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Види відпусток: які існують,
кому та якої тривалості надаються

Переважна частина відпусток надається працівникові для відпочинку, але деякі —
для інших цілей, наприклад, навчання чи догляду за дитиною. Також різні категорії
працівників мають право на щорічні відпустки різної тривалості, а деякі категорії,
крім того, і на додаткові відпустки, причому як за свій рахунок, так і за рахунок
роботодавця. Як же не заплутатися у всіх цих видах відпусток та якими нормами
законодавства регулюються окремі їхні види? На усі ці запитання ви знайдете відповідь у цій статті, яка може стати для кадровика своєрідним довідником з відпусток та їх «класифікатором».

Правове регулювання

Питання різних видів відпусток розглядаються
у певних законодавчих та інших нормативноправових актах, але основними з них є Кодекс
законів про працю України (далі — КЗпП) та Закон України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504).
Крім того, деякі питання щодо відпусток врегульовано і в Конституції України, у відповідних
статтях якої, зокрема, йдеться про:
• ст. 24 — спеціальні заходи щодо охорони
праці і здоров’я жінок, у т. ч. про моральну підтримку материнства і дитинства, включаючи
надання оплачуваних відпусток та інших пільг
вагітним жінкам і матерям;
• ст. 45 — право на відпочинок кожного, хто
працює, яке забезпечується, серед іншого, і наданням оплачуваної щорічної відпустки.
Зауважимо, що хоча у Конституції України
відпусткам приділяється значно менше уваги,
ніж, наприклад, у КЗпП або Законі № 504, у той
же час врегулювання окремих питань щодо відпусток саме у Конституції України є дуже важливим фактом для усіх працівників. Це пов’язано з
тим, що Конституція України є законодавчим
актом найвищої юридичної сили та прямої дії, і
тому навіть якщо у майбутньому законодавець з
яких-небудь причин «потенційно захоче», наприклад, позбавити жінок і матерів відповідних
оплачуваних відпусток або позбавити права на
оплачувані щорічні відпустки деякі категорії
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працівників, він не зможе цього зробити шляхом внесення змін лише до КЗпП або Закону
№ 504.
Для цього йому потрібно буде внести відповідні зміни також і до Конституції України, що
набагато важче, оскільки для внесення змін до
«звичайних» законодавчих актів потрібна лише
проста більшість голосів конституційного складу Верховної Ради України (226 голосів), а для
внесення відповідних змін до Конституції України потрібні вже не менш як дві третини голосів
від конституційного складу Верховної Ради
України (300 голосів).
Також кадровику слід звернути увагу на те,
що відповідно до ст. 2 Закону № 504 право на
відпустки мають усі громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями (далі — підприємство) незалежно від форм власності,
виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. Крім того, право на відпустки нарівні
з громадянами України мають також іноземці
та особи без громадянства, які працюють в
Україні.

Види відпусток

Різні види відпусток, а також підстави для їх
надання (відповідні норми законодавства) перелічені у ст. 4 Закону № 504, у якій, зокрема, передбачені:
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 щорічні відпустки:
— основна відпустка (ст. 6 Закону № 504);
— додаткова відпустка за роботу із шкідливими
та важкими умовами праці (ст. 7 Закону № 504);
— додаткова відпустка за особливий характер
праці (ст. 8 Закону № 504);
— інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;
 додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (статті 13, 14 і 15 Закону № 504);
 творча відпустка (ст. 16 Закону № 504);
 відпустка для підготовки та участі в змаганнях (ст. 161 Закону № 504);
 соціальні відпустки:
— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону № 504);
— відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закону № 504);
— відпустка у зв’язку з усиновленням дитини
(ст. 181 Закону № 504);
— додаткова відпустка працівникам, які
мають дітей або повнолітню дитину – особу з
інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи
(ст. 19 Закону № 504);
 відпустки без збереження заробітної
плати (статті 25, 26 Закону № 504);
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 інші види відпусток згідно із законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором.

Тривалість відпустки

Відповідно до с т. 5 Закону № 504 тривалість
відпусток визначається законодавством України і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях. При
цьому святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП)
не враховуються при визначенні тривалості:
— щорічних відпусток;
— додаткової відпустки працівникам, які
мають дітей або повнолітню дитину – особу з
інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи
(ст. 19 Закону № 504).
Вимоги законодавства щодо тривалості різних видів відпусток для різних категорій працівників наведено у Таблиці. При цьому згідно зі
ст. 10 Закону № 504 загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не
може перевищувати:
— 59 календарних днів для усіх працівників
(крім нижче наведених);
— 69 календарних днів для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах.
Таблиця

Вимоги законодавства щодо тривалості відпусток
Кому надається

Тривалість

1
2
Щорічна основна відпустка (надається за відпрацьований робочий рік, який відлічується
з дня укладення трудового договору), ст. 6 Закону № 504
Усім працівникам
не менш як 24 дні
Промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної,
24 календарних дні із збільшенням
електроенергетичної промисловості, а також зайнятому на відкритих гірничих роботах, за кожних два відпрацьованих роки
на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар’єрів і рудників, на будівельно-монтажних
на 2 календарних дні, але не більше
роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин
28 календарних днів
Працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах,
28 календарних днів незалежно від
кар’єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче
стажу роботи
Працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах,
24 календарних дні із збільшенням
кар’єрах і рудниках глибиною глибиною до 150 метрів
на 4 календарних дні при стажі
роботи на даному підприємстві
2 роки і більше
Працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, 28 календарних днів
національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних
лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв
за Списком робіт, професій і посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України, далі —
КМУ (Постанова КМУ від 9 червня 1997 р. № 570)
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Таблиця. Продовження
1
Воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин
Невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин

Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних
(педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науковопедагогічним працівникам та науковим працівникам у порядку, затверджуваному КМУ
(Постанова КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346)
Особам з інвалідністю I і II груп
Особам з інвалідністю III групи
Особам віком до вісімнадцяти років
Сезонним працівникам, (список сезонних робіт і сезонних галузей затверджується
КМУ), а також тимчасовим працівникам
Іншим категоріям працівників, якщо це передбачено іншими актами законодавства

2
30 календарних днів
24 календарних дні із збільшенням
за кожних два відпрацьованих роки
на 2 календарних дні, але не більше
28 календарних днів
56 календарних днів

30 календарних днів
26 календарних днів
31 календарний день
пропорційно до відпрацьованого
ними часу
відповідно до інших актів, але не
менше 24 календарних дні, також
не менше тривалості, передбаченій у
Законі № 504 для осіб з інвалідністю
та до вісімнадцяти років
Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, ст. 7 Закону № 504
Працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я
до 35 календарних днів
шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад,
затверджуваним КМУ (із визначенням конкретної тривалості у колективних чи трудових
договорах залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу
зайнятості працівника в цих умовах)
Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці, ст. 8 Закону № 504
Окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервоводо 35 календарних днів
емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних
географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я за
Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним КМУ
Працівникам з ненормованим робочим днем згідно із списками посад, робіт та
до 7 календарних днів
професій, визначених колективним договором, угодою
Відпустка у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах (додаткова оплачувана), ст. 13 Закону № 504
Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх
вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при
загальноосвітніх школах на період складання:
1) випускних іспитів в основній школі;
10 календарних днів
2) випускних іспитів у старшій школі;
23 календарних дні
3) перевідних іспитів в основній та старшій школах;
від 4 до 6 календарних днів без
урахування вихідних
4) іспитів екстерном за основну або старшу школу
відповідно 21 та 28 календарних
днів
Відпустка у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах (додаткова оплачувана), ст. 14 Закону № 504
Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних
35 календарних днів (загальна
навчальних закладів, для підготовки та складання іспитів
тривалість протягом року)
Відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти
та аспірантурі (додаткова оплачувана), ст. 15 Закону № 504
Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних
закладах з вечірньою та заочною формами навчання, на період настановних занять,
виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається у
вищих навчальних закладах:
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Таблиця. Продовження
1
1. На першому та другому курсах:
1.1. першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання;
1.2. третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання;
1.3. незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання
2. На третьому і наступних курсах:
2.1. першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання;
2.2. третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання;
2.3. незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання
3. На період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від
рівня акредитації
4. На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які
навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання:
4.1. першого та другого рівнів акредитації;
4.2. третього і четвертого рівнів акредитації
Працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою)
формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних
закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти

2
1.1. 10 календарних днів;
1.2. 20 календарних днів;
1.3. 30 календарних днів
2.1. 20 календарних днів;
2.2. 30 календарних днів;
2.3. 40 календарних днів
30 календарних днів

4.1. два місяці;
4.2. чотири місяці
як для осіб, які навчаються на
третьому і наступних курсах вищого
навчального закладу відповідного
рівня акредитації (див. вище)
Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або
один раз на рік з розрахунку 10
без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів
календарних днів на кожний іспит
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно
30 календарних днів та за їх бажавиконують індивідуальний план підготовки
нням протягом чотирьох років навчання — один вільний від роботи
день на тиждень з оплатою його
в розмірі 50 відсотків середньої
заробітної плати працівника
законодавством може
Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною
формами навчання, де навчальний процес має свої особливості
встановлюватись інша тривалість
Відпустка у зв’язку з профспілковим навчанням, (додаткова оплачувана), ст. 151 Закону № 504
Працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, на час до 6 календарних днів
профспілкового навчання
Творча відпустка, ст. 16 Закону № 504
Працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших
установлюється КМУ
випадках, передбачених законодавством
Відпустка для підготовки та участі в змаганнях, ст. 161 Закону № 504
Працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях установлюється КМУ
для підготовки та участі в змаганнях
Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни (додаткова із збереженням заробітної плати), ст. 162 Закону № 504
Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений 14 календарних днів на рік
Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, ст. 17 Закону № 504
Жінкам на підставі медичного висновку:
до пологів;
70 календарних днів;
після пологів;
56 календарних днів (70 календарних
днів — у разі народження двох і
більше дітей та у разі ускладнення
пологів), починаючи з дня пологів;
сумарно (до пологів + після пологів)
126 календарних днів (140
календарних днів — у разі
народження двох і більше дітей
та в разі ускладнення пологів)

№ 7 (163), 2 квітня 2018

7

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Таблиця. Продовження
1
2
Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку з
56 календарних днів (70
дня усиновлення. При цьому у разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана календарних днів — при
відпустка надається одному з батьків на їхній розсуд
усиновленні двох і більше
дітей)
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, ст. 18 Закону № 504
до досягнення дитиною трирічного
Жінкам за їхнім бажанням (або батьку дитини, бабі, діду чи іншим родичам, які
фактично доглядають за дитиною, або особі, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, віку (або більшої тривалості за
одному із прийомних батьків чи батьків-вихователів для повного або часткового
рішенням підприємства та за
використання) після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. (Не
рахунок його власних коштів)
надається працівнику, якщо дитина перебуває на державному утриманні (крім
прийомних дітей у прийомних сім’ях та вихованців у дитячих будинках сімейного типу))
Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини, ст. 181 Закону № 504
Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського 56 календарних днів (70
піклування, старше трьох років (після набрання законної сили рішенням про
календарних днів — при
усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя — одному з них на їх розсуд) усиновленні двох і більше дітей)
та якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання
законної сили рішенням про усиновлення дитини)
Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю
з дитинства підгрупи А I групи, ст. 19 (додаткова оплачувана) Закону № 504
10 календарних днів без урахування
Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з
святкових і неробочих днів (не
інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства
підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з
більше 17 календарних днів
дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого загалом за наявності декількох
перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину підстав для надання цієї відпустки)
або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних
батьків
Відпустка без збереження заробітної плати (в обов’язковому порядку за бажанням працівника), ст. 25 Закону № 504
1. Матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого
до 14 календарних днів щорічно
перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком
до 15 років або дитину з інвалідністю
2. Чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці
до 14 календарних днів
3. Матері або іншим особам, зазначеним у ч. 3 ст. 18 та ч. 1 ст. 19 Закону № 504
(див. вище), у разі:
3.1. якщо дитина потребує домашнього догляду;
3.1. тривалістю, визначеною в

3.2. якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);
3.3. якщо дитині встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А»
4. Матері або іншій особі, зазначеній у ч. 3 ст. 18 Закону № 504, для догляду за
дитиною віком до 14 років
5. Учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
6. Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»
7. Особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною
8. Пенсіонерам за віком та особам з інвалідністю III групи
9. Особам з інвалідністю I та II груп
10. Особам, які одружуються

8

медичному висновку, але не
більш як до досягнення дитиною
шестирічного віку;
3.2. не більш як до досягнення
дитиною шістнадцятирічного віку;
3.3. до досягнення дитиною
вісімнадцятирічного віку
на період оголошення карантину на
відповідній території
до 14 календарних днів щорічно
до 21 календарного дня щорічно

до 21 календарного дня щорічно
до 30 календарних днів щорічно
до 60 календарних днів щорічно
до 10 календарних днів
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Таблиця. Закінчення
1
11. Працівникам у разі смерті (без урахування часу, необхідного для проїзду до місця
поховання та назад):
11.1 рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи),
дитини (пасинка, падчерки), братів, сестер;
11.2. інших рідних
12. Працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду
13. Працівникам для завершення санаторно-курортного лікування

2
11.1 до 7 календарних днів;
11.2. до 3 календарних днів
тривалістю, визначеною у
медичному висновку, але не більше
30 календарних днів
тривалістю, визначеною у
медичному висновку
15 календарних днів

14. Працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади (без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад)
15. Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом
тривалістю, необхідною для проїзду
або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від до місцезнаходження вищого
виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки
навчального закладу або закладу
науки і назад
16. Сумісникам
на термін до закінчення відпустки
за основним місцем роботи
17. Ветеранам праці
до 14 календарних днів щорічно
18. Працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та до 24 календарних днів
додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію
(у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну
безперервної роботи)
19. Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів,
12 календарних днів
розташованих в іншій місцевості (без урахування часу, необхідного для проїзду до
місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі). За наявності двох або
більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної
дитини
20. Працівникам на період проведення антитерористичної операції у відповідному
на період АТО, але не більш як сім
населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи,
календарних днів після прийняття
але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення
рішення про припинення АТО
антитерористичної операції
21. Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом
один вільний від роботи день на
четвертого року навчання за їхнім бажанням
тиждень без збереження заробітної
плати
Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін (без збереження заробітної плати), ст. 26 Закону № 504
Працівникам за наявності у них «сімейних обставин» та з інших причин на термін,
не більше 15 календарних днів
обумовлений угодою між працівником та роботодавцем
на рік

Зауважимо, що згідно зі ст. 10 Закону № 504
право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості (відповідно до другої колонки Таблиці) у перший рік
роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. До закінчення ж зазначеного шестимісячного терміну тривалість відпусток працівників
визначається пропорційно до відпрацьованого часу. У той же час до закінчення цього шестимісячного терміну в перший рік роботи мо№ 7 (163), 2 квітня 2018

жуть надаватися зазначені відпустки повної
тривалості таким категоріям працівників за їх
бажанням:
— жінкам — перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до
15 років або дитину з інвалідністю;
— особам з інвалідністю;
— особам віком до вісімнадцяти років;
— чоловікам, дружини яких перебувають у
відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
9
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— особам, звільненим після проходження
строкової військової служби, військової служби
за призовом під час мобілізації, на особливий
період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом
трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до
місця проживання;
— сумісникам — одночасно з відпусткою за
основним місцем роботи;
— працівникам, які успішно навчаються в
навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та
інших робіт, передбачених навчальною програмою;
— працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково
щорічну основну відпустку і не одержали за неї
грошової компенсації;
— працівникам, які мають путівку (курсівку)
для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;
— батькам — вихователям дитячих будинків
сімейного типу;
— іншим категоріям у випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.
Крім того, щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки мають
надаватися у період літніх канікул незалежно
від часу прийняття їх на роботу керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів.
Подібні ж вимоги встановлені і для працівників
художньо-постановочної частини і творчим
працівникам театрів, яким щорічні відпустки
повної тривалості надаються у літній період у
кінці театрального сезону також незалежно від
часу прийняття їх на роботу.

Порядок і час надання
щорічних відпусток

Порядок та час надання щорічної основної та
додаткової відпустки врегульовано у ст. 10 Закону № 504, у якій, зокрема, зазначено, що:
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— щорічна додаткова відпустка, передбачена
статтями 7, 8 Закону № 504 (див. Таблицю) надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником (порядок надання додаткової відпустки з кількох
підстав встановлює КМУ);
— щорічні додаткові відпустки за бажанням
працівника можуть надаватись одночасно зі щорічною основною відпусткою або окремо від неї;
— щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком,
щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.
Як зазначалося вище, щорічні відпустки повної тривалості у перший рік роботи можуть надаватися після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, але за
другий та наступні роки — в будь-який час
відповідного робочого року. Конкретні періоди роботи, які враховуються при обчислення
стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, перелічені у ст. 9 Закону № 504.
Також черговість надання відпусток визначається графіками (Зразок 1), які:
— затверджуються роботодавцем;
— погоджуються з виборним профспілковим
органом чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом;
— доводяться до відома всіх працівників.
При цьому під час складання графіків мають
враховуватися:
— інтереси виробництва;
— особисті інтереси працівників;
— можливості для відпочинку працівників.
Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, при
чому останній зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не
пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну (Зразок 2).
Також у ст. 10 Закону № 504 фактично встановлений для окремих категорій працівників пріоритет їхніх інтересів щодо часу надання їм відпусток
над інтересами роботодавця, і, зокрема, в ній зазначено, що щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються:
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Зразок 1
Погоджую
Представник трудового колективу
______________________ Пилипенко О. О.
22.12.2017 р.

Затверджую
Директор
______________________ Приходько Р. Р.
22.12.2017 р.

Графік надання відпусток працівників
ТОВ «Транспортник» на 2018 р.
(витяг)

№
з/п

Підрозділ

Прізвище
та ініціали
працівника

Посада

1. Адміністрація Приходько Р. Р. Директор
2.
Іванов С. С.
Заступник
директора
3.
Лисюк Ю. І.
Головний
бухгалтер
4. Відділ
Попов С. С.
Начальник
кадрів
відділу
5.
Петрова І. І.
Інспектор
з кадрів
…
…
…
…

Вид
Місяць
відпустки надання
основна
основна

червень
липень

основна

серпень

основна

травень

основна і серпень
додаткова
…
…

Місяць
надання
відпустки
у зв’язку
з перенесенням

грудень
…

Підстава

Бажання
працівниці
…

Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСПОРТНИК»
Повідомлення про надання відпустки
09.02.2018 р.

№ 12
Економісту планового відділу
Труфанову Р. Р.

Шановний Романе Романовичу!
Відповідно до графіка відпусток ТОВ «Транспортник» на 2018 р. щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні за робочий рік з 10.01.2017 р. по 09.01.2018 р. Вам буде
надано з 01.03.2018 р..
Начальник
відділу кадрів

Попов

З повідомленням ознайомлений, один примірник отримав:
09.02.2018 р.
Труфанов

№ 7 (163), 2 квітня 2018
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— особам віком до вісімнадцяти років;
— особам з інвалідністю;
— жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;
— жінкам, які мають двох і більше дітей віком
до 15 років або дитину з інвалідністю;
— одинокій матері (батьку), які виховують
дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком
до 15 років за відсутності батьків;
— дружинам (чоловікам) військовослужбовців;
— ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
— ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;
— батькам — вихователям дитячих будинків
сімейного типу;
— іншим категоріям в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або
трудовим договором.
Крім того, за бажанням працівника щорічні
відпустки можуть:
— приєднуватися до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки
і захисту дипломного проекту та інших робіт,
передбачених навчальною програмою — для
працівників, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва;
— надаватися з таким розрахунком, аби вони
могли бути використані до початку навчання
в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних)
школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах —
працівникам, які в них навчаються.
Також слід звернути увагу на ч. 5 ст. 11 Закону № 504, у якій забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом
двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року:
— особам віком до вісімнадцяти років;
— працівникам, які мають право на щорічні
додаткові відпустки за роботу із шкідливими і
12

важкими умовами чи з особливим характером
праці.
Для дотримання вимог законодавства щодо
порядку і часу надання відпусток, роботодавець
зобов’язаний вести їх облік.

Перенесення і поділ
щорічної відпустки

Згідно зі ст. 11 Закону № 504 щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:
— порушення власником або уповноваженим
ним органом терміну письмового повідомлення
працівника про час надання відпустки (ч. 10
ст. 10 Закону № 504);
— несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки (згідно з ч. 1
ст. 21 Закону № 504 — не пізніше ніж за три дні
до її початку).
Крім того, щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі:
— тимчасової непрацездатності працівника,
засвідченої у встановленому порядку;
— виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно з законодавством
він підлягає звільненню на цей час від основної
роботи із збереженням заробітної плати;
— настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
— збігу щорічної відпустки з відпусткою у
зв’язку з навчанням.
Також щорічна відпустка за ініціативою роботодавця, як виняток, може бути перенесена на
інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним профспілковим органом або іншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом:
— у разі, коли надання щорічної відпустки в
раніше обумовлений період може несприятливо
відбитися на нормальному ході роботи підприємства;
— за умови, що частина відпустки тривалістю
не менше 24 календарних дні буде використана
в поточному робочому році.
У випадку перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою
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між працівником і роботодавцем. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то
невикористана частина щорічної відпустки:
— надається після закінчення дії причин,
які її перервали;
— за згодою сторін переноситься на інший
період з додержанням вимог ст. 12 Закону № 504.
Своєю чергою, у ст. 12 Закону № 504 зазначається, що щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої
тривалості за умови, що основна безперервна її
частина становитиме не менше 14 календарних
днів. Також невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило,
до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців
після закінчення робочого року, за який надається відпустка.
Від редакції.
Зверніть увагу, що працівник може попросити роботодавця поділити відпустку на частини будь-якої тривалості, а той, у свою чергу, може задовольнити його
прохання або ні. Таким чином, остаточне рішення щодо
надання працівнику частини щорічної відпустки приймає
роботодавець. Він може або погодитися з поділом, про
який просить працівник, або запропонувати свої умови
поділу, або навіть взагалі відмовитися поділити відпустку, виходячи з виробничих обставин. Така відмова не
буде порушенням трудових прав працівника чи норм законодавства про працю. Якщо ж між працівником і роботодавцем буде досягнуто згоди в цьому питанні, то відпустку можна поділити на будь-яку кількість частин
(звісно, з врахуванням її загальної тривалості та наявності
серед частин основної безперервної частини, тривалість
якої становитиме не менше 14 календарних днів).
Також у деяких випадках можливо і відкликання працівника з щорічної відпустки, яке допускається за його згодою лише:
— для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків;
— для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства
з додержанням вимог ч. 1 ст. 12 Закону № 504;
— або в інших випадках, передбачених законодавством.
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У разі відкликання працівника з відпустки
його працю оплачують з урахуванням тієї суми,
що була нарахована на оплату невикористаної
частини відпустки.

Можливість отримання
компенсації замість відпустки

Згідно з ч. 3 ст. 2 Закону № 504 забороняється
заміна відпустки грошовою компенсацією,
крім випадків, передбачених ст. 24 цього Закону
№ 504, а саме грошова компенсація може виплачуватися:
— у разі звільнення працівника (будь-якого,
крім нижченаведених категорій) — за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також
додаткової відпустки працівникам, які мають
дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (у разі
звільнення у зв’язку з переведенням на роботу
на інше підприємство ця компенсація за бажанням повинна бути перерахована на рахунок
підприємства, на яке перейшов працівник);
— у разі звільнення керівних, педагогічних,
наукових, науково-педагогічних працівників,
спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців —
за не використані ними дні щорічних відпусток
з розрахунку повної їх тривалості;
— за бажанням працівника — за частину
щорічної відпустки, яка перевищує (разом з додатковими відпустками) 24 календарних дні;
— у разі смерті працівника — за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей
або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з
дитинства підгрупи А I групи (виплачується
спадкоємцям).
При цьому порядок обчислення компенсації
за невикористані відпустки згідно зі ст. 21 Закону № 504 встановлюється КМУ. Також у ч. 5
ст. 24 Закону № 504 додатково зазначено, що не
допускається заміна всіх видів відпусток грошовою компенсаціє особам віком до вісімнадцяти років.

Олександр ГОНЧАР,
експерт з кадрових питань
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Види перерв у роботі:
які бувають та чим відрізняються
Перерви у роботі поряд з вихідними (святковими, неробочими) днями та щорічними
відпустками належать до часу відпочинку працівника, тобто до такого часу, протягом
якого працівник є вільним від виконання своїх трудових функцій і має право використовувати його на власний розсуд. Кодексом законів про працю України (далі —
КЗпП) передбачені різні види перерв у роботі, а також їхні різні види передбачені і
нормативними та методичними документами з питань нормування праці. З’ясуйте,
чим же відрізняються види перерв та як у них не заплутатися.

Види перерв
у законодавстві про працю

Коли мова йде про перерви в роботі, багато
хто згадує лише про так звану «обідню перерву»,
хоча їх видів (як і видів відпусток) у законодавстві передбачено досить багато. Отож, розглянемо особливості призначення та застосування
різних видів перерв у роботі, які мають надаватися працівникам.
 Перерви між змінами.
Цей вид перерв передбачений у ст. 59 КЗпП, у
якій, зокрема, зазначається, що:
— тривалість перерви у роботі між змінами
має бути не менша подвійної тривалості часу
роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід);
— призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється.
 Перерви між частинами робочого дня.
Такий вид перерв безпосередньо у такому вигляді у КЗпП не згадується, але у ст. 60 КЗпП
йдеться про можливість поділу робочого дня на
роботах з особливими умовами і характером
праці в порядку і випадках, передбачених законодавством за умови, щоб загальна тривалість
роботи не перевищувала встановленої тривалості робочого дня. Зрозуміло, що протягом часу
між зазначеними частинами робочого часу працівник не буде працювати (виконувати свої
функціональні обов’язки) і, відповідно, такий
час можна назвати перервою між частинами робочого дня.
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 Перерва для відпочинку і харчування.
Це один із основних видів перерв у роботі,
який передбачений для більшості працівників і який детально регулюється у ст. 66 КЗпП.
Зокрема, у цій статті зазначається, що перерва
для відпочинку і харчування:
— надається працівникам тривалістю не
більше двох годин;
— не включається у робочий час;
— повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи;
— використовується працівниками на свій
розсуд, включаючи і можливість відлучення
від місця роботи;
— починається і закінчується у часи, передбачені для неї правилами внутрішнього трудового розпорядку.
На практиці перерва для відпочинку і харчування встановлюється, як правило, тривалістю
від 30 хвилин до 1 години залежно від конкретних умов для цього та графіків змінної роботи,
що діють на підприємстві. При цьому для працівників апарату органів державної влади з врахуванням постанови Кабінету Міністрів України
«Про тривалість робочого дня для працівників
органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування» від 10 грудня 1993 p. № 1010 та
Указу Президента «Про запровадження на території України регіональних графіків початку робочого дня» України від 26 квітня 1995 р.
№ 334/95 перерви для відпочинку і харчування
зазвичай становлять 45 хвилин.
№ 7 (163), 2 квітня 2018
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Також слід зазначити, що деякі працівники
вважають, що якщо вони не використовували
зазначену перерву за її призначенням і у час перерви залишалися на робочому місці та виконували певну роботу, то це надає їм право раніше
(з врахуванням часу фактично не використаної
ними перерви) піти з роботи до часу її закінчення згідно з правилами внутрішнього трудового
розпорядку. Зрозуміло, що у зазначеному випадку працівник порушить трудову дисципліну, за
що у КЗпП передбачена відповідна дисциплінарна відповідальність.
Якщо ж умови конкретного виробництва не
дозволяють для певних робіт встановити перерву для відпочинку і харчування, відповідним
працівникам повинна бути надана можливість
приймання їжі протягом робочого часу. При
цьому зазначені роботи, порядок і місце приймання їжі встановлюються власником або
уповноваженим ним органом (далі — роботодавцем) за погодженням з виборним органом
первинної профспілкової організації (профспілковим представником) (далі — профспілковим
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органом) підприємства, установи, організації
(далі — підприємство).
Наприклад, перерва для відпочинку і харчування може не встановлюватися для сторожа,
який працює позмінно і за характером своєї
роботи має постійно бути присутнім на своєму робочому місці. При цьому весь час робочої зміни, включаючи час приймання їжі на
робочому місці, обліковується як робочий
(Зразки 1, 2).
 Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку.
Такий вид перерв передбачений у ст. 168
КЗпП, згідно з якою вони надаються:
— працівникам, що працюють в холодну пору
року на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях;
— вантажникам та деяким іншим категоріям
працівників у випадках, передбачених законодавством.
Така перерва включаються у робочий час. Для
того щоб працівники могли використовувати
цю перерву за її призначенням, роботодавець
Зразок 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕХАНІЗАТОР»
Подання
20.11.2017 р.

м. Київ

№ 10
Голові профспілкового комітету
ТОВ «Механізатор»
Стеценку Р. Р.
директора ТОВ «Механізатор»
Бондаря М. М.

Про погодження питань
прийому їжі на робочому місці
Для забезпечення належної організації трудового процесу відповідно до статті ст. 66 КЗпП
України, Колективного договору на 2018 рік і п. 20 Правил внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Механізатор» прошу дати згоду на встановлення для працівників охорони (сторожів) виробничої дільниці № 2 порядку прийому їжі на їхньому робочому місці (посту)
протягом робочого часу (без встановлення відповідної перерви).
Додаток: проект відповідного наказу.
Директор
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Бондар

М. М. Бондар
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Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕХАНІЗАТОР»
30.11.2017 р.

НАКАЗ
м. Київ

№ 150-од

Про порядок прийому їжі
працівниками охорони
У зв’язку з необхідністю безперервної охорони об’єктів виробничої дільниці № 2 підприємства, а також через те, що охорона виробничої дільниці № 2 здійснюється одним постом
(один сторож у зміну) і перерви для відпочинку й харчування встановити неможливо, на
підставі ст. 66 КЗпП України, Колективного договору на 2018 рік та за погодження профспілкового комітету,
НАКАЗУЮ:
1. Надати усім сторожам дільниці № 2 можливість прийому їжі безпосередньо на посту
протягом робочого часу (без встановлення перерви для відпочинку і харчування).
2. Начальнику відділу кадрів Івашку І. І. до 10.12.2017 р. підготувати проекти відповідних
організаційно-розпорядчих документів щодо режиму робочого часу працівників охорони виробничої дільниці № 2, у тому числі їхні графіки змінності на I квартал 2018 року з врахуванням п. 1 цього наказу.
Директор

Бондар

зобов’язаний обладнувати приміщення для
обігрівання і відпочинку працівників.
Зокрема, зазначена перерва може надаватися
залежно від конкретної температури повітря й
сили вітру на місці роботи, які можуть бути визначені у відповідних нормативно-правових актах та/або локальних актах підприємства (колективному договорі, правилах внутрішнього
трудового розпорядку тощо).
 Перерви для годування дитини.
Згідно із ст. 183 КЗпП жінкам, які мають дітей віком до півтора року, надаються додаткові перерви для годування дитини. Ці перерви
надають:
• крім загальної перерви для відпочинку і
харчування (тобто на додаток до неї);
• не рідше ніж через три години;
• тривалістю:
— не менше тридцяти хвилин кожна, якщо
одна грудна дитина;
— не менше години кожна, якщо двоє або
більше грудних дітей.
16
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При цьому конкретні строки і порядок надання зазначених перерв установлюються роботодавцем за погодженням з профспілковим органом і з врахуванням бажання матері. Також
перерви для годування дитини включаються в
робочий час і оплачуються за середнім заробітком.
 Перерви, пов’язані зі шкідливими умовами праці.
Такий вид перерв безпосередньо у такому вигляді у КЗпП не передбачений, натомість, він
може бути передбачений у відповідних нормативно-правових актах з охорони праці (правилах
з техніки безпеки і виробничої санітарії). Зокрема, такі перерви можуть надаватися на роботах у
каналізаційних мережах, місцях, пов’язаних з вібрацією, тощо.
Також слід зазначити, що в окремих статтях КЗпП йдеться про безперервно діючі підприємства (наприклад, у ст. 61 КЗпП) або про
роботи, які не допускають перерви (наприклад, у ст. 62 КЗпП), але це не означає, що відпо№ 7 (163), 2 квітня 2018
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відні працівники не повинні мати встановлених
законодавством перерв у зазначених випадках.
У таких випадках для забезпечення безперервності дії відповідних підприємств або робіт, працівники, які зайняті на цих підприємствах або
роботах і для яких наступив час відповідних перерв у роботі, повинні своєчасно замінюватися
іншими працівниками на час перерви попередніх працівників.

Види перерв для водіїв

Крім видів перерв, передбачених у КЗпП, іншими нормативно-правовими актами можуть
бути передбачені й інші види перерв, а також деякі особливості визначення та застосування перерв, передбачених у КЗпП для окремих категорій працівників. Наприклад, у п. 1.5. Положення
про робочий час і час відпочинку водіїв колісних
транспортних засобів, затвердженого наказом
Міністерства транспорту та зв’язку України від
7 червня 2010 р. № 340 (далі — Положення
№ 340), передбачений такий вид перерв, як
змінна перерва, яка визначається як сумарна
тривалість перерв за робочий день (зміну).
Також у п. 2.9. Положення № 340 мова йде
про перерви між частинами зміни, і зокрема
зазначається, що для водіїв автобусів, які здійснюють регулярні пасажирські перевезення, за
їх згодою може встановлюватись робочий день
з розподілом зміни на дві частини за умови, що
тривалість цих частин не перевищує 4 години з
урахуванням часу, необхідного для повернення
на місце стоянки. При цьому тривалість перерви між частинами зміни повинна бути не менше двох годин без урахування часу для відпочинку і харчування. Також час перерви між
двома частинами зміни в робочий час не включається.
Крім того, у Положенні № 340 міститься окремий розділ ІV «Перерви», у якому деталізуються
різні питання, що пов’язані з перервами у роботі
водіїв, і зокрема зазначається, що:
4.1. Після керування протягом чотирьох годин водій повинен зробити перерву для відпочинку та харчування тривалістю не менше
45 хвилин, якщо не настає період щоденного
(міжзмінного) відпочинку;
№ 7 (163), 2 квітня 2018
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4.2. Ця перерва може бути замінена перервами тривалістю не менше 15 хвилин кожна,
розподіленими протягом періоду керування або
відразу після цього періоду з урахуванням вимог
пункту 4.1.;
4.3. Перерва для відпочинку та харчування не
включається в робочий час водія;
4.4. Тривалість перерви для відпочинку та
харчування встановлюється перевізником за
погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим представником). Час початку і закінчення перерви
встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку;
4.5. Водії використовують час перерви на
свій розсуд.

Регламентовані перерви
для працівників
з комп’ютерами

Також існують спеціальні вимоги до режиму
праці та відпочинку при роботі з персональним
комп’ютером, котрі встановлені Державними
санітарними правилами і нормами роботи з візуальними дисплейними терміналами (далі —
ВДТ) електронно-обчислювальних машин
ДСанПіН 3.3.2.007-98, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря
України від 10 грудня 1998 р. № 7. Зауважимо,
що згідно з п. 1.1. ДСанПіН 3.3.2.007-98 відповідні правила і норми поширюються на умови й
організацію праці при роботі з ВДТ усіх типів
вітчизняного та зарубіжного виробництва на
основі електронно-променевих трубок (ЕПТ),
що використовуються в електронно-обчислювальних машинах (ЕОМ) колективного використання та персональних ЕОМ (ПЕОМ).
Відповідно до вимог ДСанПіН 3.3.2.007-98 за
характером трудової діяльності розрізняють три
професійні групи згідно з чинним Класифікатором професій:
— розробники програм (інженери-програмісти) — виконують роботу переважно з відеотерміналом та документацією при необхідності
інтенсивного обміну інформацією з ЕОМ і високою частотою прийняття рішень. Робота характеризується інтенсивною розумовою творчою
17

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

ЮРИДИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

працею з підвищеним напруженням зору, концентрацією уваги на фоні нервово-емоційного
напруження, вимушеною робочою позою, загальною гіподинамією, періодичним навантаженням на кисті верхніх кінцівок. Робота виконується в режимі діалогу з ЕОМ у вільному
темпі з періодичним пошуком помилок в умовах дефіциту часу;
— оператори електронно-обчислювальних машин — виконують роботу, пов’язану з
обліком інформації, одержаної з ВДТ за попереднім запитом, або тієї, що надходить з нього,
супроводжується перервами різної тривалості,
пов’язана з виконанням іншої роботи і характеризується напруженням зору, невеликими фізичними зусиллями, нервовим напруженням
середнього ступеня та виконується у вільному
темпі;
— оператори комп’ютерного набору —
виконують одноманітні за характером роботи
з документацією та клавіатурою і нечастими
нетривалими переключеннями погляду на
екран дисплея, з введенням даних з високою
швидкістю. Робота характеризується як фізична праця з підвищеним навантаженням на кисті
верхніх кінцівок на фоні загальної гіподинамії з
напруженням зору (фіксація зору переважно на
документи), нервово-емоційним напруженням.
Для зазначених професійних категорій встановлюються такі внутрішньо змінні регламентовані перерви при роботі з ЕОМ при 8-годинній денній робочій зміні залежно від характеру праці:
— для розробників програм із застосуванням
ЕОМ — регламентовані перерви для відпочинку
тривалістю 15 хвилин через кожну годину роботи за ВДТ;
— для операторів із застосуванням ЕОМ —
регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години;
— для операторів комп’ютерного набору —
регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожної години роботи
за ВДТ.
У всіх випадках, коли виробничі обставини не
дозволяють застосувати регламентовані перер18

ви, тривалість безперервної роботи з ВДТ не повинна перевищувати 4 години.
В окремих випадках — при хронічних скаргах
працюючих з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ на зорову втому,
незважаючи на дотримання санітарно-гігієнічних вимог до режимів праці і відпочинку, а також застосування засобів локального захисту
очей — допускаються індивідуальних підхід
до обмеження часу робіт з ВДТ, зміни характеру праці, чергування з іншими видами діяльності,
не пов’язаними з ВДТ.
Для зниження нервово-емоційного напруження, втоми зорового аналізатора, поліпшення мозкового кровообігу, подолання несприятливих наслідків гіподинамії, запобігання втомі
також доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які наведені у додатках 7 та 8 до ДСанПІН 3.3.2.007-98.

Особливості врахування різних
видів перерв при нормуванні праці

Нормування праці є одним із важливіших
елементів управління підприємством і питанням нормування праці присвячено окрему главу
VI у КЗпП.
Основним об’єктом нормування є робочий
час, тобто час, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку і умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов’язки.
Зокрема, до складу робочого часу включається час безпосереднього виконання працівником своїх трудових обов’язків за своєю професійною спеціалізацією, підготовчо-завершальний
період (час отримання трудового завдання, матеріалів та інструментів, товарів, ознайомлення з
технічною документацією, відповідно до якої повинна виконуватися робота, час підготовки і
прибирання робочого місця, здавання готової
продукції тощо), час перерв для внутрішньозмінного відпочинку, задоволення особистих
потреб, обігрівання тощо.
Крім того, відповідно до трудового законодавства до робочого часу можуть включатися й інші
періоди часу, зокрема відповідно до конкретного колективного чи трудового договору повністю або частково до складу робочого часу
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може включатися час, протягом якого працівник знаходиться поза місцем виконання трудових обов’язків у режимі готовності стати до
виконання трудових обов’язків.
Також при встановленні норм праці використовується такий показник, як витрати робочого
часу, які розподіляються на:
• нормовані — включаються до норм праці і,
у свою чергу, включають:
— підготовчо-завершальний час;
— час оперативної роботи;
— час обслуговування робочого місця;
— час регламентованих перерв, який включає час перерв в роботі, обумовлених технологією і організацією виробничого процесу (технологічні перерви) та час на відпочинок і особисті потреби (передбачені діючими на підприємстві нормами і правилами внутрішнього трудового розпорядку);
• ненормовані — до норми часу не включаються, є прямими втратами робочого часу і
включають нерегламентовані перерви (простої) внаслідок організаційно-технічних проблем
і порушень трудової дисципліни, які включають:
— перерви в роботі, які викликані порушенням нормального перебігу виробничого
процесу (простої устаткування і робітників через очікування заготівок, документації, інструменту тощо, а також наднормативний час перерв, обумовлених несинхронністю виробничого процесу);
— перерви в роботі, пов’язані з порушенням трудової дисципліни (пізній початок і передчасне закінчення роботи, наднормативний
час відпочинку тощо).
Зауважимо, що найпопулярнішим видом
норм праці є норма часу, бо вона є найбільш
простою для використання та найбільш зрозумілою як для того, хто здійснює нормування, так і
для того, чия праця нормується. Крім того, норму часу порівняно легко визначити, наприклад,
за допомогою хронометражу робочого процесу.
Норма часу складається із норми:
— штучного часу (включає оперативний час +
час обслуговування робочого місця + час регламентованих перерв);
— підготовчо-завершального часу.
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Таким чином, норму часу можна представити
у вигляді формули:
Нчас =Тп-з + Тшт
де,
Нчас — норма часу;
Тп-з — норма підготовчо-завершального
часу;
Тшт — норма штучного часу.
Як правило, норми часу на обслуговування
робочого місця, а також на регламентовані перерви (на відпочинок і особисті потреби) встановлюють в процентному відношенні від оперативного часу. Тоді, враховуючи, що для більшості видів робіт технологічних перерв не передбачено, формула штучного часу приймає вигляд:
Торм% + Трп%
Тшт = Топ (1 + --------------------------------)
100%

де,
Топ — норма оперативного часу;
Торм — норма часу на обслуговування робочого місця;
Трп — норма часу на регламентовані перерви.
Зауважимо, що на деяких підприємствах досить поширеною є і бригадна форма організації
праці, тому на практиці виникає необхідність
нормувати роботу бригад. Таке нормування має
свої особливості та труднощі, бо виробниче завдання встановлюється одне для всієї бригади,
але при цьому у різних членів бригади можуть
бути різні функції та обов’язки, а також перерви
у роботі одних працівників під час виконання
роботи іншими.
Також при нормуванні праці для багатьох виробництв може використовуватися класифікація витрат робочого часу за часом використання устаткування, при якій також виділяють
час роботи і час перерв. Зокрема, у цьому випадку:
 час роботи включає:
— час роботи устаткування за участі працівників;
— час роботи устаткування без участі працівників.
 час перерв включає:
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• регламентовані перерви:
— під час обслуговування устаткування;
— в очікуванні обслуговування устаткування
(далі розподіляється на перерви з організаційно-технічних причин та перерви у зв’язку з відпочинком і особистими потребами робітників);
• нерегламентовані перерви:
— з організаційно-технічних причин;
— внаслідок порушення трудової дисципліни.
Ця класифікація дозволяє аналізувати характер використання устаткування і виявляти ступінь його екстенсивного завантаження.
Також слід зазначити, що під час розробки
норм праці здійснюється ретельне вивчення робочого часу, для чого використовуються різні
методи, наприклад:

— хронометраж (визначається оперативний час, який не включає регламентовані перерви);
— фотографія робочого часу (визначається
підготовчо-заключний час, час обслуговування
робочого місця, час регламентованих перерв).
В останньому випадку здійснюють спостереження за роботою механізмів і обслуговуючих їх
працівників із використанням спеціального аркуша (листа) спостережень ФРЧ (фотографії робочого часу), у який записуються усі дії працівника і перерви в роботі (з вказівкою їх причин)
у тому порядку, в якому вони фактично відбуваються, а також в окремій графі зазначається
час закінчення спостережуваних елементів робочого часу (Зразок 3).
Зразок 3

Приклад листа спостережень
(витяг)
№
позиції
…
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Назва елемента послідовного
робочого процесу, причини
простою
…
Набирання тексту за допомогою
комп’ютера
Обідня перерва
Відправлення поштової
документації
Набирання тексту за допомогою
комп’ютера
Відпочинок
Формування справ, тек тощо з
обробленої документації
Онлайн / оффлайн консультація
Прибирання робочого місця
Кінець спостереження

Під час обробки даних у листі спостережень
для кожного відповідного запису витрат часу
вказується їхній індекс і шляхом віднімання
попереднього часу з подальшого визначається
величина витрат. На підставі цих даних складається зведення витрат часу, а потім встановлюється фактичний і нормативний баланс робочого часу.
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Час
поточний
год.
хв.
…
…
13
00

Шифр
тривалість
хв.
…
107

…
О

14
14

00
57

60
57

Н
О

16

00

63

О

16
16

10
58

10
48

Д
О

17
18
18

30
00
00

32
30
480

О
П

Також при детальному визначенні витрат робочого часу для деяких робіт може використовуватися і такий елемент, як мікропауза, котра фактично є мікроперервою на відпочинок тривалістю в кілька секунд між окремими елементами
робочої операції.
Олексій КУЗЬМЕНКОВ,
фахівець з трудового права
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Робота у вихідні і святкові дні:
коли можлива та як регулюється
Усі працівники знають, що вони не зобов’язані працювати у вихідні і святкові дні, але
не всі знають «де про це сказано». Також не усі знають, що інколи деякі з них за
певних обставин все ж таки повинні працювати і у вихідні та святкові дні, а ті, які
знають — не завжди впевнені, за яких саме обставин така праця можлива та як у
такому випадку їм компенсується ця праця. На усі зазначені запитання з посиланням
на відповідні норми законодавства ми і дамо відповіді у цій статті, що дозволить
кадровикам краще орієнтуватися у відповідних питаннях та за необхідності надавати
роз’яснення окремим працівникам для уникнення можливих трудових спорів.

Які дні є святковими згідно
із законодавством?

Перш за все зауважимо, що право працівників на відпочинок, у тому числі у вихідні та святкові дні закріплено у ст. 45 Конституції України,
при чому в ній також зазначається, що умови
здійснення цього права визначаються чинним
законодавством. Зокрема одним із законодавчих документів є Кодекс законів про працю
України (далі — КЗпП), у якому конкретизуються
різні питання щодо відпочинку у вихідні та святкові дні, щодо можливості праці у такі дні, а також конкретно визначається, які саме дні є вихідними і святковими. Зокрема згідно зі ст. 73
КЗпП в Україні встановлені такі святкові дні:
— 1 січня — Новий рік;
— 7 січня і 25 грудня — Різдво Христове;
— 8 березня — Міжнародний жіночий день;
— 1 травня — День праці;
— 9 травня — День перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні (День перемоги);
— 28 червня — День Конституції України;
— 24 серпня — День незалежності України;
— 14 жовтня — День захисника України.
Також робота не провадиться у дні релігійних свят (неробочі дні):
— 7 січня і 25 грудня — Різдво Христове;
— один день (неділя) — Пасха (Великдень);
— один день (неділя) — Трійця.
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Крім того, за поданням релігійних громад
інших (неправославних) конфесій, зареєстрованих в Україні, керівництво підприємств надає
особам, які сповідують відповідні релігії, до
трьох днів відпочинку протягом року для святкування їхніх великих свят. У той же час зазначені дні відпочинку мають бути відпрацьовані
відповідними працівниками в інші дні.

Які дні є вихідними
відповідно до законодавства?

Зауважимо, що у КЗпП не надається визначення поняттю «вихідний день», але зрозуміло
що у цьому випадку йдеться про день, коли працівник не працює. Встановлення вихідних днів
регулюється у ст. 67 КЗпП, у якій зокрема зазначено, що при п’ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідні дні на тиждень,
а при шестиденному робочому тижні — один
вихідний день. При цьому:
— загальним вихідним днем є неділя;
— другий вихідний день при п’ятиденному
робочому тижні, якщо він не визначений законодавством:
— визначається графіком роботи підприємства, установи, організації (далі — підприємство);
— погоджується з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим
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представником) (далі — профспілковий орган)
підприємства;
— як правило, має надаватися підряд з загальним вихідним днем (тобто це має бути субота або понеділок).
Разом з тим згідно зі:
— ст. 68 КЗпП на підприємствах, де робота не
може бути перервана в загальний вихідний
день у зв’язку з необхідністю обслуговування
населення (магазини, підприємства побутового обслуговування, театри, музеї та інші), вихідні дні встановлюються місцевими радами
(зазначена норма також кореспондується із
пп. 4 п. «б» ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р.
№ 280/97-ВР згідно з яким до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належить установлення за погодженням із
власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території
підприємств сфери обслуговування незалежно
від форм власності);
— ст. 69 КЗпП на підприємствах, зупинення
роботи яких неможливе з виробничо-технічних умов або через необхідність безперервного
обслуговування населення, а також на вантажно-розвантажувальних роботах, пов’язаних з
роботою транспорту, вихідні дні надаються в
різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно з графіком змінності, що затверджується власником або уповноваженим
ним органом (далі — роботодавцем) за погодженням з профспілковим органом підприємства.
Зауважимо, що в останньому випадку (при
наданні вихідних днів згідно з графіками змінності), вихідний день за календарем (неділя) не
завжди буде вихідним днем для окремих працівників. При цьому вихідні дні для підприємства
«загалом» також можуть не збігатися з вихідними днями окремого структурного підрозділу або
окремих працівників.
При встановленні графіків змінності слід
також враховувати, що згідно зі ст. 70 КЗпП
тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як сорок дві
години.
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Від чого залежить кількість
вихідних днів на тиждень?

У ст. 52 КЗпП передбачено встановлення:
— п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями фактично для більшості працівників;
— шестиденного робочого тижня з одним
вихідним днем на тих підприємствах, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п’ятиденного робочого тижня є
недоцільним.
Встановлення ж для працівників двох або одного вихідного дня протягом тижня шляхом
встановлення їм п’ятиденного або шестиденного робочого тижня здійснюється роботодавцем
спільно з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) з урахуванням специфіки роботи, думки
трудового колективу і за погодженням з місцевою радою.

Як залежить тривалість робочих
днів від вихідних і святкових?

Згідно з ч. 2 ст. 52 КЗпП тим працівникам,
яким встановлено не два, а лише один вихідний
день на тиждень (при шестиденному робочому
тижні) фактично надається «своєрідна компенсація» за це шляхом скорочення максимальної
тривалості їхньої щоденної роботи до 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при
тижневій нормі 36 годин і до 4 годин при тижневій нормі 24 години (про норми тривалості робочого часу на тиждень йдеться у статтях 50, 51
КЗпП). Для працівників же з п’ятиденним робочим тижнем тривалість щоденної роботи, наприклад, при тижневій нормі 40 годин може дорівнювати 8 і більше годин.
Також згідно зі ст. 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у ст. 51
КЗпП, скорочується на одну годину як при
п’ятиденному, так і при шестиденному робочому
тижні. У свою чергу у ст. 51 перелічені такі категорії працівників із вже скороченою тривалістю
робочого часу (у зв’язку з чим на них не розповсюджується ще і скорочення тривалості роботи
напередодні святкових і неробочих днів):
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— працівники віком від 14 до 18 років (включаючи учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул);
— працівники, зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці (згідно з переліком виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими
умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затвердженому в порядку, встановленому законодавством);
— інші категорії працівників із скороченою
тривалістю робочого часу згідно із законодавством (учителі, лікарі тощо);
— жінки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо для них
встановлена скорочена тривалість робочого
часу за рахунок власних коштів підприємства.
Також напередодні вихідних днів тривалість
роботи при шестиденному робочому тижні не
може перевищувати 5 годин.

Коли і в якому порядку можлива
робота у вихідні та святкові дні?

У «загальному випадку» згідно зі ст. 71 КЗпП
робота у вихідні дні, а також з врахуванням
ст. 73 КЗпП, робота у святкові і неробочі дні забороняється.
У той же час відповідно до ч. 4 ст. 73 КЗпП у
святкові і неробочі дні допускаються роботи:
— припинення яких неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі підприємства);
— викликані необхідністю обслуговування
населення.
Крім того, допускаються роботи у зазначені
дні, а також у вихідні дні, у виняткових випадках про які йдеться у ст. 71 КЗпП, а саме:
— для відвернення або ліквідації наслідків
стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
— для відвернення нещасних випадків, які
ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі
або псування майна;
— для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких
залежить у подальшому нормальна робота підприємства в цілому або його окремих підрозділів;
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— для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або
усунення простою рухомого складу чи скупчення
вантажів у пунктах відправлення і призначення;
— в інших виняткових випадках, якщо вони
передбачені законодавством.
При цьому у зазначених виняткових випадках
мова не йде про залучення до роботи у святкові
та вихідні дні усіх працівників, а допускається
таке залучення лише окремих працівників, тільки з дозволу профспілкового органу підприємства (його відповідні повноваження з цього приводу також встановлені у ст. 247 КЗпП) і шляхом
видання роботодавцем письмового наказу (розпорядження) (Зразок 1). Відповідно у поданні до
профспілкового органу для отримання зазначеного дозволу слід вказати таких окремих працівників із зазначенням їхньої посади (професії),
прізвища, імені та по батькові.
Зауважимо, що невиконання працівником
зазначеного наказу про його залучення до роботи у вихідний або святковий чи неробочий
день (у разі дотримання керівником підприємства установленого порядку такого залучення)
є порушенням трудової дисципліни, і тому відповідного працівника можна притягнути до дисциплінарної відповідальності. У той же час слід
зазначити, що згідно зі ст. 31 КЗпП працівника
не можна залучати до роботи, яка не відповідає
умовам його трудового договору.
Якщо ж роботу працівника у святковий (неробочий) день визначено графіком змінності,
окремого наказу щодо його залучення до роботи
в цей день не потрібно.
Також слід додатково звернути увагу на те, що
законодавством не передбачена можливість залучати працівників до роботи у вихідний день «у
зв’язку з виробничою необхідністю», що інколи
намагаються робити деякі роботодавці. Зокрема про це ще раз зазначається у листі Міністерства соціальної політики України від 13 квітня
2012 р. № 123/13/133-12.
У той же час згідно з ч. 4 ст. 56 Закону України
«Про державну службу» від 10 грудня 2015 р.
№ 889-VIII державні службовці (для яких законом не передбачено обмежень щодо роботи)
зобов’язані з’явитися на службу і працювати у
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Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
НАКАЗ
19.01.2018 р.

м. Київ

№ 32-п

Про роботу у вихідні дні
У зв’язку з необхідністю ліквідувати наслідки аварії у Цеху № 2 та керуючись статтями 71
і 107 КЗпП України,
НАКАЗУЮ:
1. Залучити до роботи у неділю 21.01.2018 р., який є вихідним днем:
1.1.Усіх працівників Цеху № 2;
1.2. Начальника виробничого відділу Карпенка Володимира Петровича.
2. Начальнику Цеху № 2 Петрову Р. Р. надати на затвердження новий графік роботи та
відпочинку працівників Цеху № 2, які залучаються до роботи 21.01.2018 р.. У графіку
передбачити надання працівникам інших днів відпочинку протягом двох тижнів.
3. Головному бухгалтеру Кравчук О. І провести оплату праці працівників, залучених до
роботи 21.01.2018 р., які виявили бажання взяти відгул, в одинарному розмірі, а працівникам,
які не виявлять такого бажання — у подвійному розмірі згідно з табелями обліку використання робочого часу.
Додаток: Згода профспілкового представника від 19.01.2018 р. на залучення окремих
працівників до робіт у вихідний день.
Директор

Поправко

вихідні, святкові та неробочі дні для виконання
невідкладних або непередбачуваних завдань
на підставі наказу (розпорядження) керівника
державної служби, про який лише повідомляється профспілковий орган (за наявності). За
роботу в зазначені дні державним службовцям
надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю,
або протягом місяця надаються відповідні дні
відпочинку за їх заявами.

Кого забороняється залучати
до робіт у вихідні і святкові дні?

До робіт у вихідні дні не допускається залучення:
— вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпП);
— батьків, які виховують дітей без матері
(у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів (ст. 186 1
КЗпП);
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— працівників молодше вісімнадцяти років
(ст. 192 КЗпП).
Разом з тим, законодавство не містить прямої
заборони щодо залучення вказаних категорій
працівників до роботи у святкові та неробочі
дні, але якщо слідувати логіці законодавця, то
така заборона має також бути розповсюджена і
на святкові та неробочі дні. Тому щоб уникнути
зайвих трудових спорів не слід залучати зазначені категорії працівників до роботи у святкові
та неробочі дні.

Як компенсується робота
у вихідні та святкові дні?

Згідно зі ст. 72 робота у вихідні дні може
компенсуватися, за згодою сторін наданням
іншого дня відпочинку або у грошовій формі у
подвійному розмірі.
При цьому оплата за роботу у вихідний день
обчислюється за правилами ст. 107 КЗпП.
За правилами ст. 107 КЗпП також компенсується і робота у святкові та неробочі дні, про що
зазначено у ч. 5 ст. 73 КЗпП. Зокрема у ст. 107
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КЗпП зазначається, що робота у святковий і неробочий день оплачується у подвійному розмірі
таким чином (за години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день):
— відрядникам — за подвійними відрядними
розцінками;
— працівникам, праця яких оплачується за
годинними або денними ставками — у розмірі
подвійної годинної або денної ставки;
— працівникам, які одержують місячний
оклад — у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної
годинної або денної ставки зверх окладу, якщо
робота провадилася понад місячну норму.
Як роз’яснюється у листі Міністерства соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики)
від 17 лютого 2012 р. № 51/13/116-12, під час
визначення годинної тарифної ставки для оплати фактично відпрацьованих годин у святкові,
неробочі дні необхідно місячний оклад працівника розділити на місячну норму тривалості
робочого часу на відповідний місяць, затверджену правилами внутрішнього трудового розпорядку для цього підрозділу (працівника). Певні
роз’яснення щодо зазначеного також містяться
у листі Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2009 р. № 853/13/84-09,
у якому зокрема зазначається, що:
— крім подвійної оплати, за бажанням працівника, який працював у святковий (неробочий) день, йому може бути наданий інший день
відпочинку, який не оплачується та є вихідним днем;
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— компенсація або заміна підвищеної оплати за роботу у святкові та неробочі дні наданням
іншого дня відпочинку законодавством не передбачена;
— у разі залучення згідно з законодавством
до роботи працівників у вихідні дні, які є загальними вихідними днями (субота, неділя)
або визначені за графіком роботи (змінності), робота у такі дні оплачується в подвійному
розмірі або компенсується іншим днем відпочинку з оплатою роботи у вихідний день в одинарному розмірі. Термін надання іншого дня
відпочинку визначається за згодою сторін (наприклад, за заявою працівника (Зразок 2) і відповідним наказом чи розпорядженням керівника підприємства).
Зауважимо, що працівник не має права самостійно (без згоди роботодавця) обрати конкретний день відгулу. Тому невихід працівника на
роботу у день відгулу, який не був погоджений із
роботодавцем, може бути кваліфікований як
прогул без поважних причин, за що працівник
може бути звільнений з роботи за п. 4 ст. 40
КЗпП.
Відповідний час виходу на роботу у вихідні
дні, а також надання працівнику іншого дня відпочинку (відгулу) слід також відобразити у Табелі обліку робочого часу. Зокрема, як це
роз’яснюється у листі Мінсоцполітики від 19 вересня 2012 р. № 321/13/133-12, порядок обліку
робочого часу працівників визначено наказом
Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі
статистики праці» від 5 грудня 2008 р. № 489.
Відмітки у табелі про причини неявок на роботу
Зразок 2
Директору ТОВ «Виробник»
Поправку Р. Р.
маляра Цеху № 2
Попова Романа Ігоровича

Заява
Прошу надати мені відгул на 29.01.2018 р. за роботу у вихідний день 21.01.2018 р. згідно
з Вашим наказом.
23 січня 2018 р.
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чи про фактично відпрацьований час, про роботу в надурочний час робляться на підставі документів, оформлених належним чином. Так, на
підставі наказу про надання працівникові дня
відпочинку за роботу у вихідний день у табелі
можна зробити відмітку «ІН» — інший невідпрацьований час, передбачений законодавством,
тобто цей день не оплачується, а за роботу у вихідний день проставляються фактично відпрацьовані години, які оплачуються в одинарному
розмірі.

Як оплачується робота у святкові
та неробочі дні при підсумованому
обліку робочого часу?

Згідно з п. 6 Методичних рекомендацій щодо
застосування підсумованого обліку робочого
часу, затверджених наказом Міністерства праці
та соціальної політики України від 19 квітня
2006 р. № 138 (далі — Методичні рекомендації
№ 138), обліковий період установлюється в колективному договорі підприємства. Він охоплює
робочий час і години роботи у вихідні і святкові
дні, години відпочинку. Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком, може коливатися протягом облікового
періоду, але загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого
часу в обліковому періоді.
Також у п. 9. Методичні рекомендацій № 138
зазначається, що графіками роботи на обліковий період мають бути передбачені дні щотижневого відпочинку. У місячному та інших
облікових періодах, що перевищують місяць,
кількість вихідних днів за графіками роботи
(змінності) не повинна бути меншою, ніж кількість повних тижнів цього облікового періоду.
Робота у визначені вихідні дні компенсується у
порядку передбаченому законодавством (ст. 72
КЗпП).
Крім того, у п. 11 Методичні рекомендацій
№ 138 зазначається, що у випадку підсумованого обліку робочого часу робота у святкові та неробочі дні за графіком включається в норму робочого часу за обліковий період, установлену на
підприємстві. Години роботи, що перевищують
цю норму, вважаються надурочними й опла26

чуються в подвійному розмірі відповідно до
ст. 106 КЗпП. Тому під час підрахунку надурочних годин робота у святкові і неробочі дні, проведена понад установлену на підприємстві норму робочого часу, за обліковий період не
враховується, оскільки вона вже оплачена в подвійному розмірі.

Яким чином здійснюється
перенесення робочих днів
у зв’язку із святковими?

Згідно з частинами 3 – 5 ст. 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день збігається
з вихідним днем, вихідний день переноситься
на наступний після святкового або неробочого.
Крім того, з метою створення сприятливих
умов для використання святкових та неробочих
днів, а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України (далі —
КМУ) не пізніше ніж за три місяці до таких днів
може рекомендувати керівникам підприємств
перенести вихідні та робочі дні у порядку і на
умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
Зокрема, розпорядженням КМУ від 11 січня
2018 р. № 1-р «Про перенесення робочих днів
у 2018 році» було рекомендовано керівникам
підприємств (за винятком органів Пенсійного
фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських
установ) перенести у 2018 році для зазначених
працівників (яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю) робочі дні з:
— п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня;
— понеділка 30 квітня на суботу 5 травня;
— п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня;
— понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;
— понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.
При цьому спеціальний режим роботи банків
і їх установ у зазначені дні встановлює Національний банк України.
Якщо роботодавець вирішить застосувати рекомендації КМУ, то не пізніше ніж за два місяці
він повинен видати наказ (розпорядження) про
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Зразок 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИК»
НАКАЗ
12.01.2018 р.

м. Київ

№ 10-од

Про перенесення робочих днів
у 2018 році
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів
у 2018 році» від 11 січня 2018 р. № 1-р, із метою раціонального використання робочого часу,
НАКАЗУЮ:
1. Перенести для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома
вихідними днями (субота, неділя), робочий день з:
— понеділка 30 квітня — на суботу 5 травня;
— п’ятниці 29 червня — на суботу 23 червня;
— понеділка 24 грудня — на суботу 22 грудня;
— понеділка 31 грудня — на суботу 29 грудня.
2. Відділу кадрів довести наказ до відома усіх працівників підприємства.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Бергмана Р. Р..
Директор

Поправко

перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, який також має бути погоджений з
профспілковим органом.

Які інші питання трудових
правовідносин пов’язані
з вихідними та святковими днями?

Серед інших питань трудових правовідносин,
що пов’язані з вихідними та святковими днями
слід звернути увагу на ст. 115 КЗпП, згідно з
якою, у разі коли день виплати заробітної плати
збігається з вихідним, святковим або неробочим
днем, заробітна плата виплачується напередодні.
Також є і певні нюанси щодо обчислення
строків, що передбачені у КЗпП. Зокрема згідно
зі ст. 2411 КЗпП якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий
день, то днем закінчення строку вважається
найближчий робочий день.
Крім того святкові і неробочі дні не враховуються при визначенні тривалості відповідних
відпусток, а саме згідно із:
— ст. 781 КЗпП — щорічних відпусток;
— ст. 182 КЗпП — відпустки жінкам, які усиновили дітей;
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— ст. 1821 КЗпП — додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи.
Зауважимо, що в окремих випадках окремим
категоріям працівників можуть також надаватися і так звані «дні відпочинку», які фактично
для них стають своєрідними «не періодичними
вихідними днями». Зокрема, про такі дні йдеться
у ст. 124 КЗпП щодо гарантій донорам, у якій зазначається, що працівникам-донорам безпосередньо після кожного дня здавання крові для
переливання надається день відпочинку зі збереженням середнього заробітку. На бажання
працівника цей день може приєднуватися і до
щорічної відпустки.
Також іншими законодавчими актами (крім
КЗпП), та колективними договорами (іншими
локальними нормативними актами) на підприємстві можуть бути передбачені й інші питання
(нюанси) регулювання соціально-трудових відносин, що пов’язані з роботою у вихідні та святкові дні.

Володимир НАВРОЦЬКИЙ,
експерт з кадрового діловодства
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Виконання державних
та громадських обов’язків
Бувають випадки, коли працівник не звільнений з роботи, не перебуває на лікарняному чи у відпустці, але все одно не виконує своїх безпосередніх посадових або робочих обов’язків, не знаходиться на своєму робочому місці й при цьому все одно
продовжує отримувати заробітну плату. Зокрема, таке може бути, коли працівник
залучається до виконання так званих «державних або громадських обов’язків».
Дізнайтеся, що ж це за обов’язки, який порядок до їх залучення та яким чином це
відобразити у кадровій документації.

Правове регулювання виконання
державних та громадських
обов’язків

Відповідні питання регулювання виконання працівниками підприємств, установ, організацій (далі — підприємство) державних та
громадських обов’язків у частині надання їм
відповідних гарантій розглядаються у ст. 119
Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП), у ч. 1 якої встановлюється, що на час
виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством
України ці обов’язки можуть здійснюватись у
робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього
заробітку.
Обов’язки, які вважаються «державними
або громадськими», частково передбачені у
самій ст. 119 КЗпП, а також можуть встановлюватися й іншими актами законодавства.
Зокрема, як це випливає з ч. 2 ст. 119 КЗпП,
зазначеними обов’язками є такі, до яких залучаються працівники відповідно до Законів України:
— «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-XII (далі —
Закон № 2232);
— «Про альтернативну (невійськову) службу»
від 12 грудня 1991 р. № 1975-XII;
— «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 р. № 3543-XII.
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Військовий обов’язок
у спеціальному законодавстві

Наприклад, згідно з ч. 3 ст. 1 Закону № 2232
військовий обов’язок включає:
— підготовку громадян до військової служби;
— приписку до призовних дільниць;
— прийняття в добровільному порядку (за
контрактом) та призов на військову службу;
— проходження військової служби;
— виконання військового обов’язку в запасі;
— проходження служби у військовому резерві;
— дотримання правил військового обліку.
В інших частинах ст. 1, а також інших статтях
Закону № 2232 зазначені обов’язки деталізуються та конкретизуються. Так, у ч. 10 ст. 1
Закону № 2232 йдеться про такі обов’язки громадян України, які приписані до призовних
дільниць або перебувають у запасі Збройних
Сил України чи проходять службу у військовому
резерві (до зазначеної категорії фактично належить, як правило, більшість працівників підприємств чоловічої статті молодше пенсійного
віку):
— прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення
військово-облікових документів, приписки,
проходження медичного огляду, направлення
на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;
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— проходити медичний огляд та лікування в
лікувально-профілактичних закладах згідно з
рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії
районного (міського) військового комісаріату;
— проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий
обов’язок у запасі;
— виконувати правила військового обліку,
встановлені законодавством;
— прибувати до військової частини, в якій
вони проходять службу у військовому резерві, за
викликом командира цієї військової частини
(для резервістів).
На час виконання усіх зазначених та інших
обов’язків, що пов’язані із загальним військовим обов’язком, як правило, за відповідним працівником зберігається його робоче місце (займана посада) і середній заробіток, а також можуть
встановлюватися й інші пільги та гарантії, про
що йдеться в інших статтях Закону № 2232,
наприклад, згідно з:
— ч. 1 ст. 2 час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх
страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи
за спеціальністю, а також до стажу державної
служби;
— ч. 1 ст. 13 за громадянами України, які проходять підготовку з військово-технічних спеціальностей з відривом від виробництва, на весь
час підготовки, включаючи час проїзду до місця
підготовки та у зворотному напрямку, зберігаються місце роботи, а також займана посада
та середній заробіток на підприємстві, незалежно від підпорядкування і форм власності;
— ч. 11 ст. 29 за призваними на збори
військовозобов’язаними на весь період зборів та
резервістами на весь час виконання ними
обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана
посада та середня заробітна плата на підприємстві незалежно від підпорядкування і форм власності.
Також слід зазначити, що відповідні гарантії і
компенсації передбачені не лише для громадян,
які виконують свій військовий обов’язок, але та№ 7 (163), 2 квітня 2018
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кож і для працівників, які беруть участь у реалізації відповідних заходів щодо виконання
військового обов’язку іншими громадян. Зокрема у частинах 6, 7 ст. 43 Закону № 2232 зазначається, що за членами комісій з питань приписки до призовних дільниць, призовних та
лікарських комісій при районних (міських) військових комісаріатах, лікарями і середнім медичним персоналом, технічними працівниками
та обслуговувальним персоналом, які направляються для роботи на призовних дільницях і
збірних пунктах під час взяття допризовників на
військовий облік і призову громадян на військову службу або на збори для проведення медичного огляду та повторного огляду громадян,
а також для відправлення призваних на збірні
пункти, на весь час виконання цих обов’язків
зберігаються займана посада й середній заробіток за основним місцем роботи.
Також при виконанні ними відповідних обов’язків в іншій місцевості їм відшкодовуються
витрати, пов’язані з їхнім виїздом в іншу місцевість та у зворотному напрямку, наймом (піднаймом) житла, витрати на відрядження (за рахунок коштів, передбачених у Державному
бюджеті України на утримання Міністерства
оборони України).

Військовий обов’язок у КЗпП

Крім того, деякі питання військового обов’язку, а також відповідних прав та гарантій, які
передбачені для відповідних працівників, регулюються і у самому КЗпП. Зокрема, у ч. 3 ст. 119
КЗпП йдеться про збереження місця роботи,
посади і середнього заробітку працівнику не
лише «звичайного» «підприємства, установи,
організації», а й також і фермерського господарства, сільськогосподарського виробничого кооперативу незалежно від підпорядкування та
форми власності і у фізичних осіб – підприємців,
у яких вони працювали на час призову, у випадку:
— призову на строкову військову службу;
— призову на військову службу за призовом
осіб офіцерського складу;
— призову на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період;
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— прийняття на військову службу за контрактом, у т. ч. шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час
дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.
Також зазначеним працівникам здійснюється
виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно
до Закону України «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей»
від 20 грудня 1991 р. № 2011-XII.
Крім того, зазначені гарантії (згідно з ч. 3
ст. 119 Закону № 2232) зберігаються і за працівниками, які під час проходження військової служби:
— отримали поранення (інші ушкодження
здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах;
— потрапили у полон;
— визнані безвісно відсутніми;
— на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку
лікування, повернення з полону, появи їх після
визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.
Разом з тим, зазначені гарантії у частині збереження місця роботи, посади не поширюються
на осіб, які займали виборні посади в органах
місцевого самоврядування та строк повноважень яких закінчився.

Залучення до роботи
виборчих комісій

До виконання державних або громадських
обов’язків належить і робота членів виборчих
комісій. Зокрема відповідні питання залучення
працівників до роботи у виборчих комісіях регулюється у:
— Законі України «Про вибори народних
депутатів України» від 17 листопада 2011 р.
№ 4061-VI (далі — Закон № 4061);
— Законі України «Про вибори Президента
України» від 5 березня 1999 р. № 474-XIV (далі —
Закон № 474);
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— Законі України «Про Центральну виборчу
комісію» від 30 червня 2004 р. № 1932-IV (далі —
Закон № 1932);
— постанові Кабінету Міністрів України (далі —
КМУ) «Про умови оплати праці членів виборчих
комісій, комісій всеукраїнського референдуму»
від 28 липня 2004 р. № 966 (далі — Постанова
№ 966) тощо.
Наприклад, у ч. 11 ст. 36 Закону № 4061 зазначається, що на час безпосереднього виконання обов’язків члена виборчої комісії (участь у
засіданнях комісії, інших заходах на виконання
Закону № 4061 чи рішень комісії) на кожного
члена виборчої комісії поширюються гарантії і
компенсації, передбачені законодавством для
працівників на час виконання ними державних
або громадських обов’язків у робочий час.
Зокрема у цьому випадку члени виборчої комісії звільняються від виконання службових
обов’язків за місцем постійної роботи на час,
необхідний для здійснення обов’язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної
виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення
члена комісії до участі в інших заходах, передбачених Законом № 4061. Такі повідомлення
або рішення повинні містити зазначення дати,
часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу.
Також у відповідних частинах ст. 47 Закону
№ 4061 детально регулюються і питання оплати
праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії, і, зокрема, зазначається, що:
— ч. 1: виконання повноважень члена виборчої комісії на платній основі оплачується в розмірі та у порядку, встановлених КМУ за поданням Центральної виборчої комісії, за рахунок
коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів;
— ч. 2: оплата праці члена виборчої комісії,
звільненого від виконання виробничих або
службових обов’язків за основним місцем роботи, не може бути нижчою від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи;
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— ч. 3: членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку і проведення
виборів депутатів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою
комісією.
Таким чином, як видно із зазначеного, працівникам, які залучаються до роботи виборчих
комісій, у відповідних випадках можуть виплачуватися не лише їх заробітна плата за місцем
їхньої роботи, але вони також можуть отримувати і додаткові виплати за рахунок коштів
Державного бюджету України у межах відповідних кошторисів тощо. Подібним же чином регулюються і відповідні питання участі працівників
в інших виборчих комісіях (або комісіях всеукраїнського референдуму).

Виконання депутатських обов’язків

Також до виконання державних або громадських обов’язків можна віднести і виконання депутатських обов’язків депутатами, які виконують депутатські обов’язки без звільнення з
основного місця роботи. Так, у ст. 32 Закону
України «Про статус депутатів місцевих рад» від
11 липня 2002 р. № 93-ІV (далі — Закон № 93)
зазначається, що:
— на час сесії чи засідання постійної комісії
місцевої ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках депутат місцевої ради звільняється
від виконання виробничих або службових обов’язків;
— у разі здійснення депутатських повноважень у робочий час депутату місцевої ради за
основним місцем роботи відшкодовуються середній заробіток та інші витрати, пов’язані з депутатською діяльністю, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
Подібні ж положення стосовно депутатів містяться і у ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р.
№ 280/97-ВР (далі — Закон № 280), а також
стосовно осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради (до нього не можуть входи№ 7 (163), 2 квітня 2018
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ти депутати відповідної ради, крім секретаря
ради) у ст. 51 Закону № 280, у якій, зокрема, зазначається, що особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на
час засідань виконавчого комітету, а також
для здійснення повноважень в інших випадках
звільняються від виконання виробничих або
службових обов’язків з відшкодуванням їм
середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням
обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Участь у судових засіданнях

До виконання державних або громадських
обов’язків, за яке встановлені відповідні державні гарантії та компенсації, можна віднести
і участь працівників у різних судових засіданнях, у випадках, коли це передбачено чинним
законодавством. Наприклад, у ст. 275 Кодексу
України про адміністративні правопорушення
(далі — КупАП), передбачено, що:
— потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам відшкодовуються у встановленому
порядку витрати, котрих вони зазнали у зв’язку
з явкою в орган (до посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення;
— за особами, яких викликають як потерпілих, свідків, експертів і перекладачів, зберігається у встановленому порядку середній заробіток за місцем роботи за час їх відсутності
у зв’язку з явкою в орган (до посадової особи), в
провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення.
Подібні ж положення, а також деякі інші щодо
зазначених категорій осіб у відповідних випадках
передбачені й у ст. 122 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК). Наприклад, зазначається, що якщо виконання процесуальних функцій пов’язане з перебуванням зазначених осіб за межами населеного пункту
постійного проживання, відшкодовуються такі
витрати: вартість проїзду до місця виклику і назад, витрати, пов’язані з найманням житлового
приміщення, добові.
31

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

Крім того, експертам, спеціалістам і перекладачам повинна бути сплачена винагорода за виконану роботу, якщо це не є їх службовим
обов’язком. При цьому граничний розмір компенсації витрат, пов’язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів та експертів, встановлюється КМУ.
Так само відповідні положення щодо зазначених категорій осіб, а також деякі інші щодо
можливих виплат містяться і у статтях 137 – 139
Цивільного процесуального кодексу України,
статті 135, 137 Кодексу адміністративного судочинства України.
Підставою для отримання працівником відповідних гарантій та компенсацій у зазначених випадках може бути виклик до суду, рішення суду
або інші документи згідно із законодавством.
Специфічною категорію осіб, які беруть участь
у судових засіданнях, є «присяжні». Згідно з відповідними статтями Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р.
№ 1402-VIII (далі — Закон № 1402):
— ч. 1 ст. 63 — присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та
за її згодою вирішує справи у складі суду разом із
суддею або залучається до здійснення правосуддя;
— ч. 1 ст. 67 — суд залучає присяжних до здійснення правосуддя у порядку черговості на
строк не більше одного місяця на рік, крім випадків, коли продовження цього строку зумовлено необхідністю закінчити розгляд справи,
розпочатий за їхньою участю;
— ч. 3 ст. 67 — письмове запрошення для
участі у здійсненні правосуддя суд надсилає
присяжному не пізніше ніж за сім днів до початку судового засідання;
— ч. 5 ст. 67 — роботодавець зобов’язаний
увільнити присяжного від роботи на час виконання ним обов’язків зі здійснення правосуддя.
Відмова в увільненні від роботи вважається неповагою до суду;
— ч. 2 ст. 68 — за присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної
роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним
обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи
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або переведення на іншу роботу без його згоди
під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

Інші випадки увільнення
працівників від виконання ними
своїх функціональних обов’язків

Спеціальними законодавчими актами передбачені і деякі інші випадки увільнення працівників від виконання ними своїх функціональних
обов’язків у робочий час з наданням їм за це відповідних гарантій та компенсацій, наприклад, у:
— ст. 327 Митного кодексу України передбачається, що у разі потреби для участі у здійсненні митного контролю керівником органу доходів і зборів або його заступником може здійснюватися залучення спеціалістів та експертів за
погодженням з керівником підприємства, де
працює спеціаліст чи експерт. Зазначені особи
мають право на відшкодування витрат, пов’язаних
з їхньою участю у здійсненні митного контролю,
за ними зберігається середня заробітна плата
за місцем роботи на час такої участі;
— ст. 42 Закону України «Про охорону праці»
від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ йдеться про
обов’язки уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, і зокрема зазначається, що роботодавець за свій
рахунок організовує навчання, забезпечує необхідними засобами і звільняє уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони
праці від роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ними
середнього заробітку;
— ст. 14 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. № 137/98-ВР (далі —
Закон № 137/98) зазначається, що незалежним
посередникам, членам примирних комісій та
трудових арбітражів на час роботи у примирних органах, утворених відповідно до Закону
№ 137/98, гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку, а також
на них поширюються гарантії, передбачені
КЗпП для виборних профспілкових працівників,
членів рад (правлінь) підприємств і рад трудових колективів тощо.
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Також слід зазначити, що коли мова йде про
залучення громадян до виконання державних
або громадських обов’язків, переважно йдеться
про «обов’язкове» залучення, тобто про такі випадки, коли громадянин фактично змушений
виконувати ці обов’язки і ухилення від їх виконання може мати для нього певні наслідки
правового характеру, у т. ч. він може понести і
адміністративну або навіть кримінальну відповідальність (наприклад, при ухиленні від військового обов’язку). У той же час інколи громадянин може цілком добровільно і самостійно
«залучитися» до виконання певних зазначених
обов’язків, наприклад, добровільно з’явитися до
військового комісаріату та сам «попросити»,
щоб його призвали на військову службу, навіть
якщо він має право на відстрочку.
У той же час законодавством можуть бути передбачені і випадки «необов’язкового» виконання
працівником певних дій у робочий час, які подібні
до «обов’язкового» залучення до виконання державних або обов’язків, бо у цих випадках також
здійснюється виплата працівникові заробітної
плати (або інших відповідних компенсаційних
виплат), хоча він і не виконує при цьому свої
функціональні обов’язки, а також зберігається за
працівником його робоче місце. При цьому невиконання працівником своїх функціональних
обов’язків може відбуватися лише за власною ініціативою або згодою працівника виконувати такі дії.
Наприклад, про зазначене йдеться у ст. 252
КЗпП щодо гарантій працівникам підприємств,
обраним до складу виборних профспілкових
органів, але не звільненим при цьому від своїх
виробничих чи службових обов’язків. Зокрема,
таким членам виборних профспілкових органів надається на умовах, передбачених колективним договором, вільний від роботи
час (не менш як 2 години на тиждень) із збереженням середньої заробітної плати для:
— участі в консультаціях і переговорах;
— виконання інших громадських обов’язків в
інтересах трудового колективу;
— участі в роботі виборних профспілкових
органів.
У зазначеному випадку можна певною мірою
стверджувати, що член виборного профспілко№ 7 (163), 2 квітня 2018
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вого органу також виконує своєрідний «громадський обов’язок» із захисту прав трудового
колективу, але він не буде нести яку-небудь адміністративну або кримінальну відповідальність, якщо ухилятиметься від виконання своїх
обов’язків у профспілковому органі, та й взагалі
він може взяти і «самовідвід» під час виборів до
профспілкового органу.
Іншим подібним випадком можна вважати
не виконання своїх безпосередніх функціональних обов’язків у робочий час працівниками-донорами. Зокрема, згідно зі ст. 124 КЗпП за працівниками-донорами зберігається середній
заробіток за дні обстеження в закладах охорони
здоров’я і здавання крові для переливання. Крім
того, цим працівникам безпосередньо після
кожного дня здавання крові для переливання
надається день відпочинку зі збереженням середнього заробітку (на бажання працівника
цей день може приєднуватися до щорічної відпустки). І хоча донорство крові певною мірою
також схоже із «громадським обов’язком», воно
таким не є, адже згідно зі ст. 2 Закону України
«Про донорство крові та її компонентів» від
23 червня 1995 р. № 239/95-ВР, донорство крові
та її компонентів — це добровільний акт волевиявлення людини, що полягає у даванні крові
або її компонентів для подальшого безпосереднього використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або
використання у наукових дослідженнях.
Також не є залученням до виконання державних або громадських обов’язків і направлення
працівників на підвищення кваліфікації (ст. 122
КЗпП) або на обстеження до медичного закладу
(ст. 123 КЗпП), хоча у зазначені періоди працівник теж не виконує своїх безпосередніх функціональних обов’язків, але за ним зберігається його
робоче місце та провадяться відповідні виплати
згідно із законодавством (зберігається середній
заробіток за місцем роботи).

Інші гарантії і компенсації
при виконанні державних
або громадських обов’язків

Крім збереження робочого місця і відповідних компенсаційних виплат, відповідному
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працівникові можуть надаватися й інші своєрідні «пільги». Наприклад, згідно з п. 2 ч. 2 ст. 80
КЗпП у разі виконання працівником державних
або громадських обов’язків, на час яких він згідно із законодавством підлягає звільненню від
основної роботи із збереженням заробітної плати, його щорічна відпустка, яка припадає на
зазначений час, повинна бути перенесена на
інший період або продовжена.
Також слід зазначити, що іноді відповідні
гарантії і компенсації у зв’язку із виконанням
державних або громадських обов’язків можуть
отримувати не лише працівники, але й їхні роботодавці. Наприклад, для тих роботодавців, які є
підприємцями, законодавством також можуть
бути передбачені певні виплати, оскільки залучення до виконання державних або громадських
обов’язків як їх самих, так і їхніх працівників
може негативно впливати на ефективність (прибутковість) їх господарської діяльності. Так, у
ч. 5 ст. 47 Господарського кодексу України зазначається, що підприємець або громадянин, який
працює у підприємця по найму, у передбачених
законом випадках може бути залучений до виконання в робочий час державних або громадських обов’язків, з відшкодуванням підприємцю
відповідних збитків органом, який приймає таке
рішення. При цьому можливі спори про відшкодування збитків вирішуються судом.

Кадрова документація:
відображення виконання державних
або громадських обов’язків

Залучення працівника до виконання подібних обов’язків, а також виплати їм відповідних
компенсацій заробітної плати тощо на підприємстві оформляється у необхідних випадках
відповідними документами, наприклад, наказом (див. Зразок) на підставі відповідних документів щодо залучення до виконання державних або громадських обов’язків (повісток
військових комісаріатів, довідок уповноважених органів тощо).
Відсутність працівника на роботі у зв’язку із
залученням його до виконання державних або
громадських обов’язків слід належним чином
відбивати у відповідній кадровій та іншій доку34

ментації та враховувати при обчисленні деяких
показників, про що йдеться і у відповідних нормативно-правових актах. Так, згідно з відповідними пунктами Інструкції зі статистики кількості
працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня
2005 р. № 286 (далі — Інструкція № 286):
— п. 1.7. — в табелі обліку використання
робочого часу слід робити відмітки про причини відсутності на роботі, у т. ч. і у випадку виконання працівником державних або громадських обов’язків, причому лише на основі документів, оформлених належним чином, наприклад, довідок про виконання державних або
громадських обов’язків;
— п. 2.5. — працівники, які були відсутні на
роботі у зв’язку з виконанням державних або
громадських обов’язків мають включатися до
облікової кількості працівників;
— п. 4.2.1. — час відсутності працівників у
зв’язку з виконанням державних або громадських
обов’язків, який оплачується згідно з чинним законодавством, має враховуватися при підрахунку кількості оплачених людино-годин.
Відповідно до п 1.7. Інструкції № 286 у табелі
обліку робочого часу, ведення якого на підприємствах здійснюється за типовою формою № П-5
згідно з наказом Держкомстату від 5 грудня
2008 р. № 489, за дні відсутності працівника на
робочому місці проставляється відмітка «ІН» (код
22), тобто «інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов’язків, допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгул тощо)».
Подібні ж положення передбачені також в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженій наказом Держкомстату України від 13 січня
2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5), згідно з
пп. 2.2.12. якої фонд додаткової заробітної плати,
серед іншого, включає і оплату за невідпрацьований час, у т. ч. оплату працівникам, які залучаються
до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони виконуються у робочий час, та
оплату працівникам-донорам днів обстеження,
здавання крові та відпочинку, що надаються після
кожного дня здавання крові, або днів, приєднаних
за бажанням працівника до щорічної відпустки.
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Зразок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШИНОБУДІВНИК»
НАКАЗ
10.05.2017 р.
м. Київ

№ 30-п

Про тимчасове увільнення
від виконання службових обов’язків
1-й варіант
УВІЛЬНИТИ:
ПРОКОПЧУКА Івана Миколайовича, начальника відділу маркетингу, від роботи зі збереженням середнього заробітку 11 травня 2017 р. з 13:00 до 18:00 у зв’язку з виконанням ним
обов’язків члена окружної виборчої комісії.
Підстава: письмове повідомлення голови виборчої окружної комісії одномандатного округу
№ 11 м. Києва від 09.05.2017 р. № 111/11 про скликання засідання комісії.
2-й варіант
НАКАЗУЮ:
1. ПРОКОПЧУКА Івана Миколайовича, начальника відділу маркетингу, увільнити від виконання функціональних обов’язків з 11 травня 2017 р. по 1 липня 2017 р. на час проходження навчальних військових зборів.
2. Головному бухгалтеру Мутко І. І. провести нарахування та виплату заробітної плати за
відпрацьований час та середньої зарплати за період зборів, включаючи час проїзду до місця
їхнього проведення і назад, відповідно до чинного законодавства.
Підстава: копія повістки Прокопчуку І. М. про направлення на військові збори Оболонського
РВК м. Києва від 03.05.2017 р. № 11/11.
Директор

Фоменко

Що стосується відбиття виконання працівником державних або громадських обов’язків у трудовій книжці, то це може залежати від характеру
та тривалості зазначених обов’язків. Наприклад,
не відбиваються у трудовій книжці час виконання таких «нетривалих» обов’язків, як залучення
працівників до зборів військовозобов’язаних,
проходження медичних комісій за направленням
військових комісаріатів тощо.
У той же час у разі призову працівника на військову службу в особливий період, його трудова
книжка залишається на підприємстві, а після повернення працівника на роботу, дані про його
службу можуть бути внесені підприємством
до трудової книжки за бажанням працівника
(оскільки на час призову трудові відносини з
працівником не розривалися і записи про його
звільнення з роботи до трудової книжки не вносилися) на підставі військового квитка або довідки військових комісаріатів, військових частин і
установ системи Міністерства оборони України,
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Міністерства внутрішніх справ України, Служба
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки,
Державної прикордонної служби тощо.
При цьому запис про час служби у складі
Збройних Сил України або інших військових
формуваннях із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби вноситься
до трудових книжок окремим рядком. Згідно з
п. 2.19. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального
захисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58 цей запис вноситься до занесення відомостей про роботу на підприємстві (стосується
випадків роботи на іншому підприємстві, після
звільнення з попереднього).

Віктор МІЛЛЕР,
консультант з питань оплати праці
та кадрового діловодства
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Відсторонення працівника
від роботи: порядок і підстави
Практично усім кадровикам доводилося вирішувати різні питання, котрі пов’язані зі
звільненням працівників з роботи, але не усім доводилося мати справу з відстороненням працівника від роботи. Разом з тим, ніхто не застрахований від цього у майбутньому, тому усім кадровикам корисно ознайомитися з різними нюансами процедури відсторонення працівника від роботи, виплати йому заробітної плати за
період відсторонення, а також іншими нюансами «статусу» відстороненого від роботи працівника, коли він фактично не працює, але дія його трудового договору при
цьому не припиняється.

Правові підстави для відсторонення
працівника від роботи

Зауважимо, що у Кодексі законів про працю
України (далі — КЗпП) безпосередньо питанням
відсторонення працівника від роботи присвячена лише одна «невеличка» ст. 46, у якій, зокрема, зазначається, що відсторонення працівників
від роботи власником або уповноваженим ним
органом (далі — роботодавець) допускається у
разі:
• появи на роботі:
— в нетверезому стані;
— у стані наркотичного або токсичного
сп’яніння;
• відмови або ухилення від:
— обов’язкових медичних оглядів;
— навчання, інструктажу і перевірки знань з
охорони праці та протипожежної охорони;
• інших випадках, передбачених законодавством.
Разом з тим, як видно зі змісту ст. 46 КЗпП,
у ній фактично містяться відсилання і до відповідних норм законодавства, що пов’язано із питаннями охорони праці, порядком визначення
нетверезого або іншого подібного стану працівника тощо.
Наприклад, згідно із законодавством підтвердити факт появи працівника на роботі в нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння може медичний висновок за
36

результатами огляду працівника, а також відповідний акт, складений роботодавцем за наявності свідків тощо. Установлення ж наявності
стану наркотичного сп’яніння внаслідок незаконного вживання наркотичних засобів або
психотропних речовин є компетенцією лише
лікаря, на якого покладено обов’язки щодо проведення медичного огляду (обстеження).
Кадровикам слід також звернути увагу і на
ч. 3 ст. 21 КЗпП, згідно з якою при оформленні
трудового договору у формі контракту, в якому
строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови
матеріального забезпечення і організації праці
працівника, умови розірвання договору, в тому
числі дострокового, можуть встановлюватися
угодою сторін. Відповідно до зазначеного у
контракті можуть бути встановлені й додаткові
підстави для відсторонення працівника від роботи.

Інші підстави
для відсторонення від роботи

Стосовно «інших випадків, передбачених законодавством», про які згадується у ст. 46 КЗпП,
можна звернутися, наприклад, до Закону України «Про державу службу» від 10 грудня 2015 р.
№ 889-VІІІ (далі — Закон № 889), у ч. 2 ст. 72
якого містяться підстави для відсторонення від
виконання посадових обов’язків державного
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службовця (про які конкретно не йдеться у
ст. 46 КЗпП), зокрема, невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, що могло призвести або призвело до людських жертв,
заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду фізичним або юридичним особам, державі,
територіальній громаді.
Крім того, у ч. 6 ст. 72 Закону № 889 зазначається, що державний службовець може бути
також відсторонений від виконання посадових
обов’язків і у разі вчинення ним корупційного
правопорушення відповідно до’ Закону України
«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р.
№ 1700-VІІ (далі — Закон № 1700).
Своєю чергою, у ч. 5 ст. 65 Закону № 1700 зазначається, що особа:
— якій повідомлено про підозру у вчиненні
нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом;
— щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією
і законами України, може бути відсторонена
від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.
Також «інші випадки» щодо відсторонення
працівника від роботи передбачені і у низці інших нормативно-правових актів, наприклад:
— ст. 154 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК), згідно з якою може
бути здійснено (на підставі рішення слідчого
судді під час досудового розслідування чи суду
під час судового провадження) відсторонення
від посади особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і
незалежно від тяжкості злочину — щодо особи,
яка є службовою особою правоохоронного органу. При цьому питання про відсторонення від
посади осіб, що призначаються Президентом
України, вирішується Президентом України на
підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством;
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— ст. 23 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р.
№ 1645-ІІІ (далі — Закон № 1645), у якій
за-значається, що якщо не можливо тимчасово
перевести на іншу посаду особу, яка є бактерієносієм, і робота якої пов’язана з обслуговуванням населення, що може призвести до поширення інфекційних хвороб, така особа відсторонюються від роботи в порядку, встановленому законом;
— п. 69 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 6 квітня 1998 р. № 457, який
зобов’язує працівників залізничних під’їзних
колій підприємств, пов’язаних з рухом поїздів і
маневровою роботою на шляхах залізниць, під
час виконання службових обов’язків мати при
собі посвідчення встановленого зразка про проходження перевірки щодо придатності виконувати такі роботи. Отже, відсутність зазначених
документів може бути підставою для відсторонення працівника від роботи;
— ст. 17 Закону України «Про пестициди та
агрохімікати» від 2 березня 1995 р. № 86/95-ВР,
у якій зазначається, що посадові особи органів
державної влади, які здійснюють державний
контроль у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами та агрохімікатами, мають право вимагати від власника усунення від роботи, пов’язаної
з пестицидами та агрохімікатами, осіб, які не
мають відповідного посвідчення;
— п. 4 розд. ІІ Статуту про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, затвердженого постановою
КМУ від 12 жовтня 2000 р. № 1540, згідно з яким
командир (начальник) служби, який здійснює
керівництво аварійно-рятувальними роботами,
має право відсторонити від проведення цих робіт будь-якого працівника служби, що перебувають у його підпорядкуванні на період ліквідації аварії, і направити його до місця постійної
служби;
— п. 4 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23 грудня
1997 р. № 771/97-ВР, у якому встановлені права
санітарного інспектора інспектувати додержання гігієнічних вимог, встановлених термінів
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проходження медичного огляду персоналом,
що опосередковано або безпосередньо контактує з харчовими продуктами, та в разі порушення цих вимог і термінів видавати припис про
відсторонення їх від роботи до усунення порушення;
— пп. 11.1. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Національного банку
України 17 серпня 2012 р. № 346, згідно з яким
Національний банк має право тимчасово, до
усунення порушення, відстороняти посадову
особу банку від посади за наявності фактів, які
свідчать про дії або бездіяльність цієї посадової
особи, що призвели до здійснення ризикової
діяльності або порушення вимог банківського
законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів
Національного банку тощо.
Також на окремих підприємствах у якості локальних нормативних актів у встановленому
порядку можуть затверджуватися Інструкції про
порядок відсторонення від роботи працівників
за різних обставин із встановлених законодавством підстав (приміром, осіб, які перебувають
у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, тощо).

Що таке «відсторонення
від роботи»?

Також слід зазначити, що у самій ст. 46 КЗпП
не міститься визначення поняття «відсторонення від роботи», тому не зовсім зрозуміло, про які
правові наслідки для роботодавця та працівника
у цьому випадку йдеться. Між тим проаналізувавши усі інші норми і положення КЗпП, інших
нормативно-правових документів з відповідних
питань, а також відповідні роз’яснення з цього
приводу уповноважених на це органів, зокрема
Міністерства соціальної політики України, можна зробити висновок, що відсторонення працівника від роботи — це однин із випадків передбачених законодавством призупинення
трудових правовідносин, який полягає в тимчасовому увільненні працівника від обов’язку виконувати роботу за укладеним трудовим договором і тимчасове увільнення роботодавця від
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обов’язку забезпечувати працівника роботою
або створювати умови для її виконання.
Також слід зазначити, що саме по собі відсторонення працівника від роботи з підстав та в
порядку, встановленому законодавством, не є
дисциплінарним стягненням, а є спеціальним
запобіжним засобом, який дозволяє мінімізувати, відвернути або попередити якісь негативні
наслідки для роботодавця, а також часто і для
самого працівника або інших осіб у випадку,
коли такі наслідки можуть мати місце, якщо
працівник буде продовжувати виконувати свої
функціональні обов’язки.
У той же час відсторонення працівника від
роботи часто пов’язане саме із порушенням ним
трудової дисципліни. Наприклад, згідно зі
ст. 139 КЗпП до обов’язків працівників належить, серед іншого, і додержання ним вимог
нормативних актів про охорону праці, а серед
підстав для відсторонення працівника від роботи згідно зі ст. 46 КЗпП є й відмова або ухилення
від навчання, інструктажу і перевірки знань з
охорони праці. Але за порушення трудової дисципліни до працівника відповідно до ст. 147
КЗпП можуть бути застосовані лише такі заходи
стягнення, як догана або звільнення, до яких
відсторонення від роботи не належить.
Разом з тим, після відсторонення працівника
від роботи, у подальшому він може понести і
певну дисциплінарну відповідальність, як зазначено вище, у тому числі може бути звільнений з
роботи, якщо для цього будуть підстави, і якщо
у подальшому буде з’ясовано і доведено, що попередні підстави його відсторонення від роботи
були пов’язані саме із порушенням працівником
трудової дисципліни.
Також при відстороненні працівника від роботи за ним зберігається його робоче місце протягом періоду відсторонення, хоча у цей період
він і не виконує свої функціональні обов’язки, і
таким чином відсторонення відрізняється від
звільнення працівника з роботи. При цьому у
деяких випадків відсторонення від роботи працівник повинен залишити своє робоче місце на
період відсторонення, хоча у деяких випадках
він повинен продовжувати перебувати на ньому. Наприклад, згідно з ч. 5 ст. 72 Закону № 889
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державний службовець під час відсторонення
його від виконання посадових обов’язків зобов’язаний перебувати на робочому місці відповідно до правил внутрішнього службового розпорядку та сприяти здійсненню дисциплінарного провадження.
У подібних же випадках стосовно прокурора,
згідно з ч. 2 ст. 64 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII, під час
відсторонення його від посади у зв’язку з дисциплінарним провадженням щодо нього допускається доручення йому завдань, виконання
яких не впливає на об’єктивність перевірки.
Також слід розрізняти поняття і процедури
«відсторонення від роботи», які пов’язані із здійсненням трудових правовідносин від інших подібних понять і процедур, які можуть регулюватися нормами не трудового, а іншого права.
Наприклад, згідно з рішенням Конституційного
суду України від 12 січня 2010 р. № 1-рп/2010
усунення члена виконавчого органу товариства
від виконання своїх обов’язків, яке передбачене
ч. 3 ст. 99 Цивільного кодексу України, не є відстороненням працівника від роботи в розумінні
ст. 46 КЗпП.

Строк відсторонення
від роботи

Відсторонення від роботи працівника застосовується як тимчасовий захід до ухвалення
остаточного рішення про можливість (або неможливість) виконання працівником роботи,
передбаченої трудовим договором, або перебування його на певній посаді. У загальному
випадку конкретний строк відсторонення працівника від роботи у КЗпП не визначений. Разом з тим, у відповідних випадках він може
бути встановлений іншими законодавчими документами, або якщо він не встановлений, то
такий строк повинен відповідати часу, який потрібний для усунення причин, що призвели до
необхідності відсторонення працівника від роботи.
Наприклад, якщо працівник був відсторонений у зв’язку з ухиленням від навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці, то строк
такого відсторонення має відповідати часу, по№ 7 (163), 2 квітня 2018
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трібному для проходження навчання, інструктажу й перевірки знань з охорони праці.
Якщо ж, наприклад, відповідний працівник є
державним службовцем, то згідно з ч. 1 ст. 72
Закону № 889 він може бути відсторонений від
роботи на час дисциплінарного провадження,
а у ч. 3 ст. 72 Закону № 889 фактично додатково
зазначається, що тривалість відсторонення державного службовця від виконання посадових
обов’язків не може перевищувати часу дисциплінарного провадження.
А от у Законі № 889 відсутнє чітке визначення
поняття «дисциплінарне провадження», а також
не наводяться його строки, але у ст. 71 Закону
№ 889 детально розглядається питання проведення «службового розслідування», яке може
проводитися з метою визначення наявності
вини, характеру і тяжкості дисциплінарного
проступку, та має обов’язково проводитися у
разі невиконання або неналежного виконання
посадових обов’язків державним службовцем,
перевищення повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значної матеріальної
шкоди фізичній чи юридичній особі, державі або
територіальній громаді. Тобто службове розслідування проводиться у тих самих випадках, коли
державний службовець відповідно до ч. 2 ст. 72
Закону № 889 може бути відсторонений від виконання своїх посадових обов’язків.
Таким чином, можна зробити висновок про
те, що час дисциплінарного провадження фактично співпадає з часом службового розслідування, а згідно з ч. 3 ст. 71 Закону № 889 тривалість службового розслідування не може
перевищувати один місяць, або може бути не
більше двох місяців, якщо одномісячний строк
за потреби буде продовжений суб’єктом призначення службового розслідування.
Якщо ж працівника відсторонюють від роботи у зв’язку з кримінальним провадженням, то
відповідно до ст. 154 КПК відсторонення від посади на підставі рішення слідчого судді під час
досудового розслідування чи суду під час судового провадження здійснюється на строк не
більше двох місяців. При цьому зазначений
строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог ст. 158 КПК.
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Ініціатори відсторонення від роботи

Ініціюватися відсторонення працівника від
роботи може роботодавцем з власної ініціативи
(при цьому згідно із законодавством з врахуванням конкретних обставин, це може бути як правом роботодавця, так і його обов’язком) та/або
на вимогу третіх сторін (відповідні посадові особи органів державної влади, державного санітарного нагляду, слідчі, судді тощо) лише з підстав передбачених законодавством. При цьому
роботодавець та/або згадані вище «треті сторони» при прийняті рішення про відсторонення
від роботи повинні:
— діяти лише у межах наданих повноважень
та у спосіб, що передбачено законом, а також
діяти неупереджено і обґрунтовано (з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення);
— дотримуватися принципу рівності усіх перед законом, а також гарантій, встановлених законодавством для відстороненого працівника;
— запобігати усім формам дискримінації.
Якщо ініціатором відсторонення працівника
від роботи є «треті сторони», вони повинні надати роботодавцеві відповідно оформлений документ: припис, подання тощо. Наприклад, у випадку реалізації положень Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р.
№ 4004-XII це може бути «Подання про відсторонення від роботи або іншої діяльності», котре
оформлюється відповідно до Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб
від роботи або іншої діяльності, затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 14 квітня 1995 р. № 66.
Зокрема, такий організаційно-розпорядчий
документ оформлюється органами Державної
санітарно-епідеміологічної служби України і
зобов’язує відповідних роботодавців у встановлений строк відсторонити від роботи або іншої
діяльності зазначених у поданні осіб. Підставою
для такого подання можуть бути відомості, викладені в акті перевірки об’єкта, довідка медичної установи тощо. Подання вручається під підпис відповідній посадовій особі, яка відповідає
за його виконання.
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Питання заробітної плати
при відстороненні від роботи

Хоча у період відсторонення від роботи працівник і не виконує своїх функціональних
обов’язків, це не означає що у всіх випадках відсторонення від роботи він має бути автоматично позбавлений заробітної плати за період відсторонення, хоча на практиці у переважній
частині випадків відсторонення працівника від
роботи все ж таки відбувається з одночасним
призупиненням виплати йому заробітної плати. Зокрема, як правило, у випадку відсторонення працівника з роботи з підстав, безпосередньо передбачених у ст. 46 КЗпП і за поданням
компетентних посадових осіб, таке відсторонення здійснюється без збереження заробітної
плати.
При цьому додатковим підґрунтям для не виплати працівнику заробітної плати за період відсторонення можуть бути також норми і положення ст. 94 КЗпП (заробітна плата виплачується
за виконану роботу) та ч. 4 ст. 113 КЗпП (час
простою з вини працівника не оплачується).
Наприклад, якщо роботодавець відсторонить
працівника від роботи у зв’язку із його появою на
роботі у стані наркотичного сп’яніння, то таке
відсторонення відбувається без збереження заробітної плати. Проте, якщо висновок роботодавця про такий стан не підтвердиться відповідно до
законодавства висновком відповідного лікаря,
відстороненому працівнику має бути оплачений
час його відсторонення від роботи, виходячи із
середньої заробітної плати працівника.
До того ж, при відсторонені «в інших випадках, передбачених законодавством», інколи
можлива і виплата допомога за рахунок коштів
фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або ж нарахування і виплата середнього заробітку.
Наприклад, у випадку відсторонення від виконання посадових обов’язків державного
службовця на час виконання дисциплінарного
провадження, згідно з ч. 4 ст. 72 Закону № 889 у
разі закриття дисциплінарного провадження
без притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності йому в установленому порядку оплачується у розмірі середньої
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заробітної плати час відсторонення від виконання посадових обов’язків.
Також слід зазначити, що якщо працівника відсторонять від роботи без виплати йому за відповідний період заробітної плати, і він у цей період
захворіє, то він також може втратити і право на
допомогу по тимчасовій непрацездатності, адже у
ч. 1 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XІV зазначається, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається
застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує
втрату заробітної плати (доходу).
У той же час, якщо працівник відсторонюється
від роботи у випадку, передбаченому ст. 23 Закону № 1645, то він має право на виплату йому
допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, яка фактично буде для нього компенсацією втраченого заробітку внаслідок його
відсторонення від роботи за відсутності вини
працівника.
Можливість і порядок відповідних виплат працівнику за період простою може встановлюватися і в інших нормативно-правових актах. Наприклад, відповідно до Закону України «Про
порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 р. № 266/94-ВР (далі — № 266/94) хоча
заробітна плата і не зберігається на період відсторонення працівника певними органами, але вона
може відшкодовуватися у відповідних випадках.
Зокрема, у ст. 1 та деяких інших Закону № 266/94ВР зазначено, що підлягає відшкодуванню шкода,
завдана громадянинові внаслідок незаконного
відсторонення від роботи (посади). Право на відшкодування шкоди виникає у разі встановлення
вироком суду факту незаконного відсторонення;
закриття кримінальної справи; відмови в порушенні кримінальної справи. Відшкодування шкоди відбувається в судовому порядку за рахунок
коштів державного бюджету, розмір її суми визначається з урахуванням заробітку, не одержаного
громадянином за час відсторонення.
Про подібне йдеться і у ч. 5 ст. 65 Закону
№ 1700, у якій зазначається, що у разі закриття
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провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку з
відсутністю події або складу адміністративного
правопорушення відстороненій від виконання
службових повноважень особі відшкодовується
середній заробіток за час вимушеного прогулу,
пов’язаного з таким відстороненням.

Питання стажу роботи
при відстороненні від роботи

Можлива невиплата заробітної плати працівнику за період відсторонення від роботи, а також пов’язана з цим можливість втрати права на
допомогу по тимчасовій непрацездатності, не є
єдиними негативними наслідками для відстороненого від роботи працівника у такому випадку.
Згідно зі ст. 82 КЗпП України та ст. 9 Закону
України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР період відсторонення працівника
від роботи не враховується до стажу роботи, що
дає право на щорічну відпустку.
Також якщо на період відсторонення від роботи не зберігається заробітна плата, то також не
здійснюється і сплата страхового внеску на соціальне страхування, і відповідно такий період
не зараховується до страхового стажу.

Оформлення відсторонення
працівника від роботи

Відсторонення працівника від роботи оформлюється після виявлення відповідного факту,
що є підставою для відсторонення згідно із законодавством, шляхом видання керівником підприємства відповідного наказу (розпорядження, видачі усного розпорядження з наступним
виданням наказу), у якому зокрема слід вказати
підстави і строки відсторонення працівника від
роботи (див. Зразок). Працівник повинен ознайомитися з наказом під підпис, а в разі його
відмови складається акт. Запис про відсторонення від роботи до трудової книжки не заноситься.
Якщо неможливо встановити конкретний
термін відсторонення, вказують, відповідний
період, наприклад, на період проведення слідчих дій. У такому випадку після закінчення
відповідного періоду видається окремий наказ
про допущення працівника до роботи.
41

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО ПРАВОВІ АКЦЕНТИ

Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШИНОБУДІВНИК»
НАКАЗ
10.12.2017 р.
м. Київ

222-п

Про відсторонення від роботи
Попової І. В.
ВІДСТОРОНИТИ:
ПОПОВУ Ірину Вікторівну, шеф-кухаря їдальні підприємства, від роботи з 11.12.2017 р., у
зв’язку з її ухиленням від обов’язкового медичного огляду, на термін до 20.12.2017 р. для
проходження обов’язкового медичного огляду й отримання допуску до роботи за результатами медичного огляду, без збереження заробітної плати.
Підстава: доповідна записка начальна відділу кадрів від 10.12.2017 р..
Директор

Фоменко

О. О. Фоменко

З наказом ознайомлена:
10.12.2017 р.

Попова

І. В. Попова

Також роботодавцем за необхідності вживаються відповідні заходи щодо контролю за виконанням зазначеного наказу (не допущення
відстороненого працівника до виконання посадових обов’язків та/або його робочого місця).

Подальші дії роботодавця
після відсторонення працівника
від роботи

Після закінчення терміну відсторонення від
роботи та усунення причин, внаслідок яких працівник був відсторонений від роботи, залежно
від наявних підстав та за результатами можливого розслідування працівник може бути допущений до роботи (автоматично, якщо вказаний
конкретний строк відсторонення, або на підставі додаткового наказу про допуск до роботи,
якщо у наказі про відсторонення не був зазначений конкретний строк), переведений на іншу
роботу або звільнений з роботи. Наприклад,
працівник, якого було відсторонено від роботи
у зв’язку з:
— його ухиленням від інструктажу з охорони
праці — може знову бути допущений до роботи
після проходження такого інструктажу;
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— його ухиленням від обов’язкового медичного огляду — може бути переведений на іншу
роботу за його згодою, якщо він пройде зазначений огляд, але за його результатами в медичному
висновку буде зазначено, що працівник неспроможний виконувати передбачену трудовим договором роботу за станом здоров’я, але при цьому
буде можливість з врахуванням стану здоров’я працівника перевести його на іншу відповідну посаду;
— появою на роботі у нетверезому стані —
може бути звільнений з роботи на підставі п. 7
ст. 40 КЗпП у зв’язку з появою на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.
Крім того, якщо працівник у період відсторонення від роботи буде ухилятися від усунення
причин відсторонення його від роботи, це також
може розглядатися як порушення трудової дисципліни, за що працівника також можна буде
притягнути до дисциплінарної відповідальності
згідно зі ст. 147 КЗпП.

Трудові спори та відповідальність
при незаконному відстороненні

Якщо працівник буде вважати, що його незаконно відсторонено від роботи із позбавленням
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саме роботодавець зобов’язаний за свої кошти
організувати проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із
шкідливими чи небезпечними умовами праці.
Тож якщо працівник зможе довести, що він не
пройшов медичний огляд не тому, що він ухилявся
від нього, а тому що роботодавець не виконав
своїх обов’язків з його організації, то відповідний
суд може прийняти рішення про виплату такому
працівникові середньої заробітної плати.
Також за порушення законодавства про працю винні посадові особи можуть притягатися до
відповідальності згідно з законодавством, у т. ч.
згідно зі ст. 265 КЗпП.
Кадровикам державних органів також слід
звернути увагу на ст. 80 Закону № 889, згідно з
якою матеріальна та моральна шкода, заподіяна
фізичним та юридичним особам незаконними
рішеннями, діями чи бездіяльністю державних
службовців під час здійснення ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави.
При цьому держава в особі суб’єкта призначення має право зворотної вимоги (регресу) у розмірі та порядку, визначених законом, до посадової особи (осіб), винної (винних), в т. ч. у незаконному відстороненні державного службовця чи іншого працівника щодо відшкодування
матеріальної та моральної шкоди, заподіяної
державному органу у зв’язку з оплатою часу вимушеного прогулу.

Любов ГУЩІНА,
консультант з кадрового діловодства

РЕКЛАМА

заробітної плати, то він може звернутися до
суду для захисту своїх прав. Зокрема у ст. 2
КЗпП зазначено, що працівники мають право
на звернення до суду для вирішення трудових
спорів незалежно від характеру виконуваної
роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством. Також згідно з
роз’ясненнями Пленуму Верховного Суду України, що викладені у п. 10 постанови «Про практику застосування судами законодавства про
оплату праці» від 24 грудня 1999 р. № 13, якщо
буде встановлено, що на порушення ст. 46 КЗпП
роботодавець з власної ініціативи без законних
підстав відсторонив працівника від роботи із зупиненням виплати заробітної плати, суд має задовольнити позов останнього про стягнення у
зв’язку з цим середньої заробітної плати за час
вимушеного прогулу (ст. 235 КЗпП).
Також кадровикам слід звернути увагу і на п. 2
постанови Пленуму Верховного Суду України
«Про практику розгляду судами трудових спорів»
від 6 листопада1992 р. № 9, у якому зазначено,
що спори, пов’язані з відстороненням працівників від роботи за постановою прокурора або слідчого, не підлягають cудовому розгляду в порядку
цивільного судочинства, а вирішуються у порядку, встановленому для оскарження постанов цих
органів. Після скасування такої постанови трудовий спір вирішується у загальному порядку.
Прикладом трудового спору може бути ситуація, коли працівник не пройшов обов’язковий медичний огляд, і роботодавець відсторонив його
від роботи без виплати заробітної плати. Але при
цьому слід враховувати, що згідно зі ст. 169 КЗпП
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Працівники, які забезпечують
відпочинок інших:
їхні посади та обов’язки
Не всі працівники відпочивають в один час, тобто коли одні працівники, приміром,
мають щорічну відпустку або вихідний день, інші працівники можуть працювати саме
у цей час. Зокрема, під час відпочинку одних працівників можуть працювати багато
працівників спеціалізованих підприємств, установ, організацій (далі — підприємство),
які спеціалізуються на наданні відповідних послуг, спрямованих на те, аби відпочинок
інших працівників був достатньо приємним (цікавим, комфортним) і дозволив хоча б
на деякий час забути про роботу. Зазначені послуги можуть надавати підприємства
різних сфер діяльності, наприклад, туристичні агентства, готелі, ресторани, різні клуби, салони тощо, працівники яких можуть працювати на різних посадах та виконувати
різноманітні обов’язки. Щоб допомогти не заплутатися в них тим кадровикам, які,
наприклад, після своєї приємної відпустки раптом змінять своє попереднє місце роботи на промисловому підприємстві на одне із зазначених підприємств «сфери відпочинку», наведемо у цій статті основні назви посад і професій зазначеної сфери
з прикладами основних завдань та обов’язків для деяких з них.

Сфера туризму

Багато працівників під час відпочинку, особливо тривалого, полюбляють мандрувати. У цьому
випадку їм не обійтися без відповідних туристичних фірм (агентств тощо), котрі надають відповідні послуги. У зазначених фірмах можуть працювати працівники, які належать до різних
професійних спеціалізацій та професійних груп,
але під час оформлення кадрових документів
(штатних розписів, трудових книжок тощо) усі
вони мають відповідати Національному класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП). Наведемо приклади відповідних професійних назв робіт з КП, розподіливши
їх за відповідними професійними групами:
 Керівники:
— 1210.1 «Директор комплексу (оздоровчого,
спортивного, туристського)»;
— 1225 «Завідувач туристичного агентства»;
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— 1229.6 «Начальник бази туристської»; «Начальник табору туристського»; «Завідувач бюро
(кінопересувок, подорожей, екскурсій)»;
— 1448.1 «Менеджер (управитель) з туризму».
 Професіонали:
— 2481.1 «Молодший науковий співробітник
(туризмологія, екскурсознавство)»; «Науковий
співробітник (туризмологія, екскурсознавство)»; «Науковий співробітник-консультант
(туризмологія, екскурсознавство)»;
— 2481.2 «Туризмознавець»; «Екскурсознавець»;
— 2444.2 «Гід-перекладач».
 Фахівці:
— 3340 «Інструктор-методист з туризму»;
— 3414 «Інструктор оздоровчо-спортивного
туризму (за видами туризму)»; «Фахівець з розвитку сільського туризму»;
— 3439 «Інспектор з туризму»;
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— 3414 «Організатор туристичної і готельної
діяльності»; «Фахівець з туристичного обслуговування»; «Фахівець із туристичної безпеки»; «Організатор подорожей (екскурсій)»; «Екскурсовод».
 Технічні службовці:
— 4221 «Агент з організації туризму»; «Офісний службовець (подорожі)».
 Робітники:
— 5149 «Інструктор спортивний з туристичного супроводу (за видами туризму)»; «Провідник (за видами туризму)»; «Інструктор спортивний з туристичного супроводу (за видами
туризму)»;
— 9132 «Робітник з надання послуг у сфері
сільського туризму».
Також усім кадровикам відомо, що посадові й
робочі інструкції відповідних працівників мають
розроблятися на основі кваліфікаційних характеристик, що містяться у відповідних галузевих
випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП). На
жаль, для переважної частини професій у сфері
туризму кваліфікаційні характеристики ще не
опубліковані, але сподіваємося, що незабаром
вони з’являться у нових випусках ДКХП або у відповідних змінах до вже існуючих. А поки наведемо деякі завдання та обов’язки основних професій сфери туризму, що передбачені проектами
майбутніх кваліфікаційних характеристик, а також деякими затвердженими кваліфікаційними
характеристиками, що допоможе кадровикам
правильно розрізняти відповідні професії.
Приклад
«Менеджер (управитель) з туризму»:
Забезпечує формування, просування й реалізацію туристичного продукту (розробка
туристичного маршруту, вибір країни, визначення міст, готелів та інше). Розробляє
перспективні та поточні плани методичної
роботи з проведення турів. Проводить моніторинг ефективності обраної стратегії у сфері туризму. Вивчає та аналізує туристичну
індустрію (огляд готелів та інших місць розміщення, об’єктів пізнавального, ділового,
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оздоровчого, спортивного призначення та
інше). Вивчає та аналізує діяльність конкурентів, які надають туроператорські та турагентські послуги. Проводить переговори, бесіди з потенційними клієнтами, презентації.
Бере участь у спеціалізованих виставках, ярмарках тощо. Організовує інформаційні центри з продажу туристичного продукту.

Приклад
«Фахівець з туристичного обслуговування»: Організовує прийом та обслуговування новоприбулих туристів та екскурсантів. Приймає міри щодо надання туристам
у повному обсязі всіх послуг, передбачених
туристичною путівкою. Організовує укладення договорів з відповідними підприємствами (організаціями) комунального господарства та громадського харчування
щодо розміщення та харчування туристів.
Надає необхідну і достовірну інформацію
щодо правил в’їзду в країну тимчасового перебування та умов перебування там, особливостей поведінки місцевого населення,
проведення релігійних обрядів тощо. Здійснює повний цикл взаємодії з клієнтом та
потенційним клієнтом: орієнтує за напрямками, що його цікавлять, відповідає на запитання, надає повну інформацію щодо
вартості продукту, умов бронювання путівок та квитків. Інформує клієнта про терміни виконання замовлення тощо.

Приклад
«Організатор подорожей (екскурсій)»:
Організовує проведення екскурсій. Ухвалює угоди з організаціями та закладами
на проведення екскурсій. Виписує рахунки
та контролює перерахування коштів відповідно до угод. Залучає громадян, які бажають взяти участь в екскурсіях, продає їм
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квитки, збирає в групу та направляє на
екскурсію. Забезпечує своєчасне проведення екскурсій за передбаченою програмою. В установлені терміни здає гроші та
звіти. Веде облік заявок та угод на проведення екскурсій, складає звітність щодо
проведених екскурсій.

Готельні послуги

Із сферою туризму тісно пов’язані і готельні
послуги, адже під час своїх туристичних мандрів
відпочивальникам слід десь жити та відпочивати після часто тривалих екскурсій. Тому багато
професій сфери готельного господарства можна
одночасно віднести і до сфери туризму, і до готельного господарства. На цей час у КП передбачені такі основні професійні назви робіт для
сфери готельного господарства:
 Керівники:
— 1210.1 «Керуючий готельним господарством»;
— 1225 «Завідувач корпусу готелю»; «Завідувач поверху готелю»; «Завідувач філіалу (філії)
готелю»;
— 1239 «Завідувач номерного фонду готелю
(туристичного комплексу та ін.)»;
— 1315 «Керуючий готелем (пансіонатом,
кемпінгом і т. ін.)»;
— 1455.1 «Менеджер (управитель) у готельному господарстві».
 Професіонали:
— 2482.2 «Фахівець із гостинності в місцях
розміщення (готелі, туристичні комплекси та
ін.)»; «Фахівець із готельної справи».
Фахівці:
— 3414 «Організатор туристичної і готельної
діяльності»; «Фахівець з готельного обслуговування».
 Технічні службовці:
— 4211 «Оператор автоматизованого розрахунку у готелі»;
— 4222 «Ресепшіоніст».
 Робітники:
— 5121 «Консьєрж готельного комплексу»;
«Стюард (готелі та інші місця розміщення)»;
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«Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)»; «Портьє»;
— 5129 «Майстер готельного обслуговування»;
— 5142 «Покоївка»;
— 9152 «Швейцар».
Крім зазначених «вузькоспеціалізованих»
професійних назв робіт для сфери готельного
господарства (а також й інших сфер) можна застосовувати і деякі більш «узагальнені» професійні назви робіт, які відповідно до Примітки 2
Додатку В до КП можна розширювати термінами
та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладання, якщо інше не
передбачено у КП чи відповідних законодавчоправових актах. Наприклад, можливо утворення
таких назв посад у сфері готельного господарства: 1239 «Завідувач господарства» — «Завідувач господарства білизняного у готелі»; 3436.3
«Помічник керівника малого підприємства без
апарату управління» — «Помічник директора готелю»; 4222 «Адміністратор» — «Адміністратор
служби приймання та обслуговування»; 4211
«Касир (на підприємстві, в установі, організації)» — «Касир служби приймання та обслуговування».
Крім цього, у деяких готелях можуть працювати працівники і на посадах, які пов’язані
не тільки із забезпеченням проживання та обслуговування їхніх гостей, а також і з організацією проведення ними їх дозвілля, розваг або
«пізнавальної діяльності», яких також умовно
можна віднести і до сфери туризму та готельного господарства, наприклад, 2213.2 «Фахівець з рекреації», 3414 «Фахівець із організації
дозвілля», 5149 «Інструктор підводного плавання (рекреаційний дайвінг)» тощо.
Кваліфікаційні характеристики більшості
професій у сфері готельного господарства містяться у випуску 87 «Житлове та комунальне
господарство населених пунктів» ДКХП, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України від 17 червня 1999 р. № 144, а також у
деяких інших. Наведемо приклади основних
завдань та обов’язків у сфері готельного господарства.
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Приклад
«Керуючий готельним господарством»:
Здійснює організацію та управління готелем в умовах ринкової економіки. Організовує збір інформації щодо ринку
готельних послуг, цін і тарифів у готеляхконкурентах. Установлює ділові зв’язки з
партнерами і потенційними клієнтами, організовує рекламу готельних послуг, вживає заходів щодо підвищення популярності
готелю. Складає бізнес-план і контролює
його виконання, укладає комерційні угоди
та здійснює інші комерційні операції. Організовує розроблення раціональних форм
планово-облікової та звітної документації
відповідно до нормативних актів, широке
впровадження у сферу господарської діяльності автоматизованих систем управління
на основі комп’ютерної техніки. Здійснює
керівництво та організаційні роботи щодо
впровадження та вдосконалення економічних методів управління. Контролює фінансові операції, ведення облікової та звітної
документації у готелі. Організовує обслуговування осіб, які проживають в готелі, та
їхній відпочинок з урахуванням міжнародних стандартів.

Приклад
«Адміністратор готелю»: Надає за пред’явленням паспорта або іншого документа,
що засвідчує особу, номери й місця прибулим до готелю. Ознайомлює гостей готелю з правилами користування і внутрішнього розпорядку в готелі, забезпечує їх
виконання. Інформує гостей готелю щодо
розміщення служб готелю, режиму їх роботи, а також додаткових послуг, які пропонуються гостям. Здійснює розрахунок
за проживання та надання послуг у разі
відсутності касира. Наглядає за своєчасністю оплати гостей готелю за проживання в готелі та послуги, не допускаючи
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заборгованості. Забезпечує правильне використання номерів і місць, наглядає за своєчасною їх підготовкою для заселення та узгоджує термін проживання. Веде облік осіб, що
проживають у готелі, здійснює контроль за
звільненням номерів і місць.

Приклад
«Портьє»: Забезпечує збереження, видачу та одержання особами, які проживають у готелі, ключів від номерів. Приймає і своєчасно вручає направлену на
адресу осіб, які проживають у готелі, кореспонденцію. Інформує про послуги, що
надаються в готелі, приймає замовлення
на ці послуги, контролює своєчасність і
якість їх виконання. За дорученням адміністратора веде журнал обліку громадян
України та іноземців, реєструє заявки на
бронювання номерів (місць). Повідомляє
адміністратору оперативні дані про номери (місця), що звільняються. Наглядає за
порядком у вестибюлі тощо.

Приклад
«Покоївка»: Прибирає та утримує в чистоті номери готелю, санвузли та інші закріплені за нею приміщення. Замінює постільну білизну, рушники й туалетні речі
після кожного виїзду мешканця, а в разі
тривалого проживання в терміни, які передбачено «Правилами користування го-телями
та надання готельних послуг», прибирає ліжка. Здійснює генеральне прибирання номерів
і приміщень згідно з прийнятою технологією
та періодичністю. Приймає замовлення від
мешканців на побутові послуги та забезпечує їх своєчасне виконання. У разі виявлення зіпсованого мешканцями майна та обладнання готелю інформує про це чергового
на поверсі.
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Сфера готельного господарства тісно пов’язана зі сферою громадського харчування або
ресторанної справи, адже важко уявити будьякий готель, навіть не дуже великий, в якому
були б зовсім відсутні такі важливі компоненти
обслуговування його відвідувачів, як ресторан,
бар, їдальня, кав’ярня або хоча б невеликий буфет. Часто відвідують подібні заклади не лише ті
працівники, які знаходяться у відпустках, а й ті,
що мають лише 1 – 2 вихідних або святкових
днів. На цей час у КП передбачені такі основні
професійні назви робіт для сфери громадського
харчування або ресторанної справи:
 Керівники:
— 1210.1 «Керуючий підприємством харчування»;
— 1225 «Завідувач виробництва»; «Начальник виробництва (на підприємстві харчування)»; «Завідувач підприємства громадського
харчування»; «Начальник (керуючий) їдальні»;
— 1315 «Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.)»; «Начальник дільниці ресторану
(кафе, їдальні і т. ін.)»; «Ресторатор»;
— 1456.1 «Менеджер (управитель) ресторану»;
— 1456.2 «Менеджер (управитель) кафе
(бару, їдальні)»;
— 1456.3 «Менеджер (управитель) підприємства з приготування та постачання готових страв».
 Професіонали:
— 2482.2 «Фахівець із ресторанної справи».
 Фахівці:
— 3570 «Технік-технолог з технології харчування».
 Технічні службовці:
— 4121 «Калькулятор»;
— 4222 «Адміністратор (господар) залу».
 Робітники:
— 5122 «Кухар дитячого харчування»; «Шефкухар»; «Кухар»; «Кухар-стюард»;
— 5123 «Бариста»; «Сомельє»; «Готувач молочних коктейлів»; «Готувач напоїв»; «Бармен»; «Буфетник»; «Бармен судновий»; «Буфетник судновий»;
«Стюард (заклади ресторанного господарства)»;
«Стюард»; «Член бригади ресторану»; «Офіціант»;
«Метрдотель»;
— 5129 «Майстер ресторанного обслуговування»;
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— 5111 «Черговий із забезпечення харчування пасажирів»;
— 7241 «Механік з обслуговування виробничого устаткування ресторану (кафе, їдальні і т. ін.)»;
— 7412 «Кондитер»; «Пекар»;
— 9132 «Кухонний робітник»; «Мийник посуду».
Зауважимо, що у випадку наявності у закладі
громадського харчування кількох кухарів, керівництво їх роботою (або нагляд, контроль за
нею) може здійснюватися як шеф-кухарем, так і
кухарем вищого кваліфікаційного розряду по
відношенню до кухарів з нижчими кваліфікаційними розрядами. При цьому для шеф-кухаря
його кваліфікаційною характеристикою передбачені ширші організаційно-керівні повноваження, ніж для кухарів 5 – 6 розрядів, для яких
передбачено тільки «проведення інструктажу
кухарів, які мають нижчу кваліфікацію (розряд)». Застосування ж такої назви посади, як
«старший кухар» суперечить вимогам національної системи професійної класифікації.
Варто звернути увагу і на професійну назву роботи «Адміністратор (господар) залу». На практиці можливо застосування назви посади і «адміністратор залу», і «господар залу». Свого часу
можливість застосування у КП назви роботи
«господар залу», а не тільки «адміністратор залу»
була передбачена у КП за ініціативи всесвітньо
відомої мережі закладів ресторанів швидкого обслуговування «МакДональдз», і цю назву доречно
використовувати у тих випадках, коли серед завдань та обов’язків відповідного працівника переважають насамперед такі, що пов’язані із забезпеченням комфортності (гостинності) для
відвідувачів закладу, їхнім привітанням і обговоренням з ними різних питань, а не контрольні
функції за роботою офіціантів (буфетників), правильністю розрахунків тощо.
Більшість затверджених кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери громадського харчування/ресторанної справи, на основі яких мають розроблятися посадові (або робочі)
інструкції, міститься у випуску 65 «Торгівля та
громадське харчування» ДКХП, затвердженому
наказом Міністерства зовнішніх економічних
зв’язків і торгівлі України від 30 листопада 1999 р.
№ 918, а також у деяких інших галузевих випус№ 7 (163), 2 квітня 2018
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ках ДКХП. Наведемо приклади основних завдань
та обов’язків працівників зазначеної сфери.
Приклад
«Адміністратор залу (у закладах харчування)»: Організовує процес обслуговування споживачів. Зустрічає і розміщує
споживачів у залі. Приймає та оформляє
замовлення на обслуговування урочистих
подій, інших спеціальних заходів, організує
їх проведення. Керує роботою офіціантів,
буфетників, касирів та інших працівників
залу. Складає графіки виходу на роботу
вказаних працівників, розподіляє їх по бригадах і робочих місцях з урахуванням раціональних форм організації праці та економії часу. Здійснює контроль за своєчасним
та кваліфікованим обслуговуванням офіціантами споживачів, правильним проведенням розрахунків з ними. Розглядає претензії споживачів, приймає по них рішення.
Бере участь у розробці оформлення інтер’єру
залів, реклами, музичних програм, складанні спеціальних меню. Знімає показання
лічильників електронних контрольнокасових апаратів, забезпечує правильне ведення касового журналу.

Приклад
«Шеф-кухар»: Керує виробничо-господарською діяльністю підрозділу із забезпечення ритмічного випуску якісної продукції власного виробництва у належному
асортименті. Розробляє рецептури нових
страв. Організовує вивчення попиту споживачів з метою забезпечення різноманітного
асортименту страв, кулінарних виробів. Складає заявки на необхідні продовольчі товари,
напівфабрикати, сировину, забезпечує своєчасне отримання із складу, контролює терміни, асортимент, кількість і якість їх надходження та реалізації. Здійснює постійний
контроль за технологією виготовлення їжі,
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нормами закладання сировини та додержанням санітарних правил. Проводить у складі
бракеражної комісії бракераж готової продукції. Забезпечує раціональну організацію технологічного процесу, підбирає і розміщує кухарів та інших робітників виробництва,
складає графіки виходу їх на роботу.

Приклад
«Офіціант»: Готує зал до обслуговування
споживачів. Отримує посуд, прибори, столову білизну. Полірує посуд, прибори. Складає серветки різними способами. Здійснює
попередню сервіровку столів. Приймає замовлення від споживачів. Отримує страви в
роздавальні та в буфеті. Подає страви і напої. Обслуговує неофіційні бенкети. Оформляє рахунки і розраховується по них із споживачами. Прибирає використані посуд,
прибори. Замінює столову білизну.

Лазні та інші
оздоровчі комплекси

Багато хто з відпочивальників полюбляє під
час відпочинку відвідувати лазні та інші подібні
оздоровчі комплекси, і не лише у відпустках, а
й у вихідні, щоб добре відпочити і набратися сил
перед трудовим тижнем, адже у сучасних лазнях
людина може не лише просто помитися, а й
отримати комплекс інших суміжних оздоровчих
послуг. У західних країнах деякі подібні послуги
називають індустрією «Велнес», а ті салони, які
покращують самопочуття і форми тіла людини за
допомогою різних «водяних» процедур — СПАсалонами. На сьогодні КП містить такі основні
професійні назви робіт для працівників зазначених сфер діяльності:
 Керівники:
— 1210.1 «Директор комплексу (оздоровчого,
спортивного, туристського)»;
— 1228 «Завідувач лазні»;
— 1492 «Менеджер (управитель) банно
(лазне)-оздоровчого комплексу».
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 Фахівці
— 3226 «Масажист»;
— 3241 «Фахівець безконтактного масажу»;
— 3475 «Фітнес-тренер, Інструктор з аеробіки».
 Робітники:
— 5141 «Майстер банно (лазне)-оздоровчих
послуг», «Вимірювач фізичних даних людини»;
— 9133 «Робітник з обслуговування лазні»;
— 9212 «Заготівельник банних віників».
Кваліфікаційні характеристики для більшості
зазначених професій містяться у випуску 88 «Побутове обслуговування населення» ДКХП, а також
деяких інших. Наведемо приклади основних завдань та обов’язків працівників зазначеної сфери.
Приклад
«Менеджер (управитель) банно (лазне)оздоровчого комплексу»: Організовує роботу банно-оздоровчого комплексу (далі —
підприємство) за відповідними напрямами
його функціонування. Забезпечує проведення економічного аналізу й оцінки результатів виробничо-господарської діяльності підприємства, розробляє заходи
щодо підвищення економічної ефективності його діяльності. Бере участь у формуванні стратегії розвитку підприємства,
складанні бізнес-планів відповідно до
умов ринкової економіки та конкуренції
на ринку банно-оздоровчих послуг. Бере
участь у розробленні (створенні) та впровадженні стандартів і нормативів підприємства щодо якісних показників роботи. Здійснює методичне керівництво та
постійний контроль за якістю надання
банно-оздоровчих послуг клієнтам підприємства на всіх етапах обслуговування
відповідно до сучасних стандартів якості
та обслуговування. Аналізує пропозиції,
заяви, скарги на предмет якості обслуговування, порушення в роботі підприємства
та вживає відповідних заходів. Контролює
дотримання обслуговуючим персоналом
підприємства встановлених норм та правил щодо якості обслуговування.
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Приклад
«Майстер банно (лазне)-оздоровчих
послуг»: Обслуговує клієнтів з метою задоволення їх гігієнічних, оздоровчо-профілактичних потреб за допомогою теплових
та водних оздоровчих процедур відповідно
до технології банних процедур. Інформує
клієнта щодо методів, форм та інших технологічних характеристик виконання
банно(лазне)-оздоровчих процедур (розігрів тіла парою, гарячою водою, гідромасаж тощо) та їхнього впливу на організм
людини. Дає практичні рекомендації
залежно від побажань та фізичного стану
клієнта. Контролює належний стан технологічного устаткування, вентиляції, роботу
опалення, наявність гарячого водопостачання тощо на робочому місці. Виконує
щоденну дезінфекцію місць та предметів
загального користування. Виконує банно
(лазне)-оздоровчі процедури з додержанням чистоти й порядку в приміщеннях банно (лазне)-оздоровчого комплексу відповідно до санітарних вимог. Стежить за
станом банного інвентарю, комплектацією
майна, забезпечує його дбайливе використання, у разі псування або виявлення несправностей інформує керівництво.

Салони краси
та подібні заклади

Серед відвідувачів салонів краси (мод, перукарні тощо) переважають здебільшого жінки,
що для багатьох з них є своєрідною формою відпочинку з подругами. На цей час КП містить такі
основні професійні назви робіт для працівників
зазначених сфер діяльності:
 Керівники:
— 1228 «Завідувач будинку побуту (моди)»;
«Завідувач перукарні»;
— 1237.1 «Головний модельєр»; «Головний
модельєр-конструктор»; «Головний художникмодельєр»;
— 1318 «Керуючий перукарнею (фотоательє,
фірмою прокату і т. ін.)».
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 Професіонали:
— 2452.2 «Професіонал з перукарського мистецтва і декоративної косметики»; «Аналітик з
модельної діяльності»; «Експерт з модельної
діяльності»; «Дизайнер одягу»; «Дизайнер візажу»; «Дизайнер зачісок»; «Стильмейкер»; «Модельєр»; «Модельєр-конструктор»; «Художник-зарисовник(будинкумоделей)»;«Художник-модельєр».
 Фахівці:
— 3471 «Фахівець з перукарського мистецтва
та декоративної косметики»; «Дизайнер-виконавець одягу».
 Робітники:
— 5141 «Перукар (перукар-модельєр)»; «Візажист»; «Візажист-стиліст»; «Гример-пастижер»;
«Косметик»; «Манікюрник»; «Пастижер»; «Педикюрник»;
— 5210 «Манекенник»; «Модель»; «Демонстратор зачісок».
Кваліфікаційні характеристики для більшості
зазначених професій містяться у випуску 88
«Побутове обслуговування населення» ДКХП, а
також деяких інших. Наведемо приклади основних завдань та обов’язків працівників зазначеної сфери.
Приклад
«Перукар»: Виконує послуги з миття голови, прості, класичні, чоловічі, жіночі та
дитячі стрижки. Виконує укладання волосся
феном за класичною технологією, гарячу
завивку волосся горизонтальними локонами, прості зачіски із застосуванням бігуді.
Виконує послуги з хімічної завивки волосся
із застосуванням звичайних коклюшок за
класичною технологією. Фарбує волосся
тон у тон фарбниками різних груп, зафарбовує сивину, знебарвлює волосся.

Приклад
«Педикюрник»: Уважно обслуговує
клієнтів, правильно користується інструментом. Готує робоче місце для роботи та
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утримує його в належному стані. Гігієнічно чистить нігті на пальцях ніг, обпилює їх
для надання потрібної форми. Очищає
нарости на ступнях та п’ятках, знімає мозолі, видаляє кутикулу. Покриває нігті лаком, забезпечує його закріплення та висихання. Готує комбіновані кольори лаку.
Дезінфікує інструмент.

Приклад
«Візажист»: Готує робоче місце для роботи та утримує його в належному стані.
Уважно обслуговує клієнтів, правильно користується інструментом, приладдям. Дотримується правил охорони праці та безпечного виконання робіт, виконує підготовчі
роботи для обслуговування клієнтів. Виконує демакіяж та підготовку обличчя клієнта
до роботи. Виконує різні види корекції обличчя та очей, виконує макіяж повсякденний, діловий, вечірній, святковий, авангардний та інші. Виконує корекцію брів за
допомогою пінцета та/або косметичних засобів. Користується різноманітними засобами декоративної косметики, косметики
для догляду за обличчям. Виконує заключні роботи з обслуговування клієнтів. Робить дезінфекцію, чистить професійне
приладдя.
На жаль, у межах одної статті не можливо розглянути усі підприємства «сфери відпочинку», зокрема поза нашою увагою залишилися ще й різні
кінотеатри та просто театри, філармонії, курорти, стадіони тощо і навіть магазини, бо для деяких працівників, особливо жінок, саме «шопінг»
може бути найприємнішим відпочинком. Можливо у майбутньому ми повернемося ще до даної
теми.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин
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