протокол про вчинення боржником адміністративного правопорушення, передбаченого
статтею 1831 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та надсилає його для розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби.
13. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за
шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, орган державної виконавчої служби
на вимогу стягувача протягом десяти днів видає довідку про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір
якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового
виконання.
Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за
шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, дійсна протягом одного місяця з дня її
видачі».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім підпункту 3 пункту 4, пунктів 5 – 7 розділу I цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та підпунктів 1 і 2 пункту 4 розділу I цього
Закону, які набирають чинності через три місяці з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII.
2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів
у відповідність із цим Законом.
3. Міністерству юстиції України, Міністерству внутрішніх справ України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим
Законом з метою реалізації частини дев’ятої статті 71 Закону України «Про виконавче провадження» розробити спільний нормативно-правовий акт щодо порядку взаємодії.
Президент України
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від 27 грудня 2017 р. № 2054

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2018 р. за № 90/31542
Про затвердження Схеми визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має право
особа згідно із законом, залежно від заслуг перед Україною відповідно до Закону України
«Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною» Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Схему визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має право особа
згідно із законом, залежно від заслуг перед Україною відповідно до Закону України «Про
пенсії за особливі заслуги перед Україною», що додається.
2. Якщо внаслідок прийняття цього наказу розмір надбавки залежно від заслуг перед
Україною зменшується, надбавка виплачується в раніше установленому розмірі.
3. Департаменту пенсійного та соціального страхування (Т. Матюх) забезпечити подання
цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з
11 жовтня 2017 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра М. Шамбіра.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Голова ВОІ СОІУ
Виконавчий Директор
Всеукраїнського громадського
об’єднання «Національна
Асамблея інвалідів України»
Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України
Керівник Секретаріату
СПО сторони роботодавців на
національному рівні
Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок
Голова правління
Пенсійного фонду України
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А. Рева
В. Назаренко

Видавник:
Міністерство соціальної
політики України

Набув чинності:
20 лютого 2018 року

Остання редакція:
27 грудня 2017 року

Найсуттєвіше:
Цим Наказом затверджено
Схему визначення розмірів
надбавок до пенсії, на яку має
право особа, залежно від заслуг перед Україною (відповідно до Закону України «Про
пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 1 червня
2000 р. № 1767-III).

Н. Скрипка
О. Мірошниченко
Р. Іллічов
О. Шубін
О. Зарудний

№ 5 (161), 1 березня 2018

АКТУАЛЬНО

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
27 грудня 2017 р. № 2054
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 січня 2018 р. за № 90/31542
СХЕМА
визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має право особа згідно із законом,
залежно від заслуг перед Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі
заслуги перед Україною»
Перелік заслуг перед Україною, що дають право на надбавку
Розмір надбавки, %
Особи, зазначені в пунктах 1, 8 статті 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед
Україною» (далі — Закон)
40
Герої України;
особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні;
Герої Радянського Союзу;
Герої Соціалістичної Праці;
матері, які народили 10 і більше дітей та виховали
їх до шестирічного віку
особи, нагороджені:
39
орденом Леніна;
орденом Слави трьох ступенів;
орденом Трудової Слави трьох ступенів;
матері, які народили 9 дітей та виховали
їх до шестирічного віку
особи, нагороджені чотирма і більше орденами України
38
та колишнього Союзу РСР;
матері, які народили 8 дітей та виховали їх
до шестирічного віку
особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу»;
37
матері, які народили 7 дітей та виховали їх до шестирічного віку
повні кавалери ордена «За службу Родине в Вооруженных
36
Силах СССР»;
особи, відзначені почесним званням України, колишніх Союзу
РСР та Української РСР «народний»;
матері, які народили 6 дітей та виховали їх до шестирічного віку
матері, які народили 5 дітей та виховали їх до шестирічного віку
35
Особи, зазначені в пунктах 2 – 5 статті 1 Закону
Ветерани війни, нагороджені за бойові дії:
35
двома та трьома орденами; трьома медалями «За відвагу»;
трьома і більше медалями Ушакова;
одним орденом і двома медалями «За відвагу» чи двома
медалями Ушакова;
космонавти, які здійснили політ у космос;
видатні спортсмени – багаторазові переможці Олімпійських,
Паралімпійських ігор і Всесвітніх ігор глухих
ветерани війни, нагороджені за бойові дії:
34
одним орденом; двома медалями «За відвагу»;
двома медалями Ушакова;
одноразові переможці Олімпійських, Паралімпійських ігор,
Всесвітніх ігор глухих;
багаторазові чемпіони світу;
рекордсмени світу
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ветерани війни, нагороджені за бойові дії:
однією медаллю «За відвагу»;
однією медаллю Ушакова;
одноразові чемпіони світу
багаторазові чемпіони Європи;
рекордсмени Європи
одноразові чемпіони Європи;
члени льотно-випробувальних екіпажів літаків
народні депутати України;
депутати колишніх Союзу РСР та Української РСР;
члени Кабінету Міністрів України;
члени Уряду колишньої Української РСР
Особи, зазначені в пунктах 6, 7 статті 1 Закону
Особи, відзначені почесним званням України, колишніх
Союзу РСР та Української РСР «заслужений»
особи, нагороджені трьома орденами України або
колишнього Союзу РСР
особи, нагороджені двома орденами України або колишнього
Союзу РСР
особи, відзначені державними преміями України, колишніх
Союзу РСР та Української РСР;
особи, нагороджені орденом України або колишнього Союзу
РСР;
особи, яким до 1 січня 1992 року було встановлено
персональні пенсії союзного значення
депутати чотирьох і більше скликань:
Верховної Ради Автономної Республіки Крим; обласних,
Київської та Севастопольської міських рад;
особи, яким до 1 січня 1992 року було встановлено
персональні пенсії республіканського значення
депутати чотирьох і більше скликань міських рад міст
обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР
депутати чотирьох і більше скликань районних, районних у
містах рад міст обласного значення в Україні та в колишній
Українській РСР;
особи, нагороджені Почесною грамотою Президії Верховної
Ради Української РСР або Грамотою Президії Верховної Ради
Української РСР
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Примітка. Якщо у разі смерті матері, яка має право на надбавку до пенсії, або позбавлення її батьківських прав дітей до шестирічного віку виховував батько, право на пенсію за особливі заслуги
надається батьку. При цьому враховується виховання дітей, усиновлених в установленому порядку.
Заступник директора Департаменту
пенсійного та соціального страхування –
начальник відділу спеціальних та
солідарної пенсійних систем
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ЛИСТ
від 20 листопада 2017 р. № 25-18/627

Видавник:
Державна аудиторська
служба України

Остання редакція:
20 листопада 2017 року

Найсуттєвіше:
У цьому Листі Держаудитслужба надала роз’яснення
щодо гарантій збереження
місця роботи працівника при
прийнятті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації.
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Щодо застосування норм статті 119 КЗпПУ в частині надання громадянці
гарантій щодо збереження місця роботи
(Витяг)
Державна аудиторська служба України розглянула лист <...> щодо застосування норм
статті 119 Кодексу законів про працю України (далі — Кодекс) в частині надання громадянці
<...> гарантій щодо збереження місця роботи та в межах компетенції повідомляє.
Щодо застосування положень статті 119 Кодексу та гарантій збереження місця роботи
працівника
Статтею 65 Конституції України передбачено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян
України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Відповідно до положень частини третьої статті 119 Кодексу та частини другої статті 39
Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року
№ 2232-XII (далі — Закон N 2232-XII) за працівниками, які призвані на строкову військову
службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в
установі, організації, у фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому
кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб –
підприємців, у яких вони працювали на час призову.
Зокрема, згідно з пунктом 3 статті 36 Кодексу натепер може бути підставою припинення
трудового договору призов або вступ працівника або власника – фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за
працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин третьої та четвертої
статті 119 цього Кодексу.
Слід зазначити, що частину четверту статті 119 Кодексу, якою надавалися додаткові гарантії працівникам, що були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжували військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не
більше, ніж на строк укладеного контракту, зберігалося місце роботи, виключено на підставі Закону України від 6 грудня 2016 року № 1769-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби».
Понад те, частиною дванадцятою статті 1 Закону № 2232-XII встановлено, що жінки, які
перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені
для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки
можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).
Крім того, частиною шостою статті 2 Закону № 2232-XII визначено види військової служби, серед яких військова служба за контрактом осіб рядового складу та військова служба за
контрактом осіб сержантського і старшинського складу є окремим видом військової служби
та ніяк не належить до строкової військової служби та військової служби за призовом під
час мобілізації, на особливий період.
Водночас відповідно до статті 3 Указу Президента України від 24 лютого 2017 року № 44/2017
«Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році»
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йдеться про призов на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку
і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
Оскільки <...> не була призвана та мобілізована на військову службу, не була військовозобов’язаною та не перебувала в запасі, а добровільно уклала контракт на проходження військової служби та взяла на себе зобов’язання, передбачені контрактом,
гарантії, передбачені частиною третьою статті 119 Кодексу, правомірно до неї не застосовувати.
Щодо «особливого періоду»
Абзацом одинадцятим статті 1 Закону України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 р. № 1932-XII (далі — Закон 1932-XII)
визначено, що «особливий період» — період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або
доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її
місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
Статтею 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII (далі — Закон
№ 3543-XII) визначено, що мобілізація — це комплекс заходів, які здійснюються в мирний час з метою підготовки національної
економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, підприємств, організацій, установ на функціонування в умовах «особливого періоду».
За змістом статті 1 Закону № 3543-XII «особливий період» триває з моменту оголошення рішення про мобілізацію та охоплює
час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
Мобілізацією згідно з положеннями наведеної статті є комплекс заходів, здійснюваних, серед іншого, з метою переведення
Збройних Сил України на організацію і штати воєнного часу.
У частині четвертій статті 3 Закону № 3543-XII зазначено, що зміст мобілізації становить переведення національної економіки,
органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, а
також адміністративно-територіальних одиниць України на роботу в умовах «особливого періоду».
Водночас статтею 1 Закону № 3543-XII надано визначення поняттю демобілізації як комплексу заходів, спрямованих, серед
іншого, на планомірне переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, на організацію і штати мирного часу.
Враховуючи зміст наведених норм права, можна зробити висновок, що наразі «особливого періоду» не запроваджено, як і
не оголошено воєнного стану, оскільки особливий період настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію та охоплює
час мобілізації, а в разі оголошення стану війни — воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
(Аналогічна правова позиція викладена в ухвалі Київського апеляційного адміністративного суду від 4 лютого 2016 року
№ 826/18425/15 та інших судових суперечках, що належать до цієї категорії справ.)
Щодо звернення депутата Полтавської міської ради <...>
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.
Держаудитслужба як орган державної влади, її міжрегіональні територіальні органи та їх посадові особи у своїй діяльності
керуються виключно Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
Поряд з цим частинами другою та третьою статті 5 Закону України «Про державну службу» визначено: відносини, що виникають у зв’язку із вступом, проходженням та припиненням державної служби, регулюються цим Законом, якщо інше не передбачено законом.
Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.
Тому є привід вважати, що твердження депутата <...> щодо незаконності звільнення в порядку, передбаченому пунктом 3
статті 36 Кодексу, є безпідставними, оскільки чинними нормативними актами ця ситуація врегульована.
Поряд з цим депутатом <...> неправильно сприйняті поняття норм права, а саме: не розмежовано поняття «призов» та «добровільне укладення контракту», що може свідчити про хибне сприйняття видів військової служби.
Також слід зважати, що наведена до прикладу постанова Вищого адміністративного суду України від 16 лютого 2015 року
№ 800/582/14 аж ніяк не стосується цієї конкретної ситуації, оскільки фактичні обставини справи, що наведені в ній, кардинально різняться від ситуації в цьому (конкретному) випадку.
Однак ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 1 лютого 2017 року
№ 712/12892/15-ц оспорюються подібні обставини справи, причому на користь роботодавця.
<...>
Голова
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Податкові соціальні пільги:
умови надання
В одній із попередній статей ми обіцяли розглянути питання надання працівникам податкових соціальних пільг щодо оподаткування їхніх доходів. Надання
цих пільг пов’язано також з документальним підтвердженням права на них. Тож
далі розглянемо, на які пільги в оподаткуванні мають право працівники, коли і
за яких умов їх можна надавати і які при цьому повинні бути підтвердні документи. Крім того, розглянемо кілька нетипових ситуацій, у т. ч. з надання пільг
батькам з дітьми, які не перебувають у зареєстрованих шлюбах, але разом чи
порізно виховують своїх дітей, стосовно яких виникає найбільше запитань.

В

ідповідно до п. 169.1. Податкового кодексу України (далі — ПК) кожен працівник має право на зменшення суми
загального місячного оподатковуваного доходу,
отримуваного від одного роботодавця у вигляді
зарплати, на суму податкової соціальної пільги
(далі — ПСП), розмір якої дорівнює 50% розміру
прожиткового мінімуму для працездатної особи
(у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року. Це так
звана «звичайна» ПСП, її розмір у 2018 р. —
881,00 грн. Є ще ПСП більшого розміру — 150%
та 200% «звичайної» ПСП.

Розмір ПСП

Загалом ПСП надається наступним категоріям
осіб в таких розмірах:
— «звичайна» ПСП — будь-якому платнику
податку (пп. 169.1.1. ПК);
— у розмірі 100% «звичайної» ПСП (881,00
грн) — платнику податку, який утримує двох чи
більше дітей віком до 18 років, — у розрахунку
на кожну таку дитину (пп. 169.1.2. ПК);
— у розмірі 150% «звичайної» ПСП (1 321,50
грн) — для такого платника податку, який:
а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою
(вдівцем) або опікуном, піклувальником — у
розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
б) утримує дитину-інваліда — у розрахунку
на кожну таку дитину віком до 18 років;
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в) є особою, віднесеною законом до першої
або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи
осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи;
г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;
ґ) є особою з інвалідністю I або II групи, у т. ч.
з дитинства, крім тих, пільга яким визначена
пп. «б» пп. 169.1.4. ПК;
д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи
журналістів;
е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни,
на якого поширюється дія Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII (далі —
Закон № 3551), крім осіб, визначених у пп. «б»
пп. 169.1.4. ПК (пп. 169.1.3. ПК);
— у розмірі 200 % «звичайної» ПСП (1762,00
грн) — для такого платника податку, який є
(пп. «в – ґ» — упущено):
а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше
медалями «За відвагу»;
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б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в
тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників
бойових дій на території інших країн у період
після Другої світової війни, на яких поширюється
дія Закону № 3551).
Тут варто звернути увагу на такі моменти.
Перший. Працівники учасники АТО не мають
права на «спеціальні» ПСП у підвищеному розмірі на кшталт учасників бойових дій в роки Другої світової війни чи на території інших держав,
зокрема, Афганістана. Вони можуть розраховувати на отримання ПСП на загальних умовах.
Другий. Право на ПСП мають одинокі матері.
Поняття «одинока мати» для цілей застосування
ПСП відрізняється від звичного нам поняття
«одинока мати» для цілей надання «дитячих»
відпусток.
Третій. Пільги на дітей надаються за фактом
наявності дітей і лише коли мова йде про пільгу
на дітей з інвалідністю йдеться про їхнє «утримання». Це також дещо відрізняється від умов
надання «дитячих» відпусток і про це також йтиметься далі.
Податкова соціальна пільга, передбачена
пп. 169.1.2. та підпунктами «а», «б» пп. 169.1.3.
ПК, надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років, а у разі її смерті до досягнення зазначеного віку — до кінця року, на який припадає
смерть. Право на отримання такої ПСП втрачається
у разі позбавлення платника податку батьківських
прав або якщо він відмовляється від дитини чи
передає дитину на державне утримання, у т.ч. у
закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від того, чи береться плата за таке утримання, чи ні, а також
якщо дитина стає курсантом на умовах її повного
утримання, починаючи з податкового місяця, в
якому відбулася така подія. Надання ПСП, передбаченої підпунктами «в» – «е» пп. 169.1.3. ПК, зупиняється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому платник податку втрачає статус,
визначений у цих підпунктах (пп. 169.3.3. ПК).

Умови надання ПСП

Незважаючи на таке, здавалось би широке
право на ПСП, скористатися ними все одно
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зможе не кожен. Справа у тім, що ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь
платника податку протягом звітного податкового місяця як зарплата (інші прирівняні до
неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не
перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для
працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. У 2018 році гранична сума доходу, що дає право на ПСП
становить 2 470,00 грн. При цьому варто зауважити, що поняття «зарплата» для цілей
справляння податку на доходи фізичних осіб трохи ширше, ніж за Законом України «Про оплату
праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР. Наприклад, лікарняні і доплати та надбавки за
пересувний характер робіт вважаються зарплатою.
У той же час мінімальна зарплата з 01.01.2018 р.
становить 3 723,00 грн, відтак значна частина
працівників не може скористатися правом на
«звичайну» ПСП, на яку має «будь-який платник
податку», тому що їхня зарплата, як правило,
більше мінімальної чи рівна їй. Лише працівники, які мають дітей та працівники, які працюють неповний робочий час, зарплата яких не
перевищує 2 470,00 грн, можуть розраховувати
на «звичайну» ПСП.
Особливість надання ПСП працівникам з дітьми полягає у тому, що дохід таких працівників, що дає право на ПСП, визначається кратно
кількості дітей.
Так, абз. 2 пп. 169.4.1. ПК встановлено, що
граничний розмір доходу, який дає право на
отримання ПСП одному з батьків у випадку та у
розмірі, передбачених пп. 169.1.2. та підпунктам «а» і «б» пп. 169.1.3. ПК, визначається як добуток суми, що дає право на ПСП (2 470,00 грн),
та відповідної кількості дітей.
Наприклад, якщо у батьків двоє дітей до
18 років, то один з батьків має право на ПСП в
розмірі 881,00  2 (1 762,00 грн), якщо його
зарплата не перевищує 2 470,00 грн, а другий з
батьків має право на ПСП в розмірі 881,00  2
(1 762,00 грн), якщо його дохід не перевищує
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2 470,00  2 (4 940,00 грн). Відтак важливим
є вибір місця застосування ПСП та її розміру.
Підпунктом 169.3.1 ПК встановлено, що у разі
якщо платник податку має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, зазначених
у п. 169.1. ПК, застосовується одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір,
за умови дотримання процедур, визначених
пп. 169.4.1. ПК, крім випадку, передбаченого
пп. «б» пп. 169.1.3. ПК, ПСП за яким додається
до пільги, визначеної пп. 169.1.2. ПК у разі, якщо
особа утримує двох і більше дітей, у т. ч. дитину
(дітей) з інвалідністю. «Додавання» ПСП за наявності дитини з інвалідністю в цьому випадку
з моменту запровадження ПСП є дещо спірним.
Позиція податкового органу є такою: якщо особа має, наприклад, троє дітей, з яких одна дитина з інвалідністю, то вона має право на дві ПСП
по 881,00 грн і на одну ПСП в розмірі 1 321,50
грн на дитину з інвалідністю. Протилежна цьому позиція: три ПСП по 881,00 грн і одна ПСП
в розмірі 1 321,50 грн на дитину з інвалідністю.
Платник податку, який має право на застосування ПСП більшої, ніж «звичайна», зазначає
про таке право у заяві про застосування пільги,
до якої додає відповідні підтвердні документи
(пп. 169.3.2. ПК).
Типової форми заяви про надання ПСП немає, тому вона може бути складена у довільній
формі, важливо лише, щоб у ній було висловлено бажання скористатися пільгою, вказано її
розмір та надано відповідні підтвердні документи. Заява може бути такого змісту: «Прошу застосовувати до нарахованого мені доходу у вигляді заробітної плати податкову соціальну
пільгу в розмірі, встановленому законодавством. Повідомляю, що я є матір’ю двох дітей
віком до 18 років. Батько дітей правом на пільгу
за наявності доходу кратну кількості дітей не
користується».
До зарплати державних службовців ПСП застосовується під час її нарахування до завершення нарахування таких доходів без подання
відповідних заяв, але з поданням підтвердних
документів для встановлення розміру пільги.
Подавати заяву про надання ПСП і відмову від
неї можна в будь-який час протягом року без об№ 5 (161), 1 березня 2018

меження кількістю. Раніше подані заяви щороку
поновлювати не потрібно, якщо в особи не змінюються умови користування ними.

Порушення та відповідальність

Податкова соціальна пільга застосовується
лише за одним місцем роботи, у одного роботодавця. Платник податку подає роботодавцю
заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП (пп. 169.2.2. ПК). Податкова соціальна
пільга починає застосовуватися до нарахованих
доходів у вигляді зарплати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.
Наприклад, якщо працівник працює за сумісництвом і його зарплата менше 2 470,00 грн, він
може скористатися правом на ПСП за сумісництвом, а за основним місцем роботи, незалежно
від розміру зарплати права на ПСП вже не матиме тощо.
Відповідно до пп. 169.2.3. ПК пільга не може
бути застосована до:
— доходів платника податку, інших ніж зарплата (наприклад, до виплат за договорами цивільно-правового характеру);
— заробітної плати, яку платник податку
протягом звітного податкового місяця отримує
одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення
учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються
з бюджету (тому слід звертати увагу на працівників, які поєднують роботу з навчанням, однак
йдеться лише про виплати з бюджету);
— доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої
незалежної професійної діяльності (якщо приватний підприємець працює ще й за трудовим
договором, то до його зарплати ПСП можна застосувати, а до доходу підприємця — ні).
Важливо не зловживати правом на ПСП, в
т. ч. у підвищеному розмірі батькам з дітьми,
які працюють у різних роботодавців. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування ПСП і
зокрема роботодавець не повинен відслідковувати
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отримання працівником ПСП в іншого роботодавця чи неправомірне її застосування кратне
кількості дітей іншим із батьків тощо. Це питання відстежують податкові органи та повідомляють про це роботодавців. Якщо виявиться, що
працівник порушив умови отримання ПСП, то
він позбавляється права на неї за всіма місцями
отримання з місяця порушення до місяця відновлення права на неї. А відновити право на
ПСП можна, подавши заяву про відмову від
пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, на підставі
чого кожний роботодавець нараховує і утримує
відповідну суму недоплати податку та штраф у
розмірі 100% суми цієї недоплати за рахунок
найближчої виплати доходу.

Підтвердні документи

Порядок подання документів для застосування податкової соціальної пільгита їх перелік
затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 29 грудня 2010 р. № 1227 (далі —
Порядок № 1227). Наведемо лише перелік на
підтвердження прав на ПСП батьками з дітьми.
Для застосування ПСП з підстав, передбачених у пп. 169.1.2., 169.1.3. і 169.1.4. ПК, крім
заяви про застосування пільги подають:
1) одинока матір, батько, вдова, вдівець або
опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей)
віком до 18 років:
— копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про
народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей),
затверджені відповідним органом країни, в якій
іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в
Україну (далі — копія свідоцтва про народження);
— копію рішення органу опіки і піклування
про встановлення опіки чи піклування (якщо із
заявою звертається опікун або піклувальник);
— копію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про
смерть (якщо із заявою звертається вдова або
вдівець);
— копію паспорта.
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Для цілей цього пункту одинокою матір’ю
(батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування
роботодавцем пільги, визначеної пп. «а»
пп. 169.1.3. ПК, маючи дитину (дітей) віком до
18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом. Як зазначалося вище, це
визначення відмінне від «різностороннього»
щодо прав на «дитячі» відпустки;
2) платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 18 років:
— копію свідоцтва про народження;
— копію рішення органу опіки і піклування
про встановлення опіки чи піклування (якщо із
заявою звертається опікун або піклувальник);
— пенсійне посвідчення дитини або довідку
медико-соціальної експертизи для заявника,
який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18
років;
— медичний висновок, виданий закладами
Міністерства охорони здоров’я України в установленому порядку (якщо із заявою звертається
платник податку, який утримує дитину-інваліда
віком до 16 років);
3) платник податку, який має двоє чи більше
дітей віком до 18 років:
— копію свідоцтва про народження;
— копію рішення органу опіки і піклування
про встановлення опіки чи піклування (якщо із
заявою звертається опікун або піклувальник).

Нетипові ситуації

Одна з поширених ситуацій: чоловік і жінка
перебувають у шлюбі, мають двох спільних дітей і одну дитину дружини від першого шлюбу
до 18 років. Якщо чоловік не усиновив дитину
дружини від першого шлюбу, то він не має права
у такому випадку на застосування ПСП на усиновлену дитину. У такому випадку мати матиме
право на ПСП на трьох дітей, а батько — на двох
при дотриманні умов їх надання.
Схожа ситуація: чоловік одружений з іншою
жінкою, а його двоє дітей проживають з дружиною від першого шлюбу. У цьому випадку мати,
з якими проживають діти, матиме право на ПСП
в розмірі 1 321,50 грн на кожну дитину як одинока мати. Батько також матиме право на ПСП
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881,00 грн у розрахунку на кожну дитину, при
цьому один з них при зарплаті до 4 940,00 грн
на місяць, другий — до 2 470,00 грн. Чому вони
не враховують той факт, що кожен з них вважається одиноким, що дає право на ПСП в розмірі 1 321,50 грн, не зрозуміло.
Завершуючи статтю, звертаємо увагу, що
ПСП надається за заявою зацікавленої особи,
отже це її право, яким вона може скористатися,
а може не скористатися. Тому працівник не
може «лякати» роботодавця перевірками за порушення його прав, якщо «товариш казав, що
тих у кого діти податок не утримують». Надає
заяву — отримує право на ПСП. І лише тоді вже
роботодавцю слід бути уважним і до розрахунків, і до підтвердних документів.

Дмитро КУЧЕРАК,
головний редактор
журналу «Заробітна плата»

реклама

на своїх двох дітей по 881,00 грн. Але тільки
один з них — кратно кількості дітей (2 470  2).
У той же час податківці «додають», що батько
має підтвердити факт утримання ним дітей —
довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально завірений договір між колишніми чоловіком та дружиною щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим з них,
хто проживає окремо від дитини, рішення суду
про аліменти). Однак такої вимоги нема не тільки
в Порядку № 1227, а й у пп. 169.1.2. чи 169.1.3. ПК.
У них йдеться про утримання лише дітей з інвалідністю, з чого слідує, що на решту дітей ПСП
може надаватися лише за фактом їх наявності та
батьківства.
Ще одна поширена ситуація: чоловік і жінка
проживають разом, але не перебувають у шлюбі, в них двоє спільних дітей до 18 років. Податківці вважають, що у цьому випадку кожен з
батьків має право на ПСП на дітей в розмірі

№ 5 (161), 1 березня 2018

37

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Робота з кадровим резервом

Велика кількість підприємств приділяє увагу відбору та підготовці фахівців,
котрі можуть забезпечити ефективне функціонування і розвиток підприємства
в цілому. Особливо це стосується управлінських кадрів, адже саме від системи
керівництва залежить кінцевий результат та ефективність діяльності. У більшості
випадків адміністративний кадровий резерв — це група працівників, які були
відібрані та пройшли необхідну підготовку для подальшого висування на керівні
посади різного рівня. Дізнайтеся, які ж існують способи, типи та етапи формування кадрового резерву.

Переваги наявності
кадрового резерву

Внутрішній кадровий резерв формується зі
співробітників підприємства, які після спеціальної підготовки та навчання переводяться
на управлінські посади. Очевидною перевагою
такого підходу є істотне зниження витрат на
пошук і залучення фахівців «ззовні», а також
забезпечення наступності та збереження корпоративних цінностей і культури управління
на підприємстві.
По термінах перебування кандидатів в кадровому резерві можна виділити два його різновиди — «тактичний» і «стратегічний». «Тактичний» резерв складають вже підготовлені
працівники, готові оперативно обійняти вільну
посаду. «Стратегічний» резерв потребує більш
тривалої підготовки, включаючи навчання різним аспектам управління і бізнесу.
Які можливості відкриває для підприємства і
його співробітників наявність спеціально підготовленого кадрового резерву?
По-перше, для підприємства це можливість
оперативно заміщати управлінські посади без
втрати якості управління підприємством у цілому і окремими підрозділами, підтримувати стабільність системи керівництва.
По-друге, як було зазначено вище, це можливість зберігати єдиний курс розвитку, корпоративну культуру і традиції конкретного підприємства.
По-третє, наявність кадрового резерву дозволяє утримувати на підприємстві фахівців, які
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мають активну життєву позицію, лідерський потенціал та прагнуть професійно розвиватися і
будувати кар’єру.
По-четверте, як випливає з попереднього
пункту, можливість бути зарахованим до кадрового резерву може виявитися досить потужним
стимулом для перспективних співробітників.
Позитивні сторони. З точки зору переваг,
вигоди роботи з кадровим резервом очевидні.
Проведення подібних заходів буде необхідним
завжди, і кожне підприємство повинне враховувати даний напрямок при формуванні власних
стратегій управління. Ось тільки деякі позитивні сторони даного напрямку:
— фінансова вигода (не потрібно витрачати
кошти на відбір і підготовку нових фахівців);
— економія часу («закриття» вакансій у найкоротші терміни);
— висококваліфікований штат (працівник з
власних рядів і навчений по своїй же програмі
перепідготовки);
— сприяння та просування наявного персоналу — політика цінності співробітників (діє також і як мотиваційний фактор);
— працівники не бажають лишати підприємство, де бачать чіткі можливості службового
зростання;
— більш м’яке адаптування в колективі (співробітник не змінюється, а змінюється лише його
положення по службі);
— фахівець «відточений» під підприємство,
добре розуміє політику і характерні риси відносин, швидше пристосовується до нової посади;
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— перспективи стабільності й конкурентоспроможності будь-якого підприємства;
— підвищення продуктивності та результативності.
Як бачимо, аргументи на користь існування
кадрового резерву на підприємстві досить переконливі. Яким же чином він відбирається і формується?

Принципи формування і джерела

Перш ніж приступити до формування резерву, слід насамперед визначитися з його важливістю на даному підприємстві. Потреба в кадровому резерві може бути обумовлена як
мінімум двома основними факторами:
— зростанням і розширенням підприємства.
З появою нових структурних одиниць (відділів, філій) виникають і нові посади для керівників;
— кадровими переміщеннями. Це невід’ємний
процес життєдіяльності підприємства, що включає перехід співробітників до інших структурних відділів і філій, звільнення посад, коли за
різних причин співробітники звільняються.
Таким чином, формування та існування кадрового резерву на постійній основі має сенс на
досить великих підприємствах, що динамічно
розвиваються, здатних забезпечити появу посад, які зможуть обіймати співробітники, які
входять до кадрового резерву. В іншому випадку, тривале перебування працівників на лаві запасних без можливості зайняти нову посаду
може призвести до розчарування і звільнення
співробітників.
Також важливо визначитися з посадами, для
яких готуватиметься резерв, і з його чисельністю та співвідношенням між тактичним і стратегічним резервом.
Існує досить багато способів відбору кандидатів до кадрового резерву. Серед них першим згадується зарахування за рекомендацією безпосереднього керівника. Даний спосіб є найбільш
простим в реалізації, однак потрібно пам’ятати
про суб’єктивність цього методу, оскільки в кандидати можуть потрапити не найбільш відповідні співробітники, а, так би мовити, «улюблені»
або «неулюблені» начальником. У разі якщо з
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«улюбленцями» більш-менш ясно, то з «неулюбленими» виникає питання — чому керівник
може висунути такого кандидата в резерв?
Справа у тім, що за відсутності на підприємстві
командної взаємодії і підтримки, деякі керівники можуть побоюватися того, що їх «підсидять»,
і саме через це пропонують найменш небезпечних для себе, а часто найменш придатних для
резерву кандидатів.
Ще одним способом відбору кандидатів є зарахування в резерв за підсумками оціночних
сесій. Як правило, такі сесії проводяться за підсумковими результатами роботи конкретного
співробітника. Метод вимагає як мінімум наявності налагодженої системи оцінки персоналу.
У той же час, будучи відмінним фахівцем у своїй
галузі, співробітник може бути абсолютно непридатним для керівної посади в силу своїх особистісних якостей.
Найбільш складним, але в той же час найбільш ефективним методом відбору персоналу в
кадровий резерв є метод асессмент-центрів,
що представляє собою цілий комплекс оціночних технологій, таких як оцінка за компетенціями, рольові ігри, рішення кейсів, тести та
інтерв’ю з кандидатами. Реалізація даного методу вимагає від підприємства значних матеріальних, тимчасових і трудових ресурсів. Підприємства, які не можуть реалізувати такий метод
самостійно, зазвичай звертаються до послуг зовнішніх організацій, що спеціалізуються на
оцінці та підборі персоналу.
Також, джерелом резерву кадрів на керівні
посади можуть стати:
— керівники різних рангів (але звісно, нижчих, аніж посада, для якої їх зараховують в резерв) та їхні заступники;
— головні та провідні спеціалісти;
— фахівці, які мають відповідну освіту і позитивно зарекомендували себе у виробничій
діяльності;
— молоді фахівці, що успішно пройшли стажування.
Перший рівень резерву кадрів — всі фахівці
підприємства, другий — заступники керівників
різного рангу. Основний резерв становлять керівники різних рангів.
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Підприємства на сучасному етапі зацікавлені
і сприяють професійному зростанню своїх співробітників на всіх рівнях ієрархії. Тому ними
створюються спеціальні системи підбору, розвитку та переміщення майбутніх керівників і управління цією системою розглядається як стратегічно важливе завдання. Не випадково вищі
керівники беруть безпосередню участь у цьому
процесі.
Система підготовки резерву керівників передбачає вирішення трьох завдань:
1. Виявлення співробітників підприємства,
які мають потенціал для заняття керівних посад;
2. Підготовка цих співробітників до роботи на
керівній посаді;
3. Забезпечення плавного заміщення посади,
що звільнилася, та затвердження на ній нового
співробітника.
Більшість підприємств при роботі з резервом
керівників виділяють дві групи — наступників
(дублерів) і молодих співробітників з лідерським потенціалом. Кожна група має свою специфіку як з точки зору відбору, так і з точки зору
розвитку.
Наступники (дублери) — це кандидати на заміщення певних ключових посад підприємства,
які готові до роботи на цих посадах зараз або
будуть готові до цього в найближчому майбутньому.
Фахівці в галузі управління персоналом зазвичай виділяють різні типології кадрового резерву (за видом діяльності, швидкості заміщення посад, рівнем підготовленості і т. д.). Залежно
від цілей кадрової роботи можна використовувати або одну, або іншу типологію. Часто на
практиці виділяють кадровий резерв залежно
від виду діяльності та часу призначення на керівну посаду.
За видом діяльності виділяють резерв розвитку і резерв функціонування.
Резерв розвитку — група фахівців і керівників, які готуються до роботи в рамках нових напрямків діяльності підприємства (при диверсифікації виробництва, розробці нових товарів,
технологій і т. п.). Працівники можуть вибрати
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один з двох напрямків кар’єри — професійну
або керівну.
Резерв функціонування — група фахівців і
керівників, які повинні в майбутньому забезпечити ефективне функціонування підприємства.
Співробітники орієнтовані на керівну кар’єру.
За часом призначення на керівну посаду зазвичай виділяють резерв групи А і резерв групи Б.
Резерв групи А — кандидати, які готові до висунення на керівну посаду в даний час.
Резерв групи Б — кандидати, висування яких
планується в найближчі один – три роки.

Етапи формування резерву

 Етап 1. Аналіз потреби в резерві.
Перш ніж почати процедури формування резерву, слід:
— спрогнозувати зміну структури апарату;
— удосконалити просування працівників по
службі;
— визначити ступінь забезпеченості резервом номенклатурних посад;
— визначити ступінь насиченості резерву по
кожній посаді чи групі однакових посад (скільки
кандидатур з резерву на кожну посаду чи їх групу).
У результаті стає можливим визначити поточну і перспективну потребу в резерві. Для визначення оптимальної чисельності резерву кадрів
необхідно встановити:
— потребу підприємства в кадрах управління
на найближчу або більш тривалу перспективу
(до п’яти років);
— фактичну чисельність підготовленого в даний момент резерву кожного рівня незалежно
від того, де проходив підготовку працівник, зарахований у резерв;
— приблизний відсоток вибуття з резерву кадрів окремих працівників, наприклад, через невиконання індивідуальної програми підготовки
у зв’язку з виїздом в інший район та інше;
— число тих, хто вивільняється в результаті
зміни структури управління керівних працівників, які можуть бути використані для керівної
діяльності на інших ділянках.
Ці питання вирішуються до формування кадрового резерву і корегуються протягом усього
періоду роботи з ним.
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Для подальшого вдосконалення роботи з формування резерву під час складання відповідних
списків необхідно враховувати наступні найважливіші моменти:
— категорії посад, які є базовими для створення резерву керівника конкретного підрозділу, диференціацію резерву залежно від особливостей виробництва;
— можливість підбору заступників групи керівників. При цьому визначальним фактором
повинна бути думка про їхню перспективність
для подальшого зростання службовими сходами
за всіма оцінюваними якостями;
— персональну відповідальність керівників
за раціональне розміщення певної категорії кадрів. Наприклад, за розстановку майстрів і начальників ділянок в цеху повинен відповідати
начальник цеху, за розстановку заступників начальників цехів і підрозділів підприємства — заступник керівника підприємства чи директор з
персоналу, за розстановку начальників цехів —
керівник підприємства.
Перед тим як почати створювати кадровий
резерв, необхідно чітко розуміти, навіщо він
потрібен, як він впишеться в загальну концепцію управління персоналом і як ним управляти. Потім, залежно від стратегії підприємства,
слід визначати потрібний тип кадрового резерву — резерв розвитку, резерв функціонування або управлінський кадровий резерв.
 Етап 2. Визначення посад для підготовки
резерву.
Зазначимо, що навіть у разі, коли створюється
кадровий резерв функціонування, не варто збирати резервістів абсолютно на всі посади —
адже це досить витратне та й просто марне
заняття.
Слід виявити саме той ключовий склад підприємства, який дасть максимальний і найбільш ефективний результат.
Для реалізації цього кроку необхідно виконати наступні дії:
— провести аналіз організаційної структури,
щоб оцінити кадрову укомплектованість підрозділів;
— визначити ключові позиції організаційної
структури;
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— визначити посади, які підприємство планує створити в перспективі, наприклад, при
впровадженні нових технологій або створення
нового відділу.
У процесі визначення ключових позицій не
можна забувати про те, що в ситуації, коли працівник, який перебуває в кадровому резерві,
призначається на вищу посаду, його попередня
позиція обов’язково повинна бути заміщена або
відповідним працівником з резерву, або стороннім фахівцем.
 Етап 3. Визначення пріоритетної чисельності кандидатів резерву на кожну з ключових позицій.
Рекомендована чисельність резервістів зазвичай становить 2 – 3 людини на посаду. Менша
кількість претендентів на одну позицію ризикована з точки зору кадрової безпеки, оскільки завжди існує ймовірність відмови або звільнення
резервіста, а великою кількістю фахівців в резерві складно і дорого керувати.
Крім того, наявність декількох претендентів
на одну позицію створює конкуренцію між
ними, що підвищує підсумковий рівень їхньої
підготовки. Завданням менеджера з персоналу в
цьому випадку є забезпечення виключно здорової конкуренції і попередження будь-яких
конфліктів на цьому ґрунті.
 Етап 4. Формування і складання списку
резерву.
Даний етап включає:
— формування списку кандидатів у резерв;
— створення резерву на конкретні посади.
У процесі формування резерву варто визначити:
— кого можна і необхідно включити у списки
кандидатів у резерв;
— хто з включених у списки кандидатів у резерв повинен пройти навчання;
— яку форму підготовки застосувати до кожного кандидата з обліком його індивідуальних
особливостей і перспективи використання на
керівній посаді.
Для формування списку резерву використовуються наступні методи:
— аналіз документальних даних — звітів,
автобіографій, характеристик, результатів атестації працівників й інших документів;
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— інтерв’ю (бесіда) за спеціально складеним
планом чи запитальника або без визначеного
плану для виявлення необхідних відомостей
(прагнень, потреб, мотивів поведінки тощо);
— спостереження за поведінкою працівника в
різних ситуаціях (на виробництві, в побуті і т. д.);
— оцінка результатів трудової діяльності —
продуктивності праці, якості виконуваної роботи, показників виконання завдань керованим
підрозділом за період, що найбільш характерний для оцінки діяльності керівника;
— метод заданого групування працівників —
порівнюються якості претендентів з вимогами
посади того чи іншого рангу: під задані вимоги
до посади підбирається кандидат або під задану
структуру робочої групи підбираються конкретні люди.
Метод передбачає формування трьох видів інформаційних масивів професіограм усієї номенклатури керівних посад, фактографічних даних
і критеріїв якостей спеціалістів.
При формуванні списків кандидатів у резерв
враховуються такі фактори, як:
— вимоги до посади, опис і оцінка робочого
місця, оцінка продуктивності праці;
— професійна характеристика фахівця, необхідного для успішної роботи на відповідній посаді;
— перелік посад, займаючи які працівник
може стати кандидатом на резервовану посаду;
— граничні обмеження критеріїв (освіта, вік,
стаж роботи і т. д.) добору кандидатів на відповідні посади;
— результати оцінки формальних вимог та
індивідуальних особливостей кандидатів на резервовану посаду;
— висновки і рекомендації останньої атестації;
— думка керівників та фахівців суміжних підрозділів;
— результати оцінки потенціалу кандидата
(можливий рівень керівництва, здатність до навчання, вміння швидко опановувати теорію і
практичні навички).
Найбільш вагомими факторами і критеріями,
що підлягають обліку при формуванні системи
якостей керівника в резервованій посаді, є:
— мотивація праці — інтерес до професійних
проблем і творчої праці, прагнення до розши42

рення кругозору, орієнтація на перспективу,
успіх, досягнення, готовність до соціальних конфліктів в інтересах працівників та справи, до обґрунтованого ризику;
— професіоналізм і компетентність — освітній і віковий ценз, стаж роботи, рівень професійної підготовленості, самостійність у прийнятті рішень і вміння їх реалізувати, уміння вести
переговори, аргументувати свою позицію, відстоювати її та інше;
— особистісні якості й потенційні можливості: високий ступінь інтелігентності, уважність, гнучкість, доступність, авторитетність,
тактовність, комунікабельність, організаторські
схильності, нервово-психічна та емоційна стійкість, моторні характеристики і т. д..
На стадії формування списку резерву переглядаються такі задачі, як:
— оцінка кандидатів;
— зіставлення сукупності якостей кандидата
і тих вимог, які необхідні для резервованої посади;
— порівняння кандидатів на одну посаду і вибір більш відповідного для роботи в резервованій посаді.
За результатами оцінки і порівняння кандидатів уточнюється і корегується попередній список резерву.
Якщо необхідно створити зовнішній резерв,
тобто «завербувати» фахівців, які не є працівниками підприємства, слід звернутися до стандартних методів, що використовуються при підборі персоналу: пошуку через відкриті джерела,
рекомендацій від тих, хто вже працює на підприємстві, переговорам з потенційно цікавими
фахівцями відповідної галузі, пошуку талановитих студентів і т. п..
При створенні внутрішнього резерву доцільно використовувати три основні методи відбору: самовисування працівника, висунення
працівника його безпосереднім керівником, рекомендація інших керівників, які співпрацюють
з даним працівником.
Після визначення кандидатів на включення до
кадрового резерву, необхідно провести процедуру відбору найбільш здібних з них, які мають
найвищий потенціал для тієї чи іншої посади.
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На першому етапі відбору ми оцінюємо стандартний набір характеристик кожного кандидата за наступними критеріями: вік, наявність на
підприємстві потенційно цікавих для кандидата
посад, стаж роботи , загальні показники роботи
(відсутність дисциплінарних стягнень, результативність роботи за певний період та інше).
Після попереднього відбору, кандидати, котрі
залишилися в списку, проходять оцінку професійних і особистісних якостей, необхідних на тій
посаді, на яку вони претендують у подальшому.
Тепер залишається визначити методи виявлення цих якостей у кандидатів. Таких методів, залежно від складності та рівня посади, може бути
кілька:
— професійне інтерв’ю претендента з успішними працівниками підприємства, що працюють на посаді, для якої створюється кадровий резерв. Працівник повинен оцінити кандидата по заздалегідь визначеним критеріям,
наприклад: відсутність/наявність/рівень базових теоретичних знань, необхідних для зайняття посади, відсутність/наявність/рівень певних
практичних навичок роботи і т. д.;
— проведення експертної оцінки кандидата
за методом 360: оцінка колег, безпосереднього
керівника, підлеглих, клієнтів (за наявності);
— аналіз результатів роботи за певний період: темпи зростання результативності, наявність професійних досягнень;
— інтерв’ю за компетенціями;
— професійне та особисте тестування.
Застосовуючи тестування для оцінки кандидатів, доцільно заздалегідь скласти набори методик для кожної посади відповідно до оцінюваних компетенцій.
Всі результати проведеної оцінки кандидатів
повинні бути занесені в протоколи досліджень,
а кандидати повідомлені про рішення експертної комісії. Після підведення підсумків проведених досліджень формується остаточний список
резервістів.
 Етап 5 . Підготовка кандидатів.
Для формування резерву, як правило, недостатньо відібрати здатних до просування співробітників — важливо правильно підготувати їх
до посади і організувати таке просування.
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Для професійної підготовки можуть бути використані наступні методи:
— індивідуальна підготовка під керівництвом
вищого керівника;
— стажування на посаді на своєму та іншому
підприємстві;
— навчання у вищих навчальних закладах
або на курсах (залежно від планованої посади).
Для підготовки резерву розробляються і затверджуються адміністрацією три види програм.
Загальна програма включає теоретичну підготовку — оновлення і поповнення знань з окремих питань науки і практики управління виробництвом; підвищення освіти кандидатів,
зарахованих до резерву, пов’язаних з їх колишньою (базовою) підготовкою; вивчення фахових дисциплін, необхідних для підвищення
ефективності управління виробництвом. Форма
контролю — здача іспиту (заліків).
Спеціальна програма передбачає розподіл
всього резерву за спеціальностями. Підготовка,
що поєднує теорію і практику, здійснюється за
наступними напрямками: ділові ігри з загальнотехнічних і спеціальних проблем; вирішення
конкретних виробничих завдань за спеціальностями. Форма контролю — розробка конкретних рекомендацій щодо поліпшення виробництва та їх захист.
Індивідуальна програма включає конкретні
завдання щодо підвищення рівня знань, умінь і
навичок для кожного фахівця, зарахованого
в резерв, за наступними напрямками: виробнича практика на вітчизняних і зарубіжних підприємствах, стажування на резервній посаді.
Індивідуальні плани кандидатів розробляються безпосередніми начальниками підрозділів і затверджуються керівниками підприємства. Систематичний контроль за виконанням
індивідуальних планів здійснюється керівниками підрозділів та працівниками служби управління персоналом, відповідальними за підготовку резерву.
Підготовка кадрового резерву складається з
навчання і виховання працівників, зарахованих
у резерв, систематичному і всебічному вивченні
та спостережені за ними у повсякденній роботі
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(при цьому уточнюються професійні, ділові та
особистісні якості кандидатів, їхні сильні і слабкі сторони, ступінь їхньої готовності для висунення на керівну посаду); у підборі відповідної
форми навчання; у визначенні заходів щодо підвищення ділової кваліфікації і оволодіння практичними навичками роботи на посаді в резерві
на яку зарахований кандидат.
Для професійної підготовки можуть бути використані наступні методи:
— Групове навчання. За допомогою групового навчання (тренінгів, семінарів, конференцій, майстер-класів тощо). Необхідно дати
резервістам знання і навички, потрібні на будьякій управлінській посаді: базові навички управління, навички ефективної комунікації, системного мислення, роботи в команді, мотивування
підлеглих, а також загальні знання у тій галузі, в
якій функціонує підприємство.
— Індивідуальне навчання. Індивідуальне
навчання для резервістів розробляється у вигляді індивідуальних планів розвитку з урахуванням вимог до посади, на яку претендує резервіст, а також знань, умінь, навичок, якими він
володіє.
Існує кілька методів індивідуального навчання:
— підбір спеціалізованих курсів і навчальних
програм для отримання резервістом необхідних
професійних знань і навичок. Подібне навчання
проводиться, як правило, або на базі спеціалізованих навчальних центрів, або у відповідних навчальних закладах;
— отримання необхідних знань від більш досвідченого колеги-наставника;
— участь у виконанні виробничих завдань
майбутньої посади під контролем наставника.
Програми як групового, так і індивідуального навчання розробляються з урахуванням
завантаженості резервіста на його поточній
посаді, щоб не завдати шкоди виробничому
процесу. Крім того, навчальні програми складаються, як правило, на рік, аби не допускати
перевантаження фахівця занадто великим обсягом нових знань. Інтенсивність навчальної
програми залежить і від планованих термінів
вступу резервіста на нову посаду. У разі, на44

приклад, коли запуск нового проекту планується через шість місяців, а фахівець резерву
ще не готовий до виконання своїх майбутніх
обов’язків, необхідно організувати інтенсивне
навчання.
Важливим завданням фахівця, відповідального за програму кадрового резерву, є розробка
системи мотивації наставників, яка б стимулювала їх ефективно виконувати свої обов’язки.
Основним показником ефективності роботи наставників є високий рівень підготовки резервістів, можна ввести преміювання наставників за
підсумками програми навчання.
Якість проведеного навчання оцінюємо за
кількома напрямками:
— оцінка знань, отриманих в ході групового
навчання і за підсумками індивідуального навчання (оцінюється зростання професійних та
управлінських компетенцій);
— оцінка результатів роботи на поточній посаді резервіста з моменту зарахування в кадровий резерв;
— оцінка результатів і досягнень резервіста у
виконанні завдань майбутньої посади;
— оцінка психологічного стану резервіста.
Для проведення оцінки використовуються наступні методи:
— проведення повторної оцінки резервіста за
критеріями, які використовуються в процесі
первинної оцінки;
— порівняльний аналіз результатів первинної
оцінки резервіста, проведеної при відборі до
кадрового резерву, та отриманих ним виробничих результатів та досягнень у процесі і після
закінчення навчання;
— отримання зворотного зв’язку від наставника резервіста;
— отримання зворотного зв’язку від безпосереднього та/або вищого керівника;
— проведення психологічного тестування;
— отримання зворотного зв’язку від самого
резервіста.
Усі результати підсумкової оцінки повинні
бути занесені в протокол, після чого приймається
рішення про подальшу долю фахівців, які входять до кадрового резерву. Варіантів може бути
декілька:
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— запропонувати успішним резервістам зайняти посади, на які вони претендують (при
наявності їх на підприємстві на момент прийняття рішення);
— заохотити успішних «випускників», які показали високий рівень професійних та управлінських компетенцій;
— виключити з кадрового резерву співробітників, чиї підсумкові результати оцінки не відповідають необхідним.
Не можна забувати і про наставників успішних резервістів. За результатами оцінки, якщо
наставник якісно виконав взяті на себе зобов’язання стосовно учасника програми, він повинен бути заохочений згідно з чинною на підприємстві системою мотивації.
 Етап 6. Висунення працівника на відповідну посаду.
Завершенням роботи з формування та підготовки резерву кадрів є висунення працівника на
відповідну посаду.
Розстановка кадрів є кінцевою метою кадрової політики і ключовою ланкою всієї роботи
з кадрами управління. При наявності на підприємстві відкритих цільових вакансій, відбувається розгляд кандидатів на заміщення з числа
успішних резервістів. Для входження резервіста
на нову посаду складається відповідний план
адаптації.
Для полегшення процесу адаптації до нової посади необхідно включити кандидатів в нову для
них систему управління підприємством (на новому рівні), детально ознайомити їх з правилами
і технологіями комунікації та прийняття рішень,
ввести в новій якості в трудовий колектив.
Для багатьох великою проблемою стає зміна
статусу (був колегою, а став начальником), тому
кадровій службі необхідно продумати процедури адаптації і для «молодого» начальника, і для
його «нових» підлеглих.
Більш складним є входження в колектив працівника, прийнятого на підприємство, так би
мовити, зі сторони — через рекрутингові агентства або через самостійний пошук. Новачки проходять орієнтаційні програми, які допомагають
розібратися в структурі, традиціях підприємства, спеціалізовані управлінські тренінги.
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Досить ефективні в таких ситуаціях тренінги
командоутворення — вони допомагають швидшому взаємному пристосуванню нового начальника і наявного колективу. Одночасно вирішуються проблема більшого згуртування
колективу підрозділів і підвищення ефективності
роботи у цілому.
При відсутності на момент закінчення програми підготовки резервістів відкритих цільових вакансій, необхідно планувати заходи щодо
утримання перспективних співробітників на
підприємстві.

Утримання резервістів
на підприємстві

Резервісти, які успішно пройшли програму
підготовки та підвищили свій професійний
рівень, часто «виростають» зі своєї поточної
посади. Цей факт і відсутність кар’єрного просування може серйозно знизити мотивацію
співробітника і в крайніх випадках послужити
причиною звільнення в пошуках більш перспективної роботи. Для мінімізації цього ризику, корисно спланувати програму по утриманню резервістів в організації, яка може включати в
себе наступні способи (залежать від можливостей і кадрової політики компанії):
— розширення функціональних обов’язків
співробітника, розширення зони його відповідальності й рівня прийняття рішень (по можливості, додавання частини менеджерських
функцій, наприклад, керівництво будь-яким
відповідальним проектом);
— надбавка до заробітної плати;
— надання додаткових соціальних пільг;
— організація тимчасових заміщень керівника
(на час відпустки, відрядження, хвороби та інше)
— можливість стати наставником для менш
досвідчених працівників.
У будь-якому випадку, при виборі методів
утримання необхідно також враховувати індивідуальні потреби працівника (так, для когось з
них більш важливим є матеріальна складова, а
для когось — отримання високого статусу на
підприємстві і т. д.).
Таким чином, кадровий резерв — це група
керівників і фахівців, які здатні до управлінської
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Підбиваючи підсумки, можна з упевненістю
сказати, що кадрові резерви — це найпотужніший і високоефективний інструмент у всій системі управління персоналом, що дозволяє вирішувати питання в найширших масштабах і
проводити кадрову політику на належному рівні. Саме правильна і добре організована робота здатна принести відповідні результати. Кадрові резерви — це одна з найсильніших ланок
в організації та управлінні будь-якою структурою. Не дарма кажуть, що кадри вирішують
все. Робота з кадровим резервом — це перш за
все спрямованість на потреби підприємства,
необхідності керівництва і працівників у грамотному формуванні резерву для подальшого
вдосконалення їхньої діяльності та професіоналізму.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом

реклама

діяльності, відповідають вимогам, що висуваються до посади того чи іншого рангу, які
пройшли відбір і систематичну цільову кваліфікаційну підготовку.
Створення кадрового резерву необхідно для
більш якісного забезпечення підприємства підготовленими працівниками, готовими в разі
необхідності відповідати не тільки за свою ділянку роботи, але й за інші — по суміжних напрямках.
Наявність в кадровому резерві підготовлених
фахівців дозволяє підприємству значно знизити
витрати на підбір і адаптацію нових співробітників, а також побудувати систему інвестицій в
розвиток персоналу, що своєю чергою значно
підвищує нематеріальну мотивацію працівників
і сприяє їх закріпленню на підприємстві.
Крім того, наявність підготовленого кадрового резерву дозволяє значно знизити ризики компанії при захворюванні ключових співробітників або виникненні інших непередбачених
обставин.
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У ст. 27 Кодексу законів про працю України передбачено, що строк
випробування для робітників не може перевищувати одного місяця.
А як визначити, що професія є робітничою?
За допомогою кодифікації професій.
Дійсно, згідно зі ст. 27 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) строк випробування при прийнятті на роботу робітників не
може перевищувати одного місяця. Водночас, у
КЗпП не міститься визначення поняття «робітник», тому для цього слід використовувати інші
нормативні документи, зокрема, Національний
класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП).
Відповідно до пунктів 4.6. – 4.8. розділу 4
«Описання розділів класифікації професій» КП,
до робітничих віднесені такі категорії професій
як: «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства» (коди професійних назв робіт, віднесених
до цієї категорії, починаються з цифри «6»),
«Кваліфіковані робітники з інструментом»
(коди починаються з цифри «7»), «Робітники з
обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування,
складання устаткування та машин» (коди починаються з цифри «8»).
Таким чином, професії, що входять до зазначених професійних угрупувань, належать до
робітничих.
Проте у КП міститься опис двох розділів класифікації професій, які за назвою неможливо
однозначно віднести як до робітничих, так і до
професій інших категорій (керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців). Це
розділ 4.5. «Працівники сфери торгівлі та послуг» (коди професійних назв робіт, віднесених
до цієї категорії починаються з цифри «5») та
розділ 4.9. «Найпростіші професії» (коди починаються з цифри «9»).
Визначитися з приналежністю до певної категорії професій, коди яких починаються з
цифр 5 та 9, допоможе Закон України «Про про№ 5 (161), 1 березня 2018

фесійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р.
№ 103/98-ВР (далі — Закон № 103), оскільки
одним з його завдань, визначеному в ст. 2, є задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку
праці робітниках.
Відповідно до ст. 3 Закону № 103, підготовка
за робітничими професіями може здійснюватися
у професійно-технічних навчальних закладах,
а також шляхом індивідуального чи курсового
навчання на виробництві, у сфері послуг.
Статтею 18 Закону № 103/98-ВР до професійно-технічних навчальних закладів належать:
професійно-технічне училище відповідного профілю; професійне училище соціальної реабілітації; вище професійне училище; професійний ліцей; професійний ліцей відповідного профілю;
професійно-художнє училище; художнє професійно-технічне училище; вище художнє професійно-технічне училище; училище-агрофірма;
вище училище-агрофірма; училище-завод;
центр професійно-технічної освіти; центр професійної освіти; навчально-виробничий центр;
центр підготовки і перепідготовки робітничих
кадрів; навчально-курсовий комбінат; навчальний центр; інші типи навчальних закладів, що
надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання.
Завершення навчання у професійно-технічному навчальному закладі підтверджується
присвоєнням випускникам (учням) освітньокваліфікаційних рівнів «Кваліфікований робітник», «Молодший спеціаліст» згідно з набутими
професійними знаннями, уміннями і навичками.
Таким чином, до робітничих професій слід
відносити ті професії, кваліфікаційні вимоги до
яких передбачають наявність у працівника професійно-технічної освіти та/або професійної
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підготовки на виробництві — саме такі кваліфікаційні вимоги і висунуто до професій, віднесених до розділів 4.5. — 4.9. КП.
Отже, згідно з принципами побудови КП,
назви робітничих професій віднесено до
п’ятого – дев’ятого розділів, тобто код робітничої професії починається цифрами 5, 6, 7,
8, 9.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників наведені у галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій,
зокрема, у розділі 2 «Професії робітників» Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336.

На підприємстві незабаром буде введено неповний робочий час для частини
працівників. Один зі співробітників не погодився на це і оскільки вже знайшов
іншу роботу, просить звільнити його до закінчення двомісячного строку попередження, але не за власним бажанням, а саме за п. 6 ст. 36 КЗпП — чи можна так
вчинити?
Так, можна.
Відповідно до ст. 32 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) у зв’язку із змінами
в організації виробництва і праці допускається
зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи
посадою. Про зміну істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного
робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших) працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж
за два місяці. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то
трудовий договір припиняється на підставі відмови працівника від продовження роботи у
зв’язку із зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 36
КЗпП).
Звісно, роботодавець зобов’язаний дотримати встановлений законодавством строк попе-

редження про зміну істотних умов праці і зміни
можуть вводитися в дію не раніше, ніж спливе
строк попередження. Також до закінчення встановленого строку попередження роботодавець
не вправі звільнити працівників, які не згодні
працювати у нових умовах, за п. 6 ст. 36 КЗпП —
вони мають право продовжувати працювати за
попереднім режимом робочого часу і з попередньою оплатою праці до введення нових умов
праці через два місяці.
Проте на прохання працівника (зафіксованого у письмовій формі для уникнення будь-яких
ускладнень у подальшому), який відмовляється
від продовження роботи у змінених умовах праці, його може бути звільнено за п. 6 ст. 36 КЗпП
у будь-який день з моменту отримання ним повідомлення про запровадження неповного робочого часу до фактичного запровадження нового режиму роботи, але з виплатою, відповідно
до ст. 44 КЗпП, вихідної допомоги у розмірі не
менше середнього місячного заробітку.

Чи може роботодавець відмовити працівниці у виході на роботу
на умовах неповного робочого часу в період відпустки для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку?
Ні, не може.
Жінка, яка фактично доглядає дитину до досягнення нею трирічного віку, у період відповідної відпустки має право працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.
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Відповідно до ч. 1 ст. 56 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП), за угодою між
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бочий тиждень. На прохання вагітної жінки,
жінки, яка має дитину віком до 14 років або
дитину-інваліда, у т. ч. таку, що перебуває під її
опікуванням, або здійснює догляд за хворим
членом сім’ї відповідно до медичного висновку,
роботодавець зобов’язаний встановити їй неповний робочий день або неповний робочий
тиждень. Зазначена гарантія поширюється і на
тих працівників, яким згідно із законодавством
встановлено скорочену тривалість робочого
часу (наприклад, вчителям, медикам, працівникам, які працюють у важких і шкідливих
умовах праці).
У разі встановлення неповного робочого
часу згідно зі ст. 56 КЗпП оплата праці прово-

диться пропорційно відпрацьованому часу або
залежно від виробітку, а робота на таких умовах не тягне за собою жодних обмежень обсягу
трудових прав працівників (у т. ч. права на щорічну відпустку, надбавку за вислугу років та
інші пільги і гарантії, передбачені законодавством і колективним договором для працівників, які працюють з повним робочим часом).
З огляду на зазначене, роботодавець не має
права відмовити жінці, яка в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку виявить бажання працювати на умовах неповного робочого часу,
і зобов’язаний встановити їй тривалість робочого часу, про яку вона просить.

Працівник надав заяву про звільнення за власним бажанням (через два тижні),
але в день, коли мало бути проведене звільнення, захворів — чи повинно
підприємство оплатити йому листок непрацездатності?
Так, повинно.
У ч. 1 ст. 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІV (далі — Закон № 1105) визначено, що всі застраховані
громадяни України мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності. Це право виникає в них з настанням страхового випадку в період роботи, включаючи час випробування та день
звільнення, якщо інше не передбачено законом (ч. 2 ст. 19 Закону № 1105).

Підставою для призначення виплат за період
хвороби є виданий і заповнений в установленому порядку листок непрацездатності.
Отже, якщо працівник, який захворів у день
звільнення, підтвердить це листком непрацездатності, то він має право на отримання виплат за ним на загальних підставах. Так само
як і іншій застрахованій особі, підприємство
має оплатити йому перші п’ять календарних
днів тимчасової непрацездатності, зазначені в
листку непрацездатності, а Фонд соціального
страхування — усі інші, починаючи із шостого
дня.

Приймаємо на роботу нового працівника, але він повідомив,
що десь загубив трудову книжку — чи можемо ми йому
оформити її дублікат?
Ні, не можете, це має зробити його попередній роботодавець.
Відповідно до п. 5.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства
соціального захисту населення України від
№ 5 (161), 1 березня 2018

29 липня 1993 р. № 58, особа, яка загубила трудову книжку або вкладиш до неї, зобов’язана
негайно заявити про це роботодавцеві за місцем останньої роботи. Заява складається в довільній формі.
Не пізніше 15 днів після заяви, а у разі ускладнення в інші строки роботодавець має видати
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працівнику іншу трудову книжку або вкладиш
до неї (нових зразків) з написом «Дублікат» в
правому верхньому кутку першої сторінки.
Заповнюється дублікат трудової книжки заповнюється за загальними правилами (див.
Зразок). У розділі «Відомості про роботу», «Відомості про нагородження» та «Відомості про
заохочення» вносяться записи про роботу, а
також про нагородження і заохочення за місцем останньої роботи на підставі раніше виданих наказів. Якщо працівник до влаштування на це підприємство вже працював, у розділ
«Відомості про роботу» у графу 3 спочатку
вноситься запис про загальний стаж його роботи до влаштування на це підприємство,
який підтверджується документами. Загальний стаж роботи записується сумарно, тобто
зазначається загальна кількість років, місяців,

днів роботи без уточнення, на якому підприємстві, в які періоди часу та на яких посадах працював у минулому власник трудової
книжки. Після цього вносяться записи про
окремі періоди роботи. У графі 2 зазначається
дата прийняття на роботу, у графі 3 — найменування підприємства, де працював працівник, а також цех (відділ) і посада (робота), на
яку було прийнято працівника. Після цього у
графі 2 записується дата, а в графі 3 — причина звільнення. У графі 4 зазначаються найменування, дата і номер документа, згідно з
яким зроблені записи в дублікаті.
Влаштовуючись на нове місце роботи, працівник пред’являє вже оформлений дублікат
трудової книжки (а не просить його зробити на
тому підприємстві, яке фактично ще не було
його роботодавцем).
Зразок

Загальний стаж роботи до влаштування на ПрАТ
«Будівник» становить два роки один місяць і 10 днів
Товариство з обмеженою відповідальністю «Полігон»
01

10

2013

Наказ від 30.09.2013

Прийнято комірником

№ 175-п
03

08 2014

Переведено на посаду завідувача господарства

Наказ від 03.08.2014
№ 98-п

11

1
2

14
17

01

2016

Звільнено за власним бажанням, ст. 38 КЗпП

Наказ від 11.01.2016
№ 7-п

01 2016

України
Приватне акціонерне товариство «Будівник»
Прийнято начальником відділу складського
господарства

№ 12-п

Звільнено за власним бажанням, ст. 38 КЗпП

Наказ від 16.02.2017

України

№ 49-п

02

2017

Інспектор з кадрів
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Сірих

Наказ від 13.01.2016

І. О. Сірих
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ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

Усміхнись!

Розмова у відділі кадрів:
— Марійко, а ти добре готуєш?
— Так, а що?
— Підготуй заступника директора до звільнення —
у нього ж серце слабке...
***
Мама запитує сина:
— Петрику, бачиш, знову вчителька на тебе сварилася. Ну скажи мені, навіть якщо ти й побачив, що у
Марії Іванівни колготки порвалися, навіщо було всім
про це розповідати?
— Мамо, та я не хотів — вона сама мене про це
попросила.
— Як сама?!
— Так, сказала мені: «Петре, ти чого там на задній
парті смієшся? Ану розкажи нам всім, ми теж посміємося!».
***

Жінка грайливо запитує у чоловіка:
— Любий, а ти вже купив мені подарунок на 8 березня?
— Звичайно купив.
— А він мені сподобається?
— Не впевнений, але на цей випадок я підстрахувався — якщо не сподобається, віддаси мені, я про
таку ігрову клавіатуру вже давно мріяв.
***
— Кохана, що тобі подарувати на 8 березня?
— Купи мені каблучку хоча б з невеликим діамантом.
— Радість моя, ти ж знаєш, яка в мене зарплата...
— Тоді сам вирішуй.
— Ну дай хоч якусь підказку.
— Добре. Даю підказку: у нашому відділенні банку
просто нікудишня система безпеки.
***
Ранковий випуск новин на одному з державних каналів. На екрані показують жінок з букетами, ведучий
розповідає про сьогоднішнє свято, говорячи наступне:
«У цей день усі жінки повертаються додому з квітами».
У переважної частини чоловіків виникає запитання:
«Звідки?! Звідки жінки вранці 8-го березня повертаються додому з квітами???».
***
Дзвінок до «Швидкої» під час свята:
— Допоможіть! У жінки почалися передчасні пологи!
— Будь ласка, заспокойтеся! Це її перша дитина?
— Ні, дурню, це її чоловік!
***
Дружина жаліється чоловікові:
— Весна прийшла, на вулиці тепленько, сонячно, а
мені роздягтися нема в що…
***

Добрі поради

Якщо на 8 березня чоловік чи колеги подарували не
те, про що ви мріяли, тоді наступного разу треба мріяти голосніше!
У разі, якщо гроші для вас не головне, то головне —
не розповідати про це своєму роботодавцю.
***

І таке бува ...

З оголошень:
«У зв’язку з тимчасовими фінансовими труднощами на підприємстві та відсутністю коштів на подарунки
й проведення корпоративу з нагоди 8 березня, чоловіча частина трудового колективу просить усіх співробітниць 7 березня принести з дому брудний посуд й побутову техніку, що потребує дрібного ремонту, для
отримання подарунків по бартеру».
«Акція від кінотеатру: з нагоди 8 березня —
жінки безкоштовно».

Весняні квіти

На 8 березня чотири сусіди подарували своїм дружинам різні букети. Дізнайтеся, як звали дружину кожного з них та хто
які квіти дарував, якщо відомо, що:
— Іван не купував квіти, назва яких починається на букву «т»;
— Марії цього разу не дарували троянди;
— Галині чоловік подарував не нарциси і не лілії;
— дружина Сергія — не Катерина, а дружина Олексія — не Оксана;
— Дмитро не купляв троянди;
— чоловік Галини — не Сергій і не Олексій;
— дружину Івана звуть не Марією і не Катериною;
— лілії подарував своїй дружині не Сергій.
Ім’я чоловіка
Ім’я дружини
Квіти
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Дмитро

Іван

Олексій

Сергій
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Важливі дати березня

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 відділення Фонду соціального захисту інвалідів за місцем реєстрації підприємства, установи, організації Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою № 10-ПІ (річна) за 2017 рік (за формою,
затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. № 42);
— Всесвітній день цивільної оборони.
3 — робочий день, якщо відповідно до рекомендацій Уряду
на вашому підприємстві 9 березня буде вихідним (розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 1-р).
7 — останній день подання до органу Державної статистики звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за лютий
2018 року (за формою, затвердженою наказом Держстату
від 10 червня 2016 р. № 90);
— передсвятковий день (тривалість роботи працівників
зменшується на одну годину як при п’ятиденному, так і при
шестиденному робочому тижні (крім працівників, яким встановлено скорочену тривалість робочого часу)).
8 — Міжнародний жіночий день (святковий день).
9 — для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями, цей робочий день Уряд
рекомендував перенести на суботу 3 березня (розпорядження
Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 1-р).
10 — День землевпорядника (щорічно відзначається у другу суботу березня (встановлено Указом Президента України від
11 грудня 1999 р. № 1556/99)).
14 — День українського добровольця (встановлено постановою Верховної Ради України від 17 січня 2017 р. № 1822-VIII).
18 — День працівника податкової та митної справи України
(встановлено Указом Президента України від 11 жовтня 2013 р.
№ 554/2013);
— День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення (щорічно відзначається у третю неділю березня (встановлено Указом Президента України від 15 лютого 1994 р. № 46/94)).
20 — День весняного рівнодення (тривалість дня і ночі внаслідок переміщення Землі відносно Сонця стають рівними,
вважається астрономічним початком весни).
22 — Всесвітній день водних ресурсів.
23 — Всесвітній метеорологічний день.
25 — День Служби безпеки України (встановлено Указом
Президента України від 22 березня 2001 р. № 193/2001);
— переведення годинника о 3 годині ранку на одну годину вперед (відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України «Про порядок обчислення часу на території України»
від 13 травня 1996 р. № 509).
26 — День Національної гвардії України (встановлено Указом
Президента України від 18 березня 2015 р. № 148/2015).
27 — Міжнародний день театру.
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Видається з липня 2011
Газета розповсюджується тільки за передплатою,
яку можна оформити в редакції, відділеннях
зв’язку «Укрпошти» та передплатних агентствах.
Відповідальність за достовірність інформації,
наведеної у статтях, несуть їх автори, а рекламних
матеріалів — рекламодавці. Позиція редакції
не завжди збігається з думкою автора. Відтворення
матеріалів газети «Консультант Кадровика»
можливе лише з письмового дозволу редакції.

