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Читайте у рубриці
«Зворотний зв‘язок»:
Працівниця, яка перебуває у відпустці
у зв’язку з вагітністю та пологами,
хоче її перервати й узяти «навчальну»
відпустку, а за дні невикористаної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами отримати грошову компенсацію — чи
можна задовольнити її прохання?
Чи має переважне право на залишення на роботі при скороченні штату та
чисельності працівників батько трьох неповнолітніх дітей (не одинокий)?
Якої тривалості має бути щорічна
основна відпустка працівника, який
працює в режимі неповного робочого
часу (два дні на тиждень по 8 годин), а
також яким чином цьому працівникові
слід оплачувати лікарняний?
Збираємося прийняти на роботу студента денної форми навчання — його
слід оформлювати як на основне місце
роботи або за сумісництвом й на повний
робочий день чи ні?
Чи потрібно, аби у заяві працівника
про прийняття на роботу було зазначено, що робота тимчасова, або ж достатньо про це вказати в наказі й трудовій книжці?
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Новації у встановленні групи інвалідності
Законом України від 13 березня 2018 р. № 2318-VIII
внесено зміни до ст. 7 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» щодо встановлення групи інвалідності.
Тепер якщо особа, яка звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд (переогляд) до комісії за станом здоров’я згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії, огляд
(переогляд) проводиться за місцем її проживання
(вдома), у т. ч. за місцем проживання у стаціонарних
установах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб або в

закладах охорони здоров’я, в яких така особа перебуває на лікуванні.
Крім того, особам, які звертаються для встановлення інвалідності, зумовленої наявністю анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій
органів і систем організму, в т. ч. необоротною втратою (ампутацією) верхніх та/або нижніх кінцівок
(їхніх частин), а також особам з інвалідністю, в яких
строк переогляду настає після досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», відповідна група інвалідності встановлюється без
зазначення строку повторного огляду (безстроково).

Вимоги безпеки під час використання виробничого
обладнання працівниками
10 квітня 2018 р. набув чинності наказ Міністерства соціальної політики України від 28 грудня
2017 р. № 2072, яким затверджено Вимоги безпеки
та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками (далі — Вимоги).
Ці Вимоги поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, організаційно-правової форми і видів діяльності та встановлюють
мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я під
час використання виробничого обладнання працівниками у процесі трудової діяльності.
Зокрема, на всіх роботодавців покладено обов’язок
вживати необхідних заходів для того, аби виробниче
обладнання, яке використовується працівниками, відповідало виконуваній роботі або було належним чином пристосоване для виконання роботи та не становило загрози їхньому життю або здоров’ю.
Вимогами безпеки визначені наступні види технічного огляду виробничого обладнання:
— первинний (проводиться перед першим введенням обладнання в експлуатацію);
— періодичний (здійснюється за видами та в терміни, визначені відповідними технічними документами
виробника щодо експлуатації відповідного виробничого обладнання або нормативно-правовими актами
з охорони та гігієни праці);
— позачерговий (проводиться після ремонту, модифікації (реконструкції або модернізації) виробничого обладнання; після перерви в експлуатації
обладнання більш як 12 місяців (якщо умови його збе4

рігання не відповідали вимогам нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці) або ж за ініціативою роботодавця);
— експертний (здійснюється після закінчення
призначеного строку експлуатації виробничого обладнання, визначеного нормативно-правовими актами з охорони та гігієни праці або технічними документами щодо його експлуатації; у разі аварії або
пошкодження обладнання, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості його відновлення; перед проведенням модифікації (реконструкції
або модернізації) обладнання з метою визначення
можливості їх проведення чи за ініціативою роботодавця).
Крім того, встановлено обов’язок роботодавця
надавати працівникам інформацію і письмові
інструкції щодо безпеки, захисту здоров’я та
життя під час експлуатації виробничого устаткування, які, зокрема, повинні містити відомості
щодо:
— умов використання виробничого обладнання;
— передбачуваних нештатних ситуацій;
— практичних рекомендацій з урахуванням досвіду
безпечного використання виробничого обладнання
(за потреби).
З повним текстом згаданих Вимог безпеки ви зможете ознайомитися у вкладці з нормативно-правовими актами № 9 (165) – № 10 (166) газети «Консультант Кадровика».
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ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ЛИСТ
від 1 березня 2018 р. № 1653/13-18
Щодо переведення державного службовця на посаду державної служби без конкурсу
Сумській обласній державній адміністрації
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000
Національне агентство України з питань державної служби в межах повноважень розглянуло
ваш лист від 23 січня 2018 року № 01-17/768 щодо переведення державного службовця на посаду
державної служби без конкурсу.
Відповідно до статті 41 Закону України «Про державну службу» (далі — Закон) державний
службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійної компетентності може бути
переведений без обов’язкового проведення конкурсу:
1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі, у тому
числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), — за рішенням керівника державної служби;
2) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному органі, у тому числі в іншій
місцевості (в іншому населеному пункті), — за рішенням керівника державної служби в державному органі, з якого переводиться державний службовець, та керівника державної служби в
державному органі, до якого переводиться державний службовець.
Згідно зі статтею 2 Закону рівнозначна посада — це посада державної служби, що належить
до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу.
Разом з тим Законом не визначено поняття «нижча посада».
Однак проаналізувавши положення Закону, можна дійти висновку, що нижчою посадою є посада державної служби, яка належить до нижчої групи оплати праці без урахування юрисдикції
державного органу, а також посада державної служби у державному органі з нижчим рівнем
юрисдикції в межах однієї групи оплати праці.
Відповідно до статті 51 Закону посади державної служби з метою встановлення розмірів посадових окладів поділяються на 9 груп оплати праці.
Так, до групи 4 належать посади керівників самостійних структурних підрозділів державних
органів і прирівняні до них посади.
До групи 5 належать посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади.
Прирівняння посад державної служби проводиться Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби за поданням центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових
відносин, погодженим із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері державної служби.
Так, відповідно до Переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп
оплати праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15
(із змінами), до 4 групи оплати праці прирівняні посади керівників самостійних структурних підрозділів апаратів місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій; до 5 групи оплати праці прирівняні посади заступників керівників
апаратів місцевих державних адміністрацій.
Посада заступника керівника апарату – керівника структурного підрозділу апарату місцевої
державної адміністрації вищезазначеною постановою не передбачена.
Таким чином, на думку НАДС, якщо посада має подвійну назву, посадовий оклад визначається
за першою назвою.
Враховуючи викладене, особа з посади заступника керівника апарату – начальника організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації не може бути переведена без проведення конкурсу на посаду керівника самостійного структурного підрозділу обласної державної адміністрації.
Окремо повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
мають лише роз’яснювальний (інформаційний) характер і не встановлюють правових норм.
Заступник Голови
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ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 21 червня 2017 р. № 312/0/22-17/13
Щодо обов’язкового затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку
Юридичним департаментом Міністерства розглянуто лист <...> і в межах компетенції повідомляється.
Згідно з частиною першою статті 3 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП
України) законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а
також осіб, які працюють за трудовим договором із фізичними особами. Норми законодавства про працю поширюються і на трудові відносини, що виникають між працівником та фізичною особою – підприємцем (далі — підприємець).
Відповідно до частини першої статті 21 КЗпП України трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом
чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією
угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи,
передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Нормами статті 29 КЗпП України встановлено, що до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний, зокрема, ознайомити
працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Згідно з частиною першою статті 142 КЗпП України правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого
ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території
України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545-XII в Україні
чинні Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Держкомпраці СРСР за погодженням
з ВЦРПС від 20 липня 1984 р. № 213, в частині, що не суперечить Конституції і законам України.
Недотримання роботодавцем, в тому числі підприємцем, визначеного порядку допуску до
роботи працівника є порушенням законодавства про працю.
Відповідальність роботодавця за порушення законодавства про працю визначено статтею
265 КЗпП України та статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Згідно зі статтею 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без
укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або
уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на
роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Підприємства, установи та організації керуються положеннями наказу Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації
зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом
Державного комітету статистики України від 25.12.2009 р. № 496).
Інші питання, що містяться у Вашому листі, не належать до компетенції Мінсоцполітики.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за
своєю природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Юридичного департаменту
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Надаємо позику працівникові
Будь-хто з працівників підприємства може опинитися у скрутній фінансовій ситуації,
коли виникає потреба взяти гроші в борг для вирішення проблемних питань. Окрім
фізичних осіб – позикодавців, тобто звичайних пересічних громадян, для працюючого громадянина досить часто роль позичальника виконує саме його підприємство. Дізнайтеся, як вітчизняне законодавство тлумачить такі відносини, якими
нормами слід керуватися роботодавцю, щоб надати працівникові грошову позику,
не порушуючи чинне законодавство, які документи слід оформити та що робити,
якщо працівник на час звільнення не повернув отриману позику.

Правове регулювання

Сьогодні надання підприємством позики своєму працівникові регулюється переважно цивільним законодавством, а саме статтями 1046 –
1053 Цивільного кодексу України (далі — ЦК).
Окрім цього, у нагоді може бути і Податковий
кодекс України (далі — ПК). У якості підзаконних актів, що стосуються питання надання позики, слід згадати розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України «Про можливість надання юридичними
особами – суб’єктами господарювання, які за
своїм правовим статусом не є фінансовими
установами, фінансових послуг з надання коштів у позику та надання поручительств» від
31 березня 2006 р. № 5555 (далі — Розпорядження № 5555) та Інструкцію зі статистики заробітної плати, затверджену наказом Державного комітету статистики України від 13 січня
2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5).
Як же ЦК тлумачить поняття позики? Відразу
зазначимо, що сьогодні існує два поняття користування протягом певного строку чужим майном — позичка та позика. За договором позички, про яку йдеться у ст. 827 ЦК, одна сторона
безоплатно передає іншій для користування
протягом установленого строку річ. А за договором позики (ст. 1046 ЦК) одна сторона (позикодавець) передає іншій стороні (позичальнику) у власність грошові кошти або
інші речі, визначені родовими ознаками, а
позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів
№ 8 (164), 16 квітня 2018

(суму позики) або таку ж кількість речей того
ж роду та такої ж якості. Правовідносини за
цими двома категоріями мають свої індивідуальні особливості. Так, за договором позички
не можна надавати в користування кошти. Отже,
операції з надання підприємством своєму працівникові грошових коштів потрібно оформляти
саме договором позики. Законодавство не встановлює заборони та обмежень стосовно надання
своїм працівникам грошових позик. Однак для
бюджетних установ, котрі не мають права розпоряджатися закріпленим за ними майном, є обмеження щодо можливості бути позикодавцем,
на що вказує ч. 4 ст. 16 Бюджетного кодексу
України. Тобто для решти (небюджетних) підприємств, які мають власні кошти та майно, не
заборонено надавати своїм працівникам грошові позики, на що вказує також Розпорядження
№ 5555, згідно з яким всі юридичні особи, які не
є фінансовими установами, мають право за рахунок власних коштів надавати позики. Що характерно, статус одержувача грошової позики Розпорядження № 5555 не визначає. Однак можемо
зробити висновок, що підприємства – юридичні
особи можуть надавати грошові позики і юридичним особам, і фізичним особам — своїм працівникам. І одним з головних правил для підприємства тут є вимога надавати позику тільки
за рахунок власних, а не кредитних коштів. Також не можна видавати позику за рахунок коштів, призначених для сплати податків/зборів і
заробітної плати. Отже, на позику слід виділяти
власні нецільові «вільні» кошти підприємства.
7
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Правила оформлення

Грошова позика надається працівникові на
підставі його заяви на ім’я керівника підприємства, який після її розгляду, враховуючи фінансові можливості, приймає рішення щодо надання позики або відмови. Форма такої заяви
законодавством не встановлена, проте в ній
працівник має обов’язково вказати бажану суму
та строк, на який він планує її отримати. Слід
зауважити, що самостійно приймати рішення
щодо надання працівникові грошової позики
керівник має право у випадку, якщо на підприємстві є колективний договір, де передбачено
можливість надання позики працівникам. Якщо
колективний договір на підприємстві відсутній,
то доцільно узгодити можливість надання по-

зики працівникам з власником підприємства
або прописати таку норму в статуті підприємства. Також на підприємстві можна розробити
внутрішній локальний документ, наприклад,
Положення про надання грошової позики тощо.
Цивільне законодавство акцентує увагу на
договірному характері позики. Саме тому її слід
надавати обов’язково на підставі договору, який
вважається укладеним із моменту передання коштів, про що йдеться у ст. 1046 ЦК. Передання
коштів фіксується документально, де підтвердженням служить видатковий касовий ордер
(якщо працівник отримує кошти в касі) або виписка з банківського рахунку чи розписка працівника (якщо кошти перераховані йому на
картковий рахунок, див. Зразок).
Зразок

РОЗПИСКА
Я, Сіренко Петро Васильович, вантажник ПрАТ «Київ-будсервіс», паспорт: серія ЕМ
№ 123432, виданий Дніпровським РВ УМВС України у м. Києві 12 грудня 2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1234567890, проживаю за адресою:
м. Київ, вул. Щербакова 34, кв. 11, одержав від ПрАТ «Київ-будсервіс» суму в розмірі 20 000 грн
(двадцять тисяч гривень), відповідно до договору позики від 10 квітня 2018 р. і зобов’язуюся
повернути її в касу ПрАТ «Київ-будсервіс» до 31 грудня 2018 р..
10.04.2018 р.

Основні складові договору
про надання позики

Сіренко

Законодавством визначено, що в разі коли
позикодавцем є підприємство – юридична особа, то договір позики обов’язково укладається
у письмовій формі незалежно від суми. Для
юридичних осіб письмова форма договору є
обов’язковою, це вимога статей 206, 208 та 1047
ЦК. При цьому нотаріальне посвідчення договору не є обов’язковим, але можемо порадити це
зробити за бажанням сторін. Зауважимо, що під
час укладення договору позики сторони — підприємство та працівник — мають досягти згоди
щодо всіх його істотних умов. У разі недотримання письмової форми договір вважається недійсним. Стандартний договір містить наступні
складові:
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П. В. Сіренко

1. Предмет договору. Предметом договору
позики є грошові кошти у національній валюті
України (гривні) — як готівкові, так і безготівкові. Тут обов’язково вказується розмір суми,
яка передається працівнику. Зауважимо, що
сьогодні гранична сума готівкових розрахунків
протягом одного дня з фізичними особами не
може перевищувати 50 тис. грн (п. 6 Положення
про ведення касових операцій у національній
валюті в Україні, затвердженого постановою
Правління Національного банку України (далі —
НБУ) від 29 грудня 2017 р. № 148). Тобто якщо
сума готівкової позики більша за 50 тис. грн,
позичати готівкові кошти можна в декілька етапів, наприклад, протягом кількох днів.
2. Проценти за договором. Договір грошової
позики може бути платним, тобто із нарахуванням
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процентів від суми позики, і безоплатним (безпроцентним). У п. 1 ч. 2 ст. 1048 ЦК йдеться, що договір грошової позики вважається безпроцентним за
умови, якщо він укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує 50-кратного розміру
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і
не пов’язаний із підприємницькою діяльністю
хоча б однієї зі сторін. Однак ця умова не підходить для випадків надання підприємством позики
своєму працівникові, навіть якщо він буде використовувати кошти на власні соціальні потреби.
Виходячи з норм ч. 1 ст. 1048 ЦК (якщо договором
не встановлений розмір процентів, він визначається на рівні облікової ставки НБУ), можемо
порадити прописувати в договорі, що позика видається під 0%.
На практиці трапляються випадки, коли підприємство пропонує працівникові сплачувати
за користування позикою проценти. Тут варто
зауважити, що отримання підприємством доходу у вигляді процентів від працівника не узгоджується із соціальною направленістю надання
позики, а сам договір можна розглядати як фінансову послугу, яку згідно із законодавством,
мають право надавати лише фінансові установи. Тому підприємствам, що не мають статусу
фінансових установ, варто видавати саме безпроцентні позики та фіксувати це у договорі.
3. Обов’язки сторін. Згідно з ЦК, основними
обов’язками підприємства і працівника є перерахування та повернення коштів у строки та у
встановленому договором порядку.
4. Термін повернення позики. Конкретний
термін повернення позики чітко фіксується в договорі. Однак, якщо це не встановлено договором, тоді працівнику необхідно повернути позику протягом 30 днів від дня пред’явлення
вимоги позикодавцем, про що йдеться у ст. 1049
ЦК. При бажанні працівник може повернути позику достроково, якщо умовами договору не
встановлено інше. Позика вважається поверненою в момент передання коштів, які позичалися, або зарахування позиченої працівником
грошової суми на рахунок підприємства.
5. Порядок повернення позики. Законодавство не забороняє встановлювати й включати в
договір різні умови повернення позики. Напри№ 8 (164), 16 квітня 2018
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клад, повернення повної суми через певний
проміжок часу або шляхом щомісячних відрахувань із зарплати працівника до повного погашення всієї суми. Зауважимо, що в разі погашення працівником позики щомісячними
відрахуваннями із зарплати, можна не застосовувати норми трудового права, які передбачають обмеження розміру утримань із заробітної плати (не більше 20%, а у випадках, окремо
передбачених законодавством України, — 50%
зарплати, яка належить до виплати працівникові). Адже це стосується тільки примусових утримань, на що вказує ст. 128 Кодексу законів про
працю України. У разі повернення позики відрахування із зарплати здійснюються винятково
за домовленістю сторін.
6. Відповідальність за прострочення повернення позики. Що ж робити у разі прострочення у поверненні? Згідно зі ст. 1050 ЦК за несвоєчасне повернення повної суми позики або її
частини у договір можна включити сплату працівником неустойки (пені, штрафу). Якщо сума
неустойки в договорі не зафіксована, підприємство на підставі ст. 625 ЦК має право вимагати
від боржника повернення коштів з урахуванням
установленого індексу інфляції за весь період
прострочення, а також 3% річних із простроченої суми.
Досить часто на практиці постає запитання
щодо оподаткування позики. Як правило, грошова позика, надана працівникові, розглядається як поворотна фінансова допомога. Згідно з пп. 14.1.257 ПК поворотною фінансовою
допомогою вважається сума коштів, надана
платнику податків у користування за договором,
який не передбачає нарахування процентів або
надання інших видів компенсації у вигляді плати
за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення. Згідно з пп. 165.1.31 ПК
основна сума поворотної фінансової допомоги
(позики), отриманої працівником, не включається до його загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу і, відповідно, не оподатковується податком на доходи фізичних
осіб. Таким чином, протягом усього строку дії
договору позики видана за ним сума коштів
не вважається доходом працівника. А згідно з
9
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Інструкцією № 5 сума грошової позики, наданої
працівнику, не належить до фонду оплати праці.
Таким чином, вона не включається ні до основної, ні до додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних і компенсаційних виплат. Тобто
сума позики не вважається об’єктом для нарахування та утримання єдиного соціального внеску
(ЄСВ).

Дії підприємства у разі звільнення
працівника та/чи несвоєчасного
повернення позики

Що ж робити підприємству, якщо працівникпозичальник вирішить звільнитися до закінчення строку дії договору і на той момент за ним
залишилася частина позики? Відразу зауважимо, що наявність боргу перед підприємством не
є підставою для заборони працівнику звільнятися.
Адже трудові відносини між працівником і підприємством регулюються трудовим законодавством, а відносини за договором грошової позики — цивільним. Тут варто звернутися до
договору позики: якщо там передбачено, що в
разі звільнення працівник зобов’язаний погасити частину позики, що залишилася, — він має
внести кошти до каси або перерахувати на його
поточний рахунок підприємства. Радимо включати таку норму при укладенні договору позики — за таких обставин у разі виникнення спору
суди приймають рішення на користь позикодавця, тобто підприємства (див. Додаток).
Однак, якщо ж договір грошової позики не
містить умов, які б зобов’язували працівника повертати непогашену частину позики під час
звільнення, такий працівник у подальшому може
продовжувати гасити свою заборгованість відповідно до графіка платежів, установленого договором. У разі, якщо працівник відмовляється гасити
позику, власник може подати на працівника позов до суду або пробачити суму заборгованості.
Якщо ж працівник (незалежно від того, чи
звільняється він з підприємства або ж продовжує працювати) не повертає чи невчасно повертає суми позики, то насамперед, потрібно
чітко розмежовувати такі поняття, як неповернення у строк (тут діє відповідальність, встановлена договором) та неповернення позики
10

після закінчення строку позовної давності (в
оподаткуванні діють певні норми ПК). Варто
зважати на поняття «позовна давність» —
строк, у межах якого особа може звернутися до
суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється статтями 256 та 257 ЦК тривалістю
у три роки. Буде помилкою вважати, що початок відліку строку позовної давності припадає
на момент виникнення заборгованості. Згідно зі
статтями 261 та 530 ЦК, позовну давність належить відраховувати від терміну виконання
зобов’язання, зазначеного у договорі. Якщо у
зобов’язанні встановлено строк (термін) його
виконання, воно підлягає виконанню у цей
строк (термін), про що йдеться у ст. 530 ЦК.
Якщо у договорі строк виконання не встановлено, позовна давність відлічується із 31-го дня
після пред’явлення кредитором вимоги про виконання зобов’язання (ч. 1 ст. 1049 ЦК).
Може виникнути питання, чи треба виконувати функції податкового агента у разі неповернення коштів позики працівником, як наслідок — утримувати ПДФО та військовий збір?
Зауважимо, що згідно з пп. 164.2.7. ПК, сума заборгованості платника податку за укладеним
ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності, відноситься до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу фізичної особи.
Окрім цього, згідно зі ст. 259 ЦК, позовну давність можна збільшити за згодою сторін. Договір про збільшення позовної давності складається письмово. Після переривання перебіг
позовної давності починається заново. Час, що
минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується відповідно до ч. 3 ст. 264 ЦК. У ст. 264 ЦК міститься
виключний перелік підстав, за яких можна перервати перебіг позовної давності. Зокрема,
мова йде про вчинення дій, що свідчать про визнання боргу. Наприклад, позичальник може
написати листа до позикодавця про зобов’язання погасити борг (прохання про відстрочення виконання) або сплатити частину коштів.
З цієї дати перебіг строку давності переривається
і строк починає відлічуватися заново.
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Отже, у разі неповернення працівником позики підприємство має керуватися нормами цивільного законодавства. Загалом ЦК достатньо
детально регулює питання позик. Тобто існують
реальні правові механізми захисту інтересів
власників від недобросовісних позичальників.
Так, у нагоді може стати ст. 1050 ЦК, яка регламентує питання саме наслідків порушення умов
договору позичальником. Зокрема, у ч. 1 йдеться,
що підприємство у такому разі отримує право
вимагати від колишнього працівника повернення коштів з урахуванням установленого індексу
інфляції за весь період прострочення, а також
3% річних із простроченої суми. Водночас такий
працівник має право оспорити договір позики
на тій підставі, що гроші насправді не були ним
одержані від підприємства, або були видані у
меншому обсязі, ніж передбачено договором
(ст. 1051 ЦК). Зауважимо, що обставину щодо
передавання чи навпаки не передавання грошей має доводити та сторона, яка посилається
на цю обставину. Звісно, що оспорювання позики відбувається у судовому порядку. У разі,
якщо позикодавцем виступає юридична особа,
у нашому прикладі підприємство, то доказом
перерахування коштів працівникові буде слугувати платіжне доручення з відміткою банку про
його виконання. Слід зазначити, що у графі
«призначення платежу» слід вказати на те, що
гроші надані саме за договором позики. Якщо
такої відмітки не буде, то є прецеденти не взяття до уваги в якості доказів такого платіжного
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документа (як було наприклад, у постанові Вищого господарського суду України у справі
№ 10/377-04 від 01.08.2006 р.). Зауважимо, що
у разі встановлення судом факту неотримання
працівником грошей, договір позики вважатиметься неукладеним. Однак, якщо працівником
отримано менше, ніж вказано в договорі, то такі
відносини поширюються виключно на фактично одержану частину грошей. Наприклад, якщо
договором позики передбачена видача працівникові 20 тис. гривень, а по факту в касі видали
15 тис., то й договір поширюватиметься виключно на 15 000 грн. У разі ж невиконання
працівником умов договору позики, то згідно зі
ст. 1052 ЦК підприємство має право вимагати
від свого позичальника дострокового повернення усієї позики та сплати належних процентів. Передбачаючи певні ризики, підприємство
може наполягати на включенні до договору
умов про страхування від неповернення.
У будь-якому випадку укладення договору позики між підприємством та працівником, як і
взагалі питання позики вимагає злагодженої роботи відповідних служб підприємства, у першу
чергу це стосується юридичного відділу. Ретельне ставлення до цього питання дозволить підприємству не тільки не зазнати фінансових
збитків та порушень у документообігу, а й підтримати свого працівника у скрутний час.

Ігор ТАТАРІНОВ,
юрист
Додаток

Дніпровський районний суд м. Києва

28 березня 2017 р.

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ
(витяг)

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва, розглянувши у відкритому судовому засіданні в
приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва цивільну справу за позовом Державної
Акціонерної холдингової компанії «Артем» до громадянина О. про стягнення заборгованості
за договором позики,
в с т а н о в и в:
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Додаток. Закінчення
Представник позивача звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача, громадянина О., заборгованості за договором позики мотивуючи вимоги тим, що 27.12.2006 р. між
ним та ДАХК «Артем» було укладено договір позики № 47.
Відповідно до умов договору позикодавець ДАХК «Артем» надає позичальнику, громадянину О., безвідсоткову позику для придбання квартири в розмірі 50 000 грн на строк
до 01.12.2021 р.. Відповідно до умов договору позичальник сплачує позику щомісяця у
розмірі 280 грн та доручає позикодавцю відраховувати вказану суму з заробітної плати.
У разі припинення трудових відносин позичальник повертає залишок позики впродовж
45 днів.
ДАХК «Артем» свої зобов’язання за договором виконав в повному обсязі.
08.08.2016 р. громадянина О. було звільнено з посади водія автотранспортних засобів
1-го класу у зв’язку з скороченням численності працівників ДАХК «Артем».
Позичальник умови договору належним чином не виконав. Залишок позики у сумі 17 448 грн
не повернув.
Дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі,
визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві
таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої
ж якості.
Відповідно до статей 525, 526, 530 ЦК України зобов’язання повинні виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та у встановлені договором строки. Одностороння
відмова від зобов’язань або одностороння зміна умов договору не допускається.
Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій
самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.
Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).
Відповідно до ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.
Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами.
Відповідно до п. 1 ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на
які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Враховуючи вищевикладене, відповідачем не було виконано своїх зобов’язань згідно договору позики та заборгованість не погашено, а тому суд приходить до висновку, що з відповідача необхідно стягнути на користь позивача заборгованість у сумі 17 448 грн.
Відповідно до ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої постановлено рішення, суд присуджує з другої сторони всі судові витрати, відповідно до суми задоволених вимог.
На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 525, 526, 530, 610, 611, 629, 549,
550, 625, 1046, 1049 ЦК України і статтями 60, 212 – 215, 218, 223, 224 – 228, 233, 294 ЦПК
України суд,
в и р і ш и в:
Позовні вимоги Державної Акціонерної холдингової компанії «Артем» до громадянина О.
про стягнення заборгованості за договором позики — задовольнити.
Стягнути з громадянина О. на користь Державної Акціонерної холдингової компанії
«Артем» заборгованість за договором Позики № 47 від 27.12.2006 р. в сумі 17 448 грн.
Стягнути з громадянина О. на користь Державної Акціонерної холдингової компанії
«Артем» судовий збір у справі в сумі 1 378 грн.
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Звільнення за появу на роботі
у нетверезому стані: порядок дій
На жаль, все ще бувають випадки, коли окремі працівники з’являються на роботу
в нетверезому або іншому подібному стані, через що вони не можуть ефективно і
якісно виконувати свої функціональні обов’язки, бо робота у такому стані може призвести до порушення правил і норм з охорони праці, нещасного випадку, виготовлення бракованої продукції, помилок під час виконання складних завдань тощо. При
цьому зазначені негативні наслідки можуть стосуватися не лише самого працівника,
який знаходиться у нетверезому стані, але й інших осіб, які можуть контактувати з
ним у процесі роботи. Безсумнівно такі випадки не можуть «влаштовувати» будьякого роботодавця, тому законодавством й передбачені широкі права для прийняття відповідних заходів щодо таких працівників, у т. ч. й звільнення. Дізнайтеся, як
правильно провести процедуру розірвання трудового договору за такою підставою.

1. Враховуємо вимоги законодавства

Можливість звільнення працівника за появу
на роботі у нетверезому або іншому подібному
стані передбачена у п. 7 ст. 40 Кодексу законів
про працю України (далі — КЗпП), де, зокрема,
зазначено, що трудовий договір, укладений на
невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності
можуть бути розірвані роботодавцем у випадку
появи працівника на роботі у:
— нетверезому стані;
— стані наркотичного сп’яніння;
— стані токсичного сп’яніння.
При цьому слід звернути увагу на те, що звільнення за п. 7 ст. 40 КЗпП фактично є звільненням
з ініціативи роботодавця за грубе порушення
трудової дисципліни, чим здебільшого і є поява
працівника на роботі у нетверезому або іншому
подібному стані. Разом з тим, працівник може
потрапити, наприклад, у певний стан «сп’яніння»
не лише внаслідок якихось своїх винних дій, що
пов’язані з порушенням трудової дисципліни, але
і внаслідок вживання певних медичних препаратів, які йому призначив лікар. При цьому стан
відповідного сп’яніння від лікарських засобів і
його допустимість при роботі за різними профе№ 8 (164), 16 квітня 2018

сіями можуть також мати відмінності (наприклад, для водія автотранспортних засобів і прибиральниці службових приміщень).

2. Проводимо за необхідністю
службове розслідування

З врахуванням зазначеного, у випадку появи
працівника на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння часто
доречно провести відповідне службове розслідування, щоб з’ясувати усі обставини появи працівника на роботі у такому стані, ступінь його
вини у цьому, відповідні докази тощо для обґрунтування позиції роботодавця щодо звільнення за п. 7 ст. 40 КЗпП у випадку трудового
спору з працівником.
Для такого службового розслідування на підприємстві може бути створена спеціальна комісія,
порядок створення і роботи якої є подібним до роботи комісії, котра створюється у випадку розслідування фактів аморального проступку працівника або прогулу без поважних причин. Під час
проведення відповідного розслідування комісія
має взяти до уваги усі можливі чинники та вимоги
законодавства, від яких може залежати правомірність звільнення працівника за п. 7 ст. 40 КЗпП.
13
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3. Враховуємо час сп’яніння

Зокрема, одним із таких чинників є час появи
працівника на роботі у нетверезому або іншому
подібному стані. Зауважимо, що деякі кадровики вважають, що у п. 7 ст. 40 КЗпП йдеться лише
про випадки, коли працівник вийшов на роботу
(тобто на початку робочого дня) у нетверезому
або іншому подібному стані, а якщо він, наприклад, «випив краплину алкоголю» наприкінці
робочого дня або навіть після його закінчення,
то звільняти його через це за п. 7 ст. 40 КЗпП
неможливо. Між тим у п. 25 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику
розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 (далі — Постанова № 9)
роз’яснено, що вирішуючи справи про поновлення на роботі осіб, трудовий договір з якими
розірвано на підставі п. 7 ст. 40 КЗпП, суди повинні мати на увазі, що з цих підстав можуть
бути звільнені з роботи працівники за появу
на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння у будьякий час робочого дня, незалежно від того,
чи були вони відсторонені від роботи, чи продовжували виконувати трудові обов’язки.
Для працівника з ненормованим робочим днем
час знаходження на роботі понад встановлену
загальну тривалість вважається робочим.
Приклад
На підприємстві встановлено робочий
час з 9:00 до 18:00. О 18:20 начальник гаража підприємства помітив, що один з водіїв
автотранспортних засобів підприємства,
який знаходився на своєму робочому місці
(у салоні автомобіля) і для якого відповідно
до локальних нормативних актів підприємства встановлений ненормований робочий
день, розпивав спиртні напої разом з механіком гаража, робоча зміна якого вже закінчилася. У цьому випадку можна буде звільнити за п. 7 ст. 40 КЗпП (при додержанні й
усіх інших вимог законодавства) лише відповідного водія автотранспортних засобів
(з врахуванням п. 25 Постанови № 9).
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4. Виявляємо ознаки сп’яніння

Безумовно, найлегше стверджувати, що працівник знаходиться на робочому місці у нетверезому або іншому подібному стані, якщо побачили його саме у той час, коли він безпосередньо
вживає алкоголь чи наркотичні засоби, або коли
він вже знаходиться під сильною дією алкоголю
і не може контролювати свою поведінку. Але навіть якщо ніхто на роботі й не бачив, як працівник вживав спиртні напої чи наркотичні засоби,
або його поведінка не достатньо переконливо
свідчить, що він знаходиться під їх впливом, у
роботодавця (кадровиків, інших колег по роботі) все одно можуть виникнути підозри, що відповідний працівник знаходиться у нетверезому
або іншому подібному стані, якщо у нього наявні
певні прикмети такого стану.
Наприклад, про ознаки сп’яніння йдеться в
Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під
впливом лікарських препаратів, що знижують
увагу та швидкість реакції, затвердженій спільним наказом Міністерства внутрішніх справ
України та Міністерства охорони здоров’я України від 9 листопада 2015 р. № 1452/735 (далі —
Інструкція № 1452/735), в якій, зокрема, зазначається, що:
 ознаками алкогольного сп’яніння є:
— запах алкоголю з порожнини рота;
— порушення координації рухів;
— порушення мовлення;
— виражене тремтіння пальців рук;
— різка зміна забарвлення шкірного покриву
обличчя;
— поведінка, що не відповідає обстановці.
 ознаками наркотичного чи іншого
сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, є:
— наявність однієї чи декількох ознак стану
алкогольного сп’яніння (крім запаху алкоголю з
порожнини рота);
— звужені чи дуже розширені зіниці, які не
реагують на світло;
— сповільненість або навпаки підвищена
жвавість чи рухливість ходи, мовлення;
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— почервоніння обличчя або неприродна блідість.
Зауважимо, що Інструкція № 1452/735 стосується виявлення відповідних ознак лише у
водіїв автотранспортних засобів співробітниками Національної поліції України, але вона
також може слугувати і певним методичним
матеріалом рекомендаційного характеру для
виявлення роботодавцем працівників, які знаходяться у нетверезому стані. Але при цьому
слід враховувати, що не завжди зазначені ознаки можуть бути пов’язані саме зі знаходженням
працівника у нетверезому або іншому подібному стані внаслідок порушення ним трудової
дисципліни. Наприклад, можуть бути випадки,
коли працівник фактично і не має вини в тому,
що він знаходиться у стані певного сп’яніння,
якщо, приміром, він внаслідок своєї хвороби
вживає ліки, які містять певний відсоток алкоголю та/або мають його запах (наприклад, валеріанові краплі).
Також на практиці траплялися випадки,
коли працівника звільняли за п. 7 ст. 40 КЗпП
через те, що коли він виходив на роботу від
нього відчувався характерний запах перегару.
Але такий запах міг бути і залишком попереднього (до дня виходу на роботу) сп’яніння,
тому в медичному висновку може бути зазначено, що у певної особи були «залишкові ознаки вживання спиртних напоїв напередодні».
У таких випадках суд може зазначити, що залишкове явище попереднього сп’яніння (похмілля, перегар) не підпадає під дію п. 7 ст. 40
КЗпП. Разом з тим, якщо працівник перебуває
у стані похмілля (зокрема, у нього сильний головний біль) і через це не може якісно і ефективно виконувати свої обов’язки, то за наявності достатніх підстав на нього можна
накласти дисциплінарне стягнення у вигляді
догани, а також у встановленому порядку тимчасово відсторонити його від роботи.
З цього приводу слід звернути увагу і на
чинні до цього часу в Україні (у частині, що не
суперечить Конституції та законам України)
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджені
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постановою Держкомпраці СРСР від 20 липня
1984 р. № 213, у ч. 2 п. 15 яких зазначається,
що працівника, який з’явився на роботі у нетверезому стані, не можна допускати до роботи в даний робочий день (зміну). Але наступної зміни працівника вже слід допустити до
роботи. При цьому робочий день триває, як
правило, 8 годин, а тривалість робочої зміни
встановлюється графіками і вона може становити і 8, і 10, і 12 годин (у підсумованому обліку до 24 годин).
Крім того, у деяких працівників можуть
бути і певні специфічні риси характеру, розлади їх психіко-емоційної сфери, відповідні захворювання тощо, внаслідок чого їхня поведінка або деякі зовнішні ознаки можуть бути
також подібними до ознак сп’янілої особи. Наприклад, у працівника може раптом почервоніти обличчя чи порушитися мовлення через
надмірне хвилювання. Зрозуміло, що у зазначених випадках в роботодавця також не буде
підстав для звільнення відповідного працівника за п. 7 ст. 40 КЗпП.

5. Збираємо необхідні докази

Часто трапляються випадки, коли працівники з’являються на роботі у нетверезому стані чи
починають розпивати алкогольні напої впродовж робочого дня, а потім намагаються приховати зазначені факти або спростувати їх,
стверджуючи, що це «наклеп» роботодавця чи
інших колег по роботі. Тому, аби мати можливість звільнити працівника за п. 7 ст. 40 КЗпП,
роботодавцеві слід довести зазначені факти.
Зрозуміло, що якщо роботодавець може отримати у відповідних випадках належним чином
оформлений медичний висновок, то він буде
найвагомішим доказом на користь роботодавця
у випадку трудового спору.
Разом з тим, у керівництва підприємства (кадрових органів) не завжди є можливість отримати саме медичний висновок стосовно нетверезого або іншого подібного стану відповідного
працівника, але при цьому у роботодавця можуть бути й інші докази. Зокрема, про це йдеться
у п. 25 Постанови № 9, де зазначається, що
нетверезий стан працівника або наркотичне
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чи токсичне сп’яніння можуть бути підтверджені:
— медичним висновком;
— іншими видами доказів, передбаченими
цивільним процесуальним законодавством,
яким суд має дати відповідну оцінку.
Зокрема, у ст. 76 Цивільного процесуального
кодексу України (в редакції з 15 грудня 2017 р.)
зазначається, що доказами є будь-які дані, на
підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують
вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються
такими засобами:
— письмовими, речовими та електронними
доказами;
— висновками експертів;
— показаннями свідків.

6. Фіксуємо факт перебування
у нетверезому стані

У разі виявлення факту перебування працівника на роботі в нетверезому або іншому подібному
стані або у випадку появи у роботодавця підозри
щодо такого стану, відповідний факт слід належними чином зафіксувати. Зокрема, за таких обставин слід скласти відповідний акт, який мають
підписати свідки (Зразок 1). При цьому в акті слід
зазначити лише ті факти (обставини, події, ознаки сп’яніння тощо), котрі свідки особисто спостерігали. Зазначений акт можна скласти як одразу
після появи працівника у нетверезому стані, так і
згодом в наступні дні. При цьому слід мати на
увазі, що якщо справа про звільнення дійде до
суду, то судді, як правило, не обмежуються лише
розглядом зазначених актів, а також заслуховують свідків у судових засіданнях.
Зауважимо, що часто ознаки сп’яніння, про
які йшлося вище, можуть бути настільки очевидними (особливо якщо працівника застали на
місці подій під час вживання алкоголю), що піддавати працівника ще й медичному огляду немає потреби. Разом з тим, щоб «підстрахуватися»,
роботодавцеві все ж таки, за можливості, слід
спробувати отримати відповідний медичний
висновок.
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Раніше порядок отримання такого висновку
було врегульовано в Інструкції про порядок
направлення громадян для огляду на стан
сп’яніння в заклади охорони здоров’я та проведення огляду з використанням технічних засобів, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони
здоров’я України та Міністерства юстиції України від 24 лютого 1995 р. № 114/38/15-36-18,
але на сьогодні вона скасована спільним наказом цих же відомств від 21 квітня 2009 р.
№ 81/261/712/5. У зв’язку з цим наразі немає
чіткого нормативного документа «загального
характеру», який би регулював відповідний порядок отримання медичного висновку для усіх
категорій працівників у всіх випадках (а не лише
для водіїв в окремих випадках, як це встановлено в Інструкції № 1452/735, про яку йшлося
вище).
Між тим зазначені інструкції (скасовану та
для водіїв) можна продовжувати використовувати в якості довідково-методичного матеріалу для
вирішення різних питань отримання відповідного медичного висновку для усіх категорій працівників за умови дотримання вимог чинного
законодавства. Також стосовно «наркотичного
сп’яніння» слід звернути увагу, що відповідно до
ст. 12 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню
ними» від 15 лютого 1995 р. № 62/95-ВР (далі —
Закон № 62/95) встановлення:
— факту незаконного вживання наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється на підставі показань свідків, наявності ознак наркотичного сп’яніння, результатів
медичного огляду, а також тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини
в організмі особи;
— 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), а діагноз «наркоманія»
встановлюється лікарсько-консультаційною
комісією.
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Зразок 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМСЕРВІС»
10.04.2018 р.

м. Київ
АКТ № 11

Про перебування Бортка М. М.
на роботі в нетверезому стані
Нами, начальником відділу кадрів ТОВ «Промсервіс» Мурахою О. О., інженером з охорони
праці Власенком І. І. та начальником цеху № 2 Бондаренком Р. Р., складено цей акт про те, що
електрослюсар цеху № 2 Бортко Микола Миколайович 10 квітня 2018 р. о 15:00 з’явився на
своє робоче місце у цеху № 2 в нетверезому стані, про що свідчила його порушена координація рухів, запах алкоголю з порожнини рота та його загальна поведінка, яка не відповідала
обстановці.
Дати письмові або усні пояснення Бортко М. М. відмовився.
Бортку М. М. було запропоновано пройти медичний огляд на стан алкогольного сп’яніння
за направленням підприємства у супроводі інженера з охорони праці Власенка І. І., однак
Бортко М. М. відмовився від проходження медичного огляду.
Цей акт складено у присутності Бортка М. М..
Начальник відділу кадрів
Інженер з охорони праці
Начальник цеху № 2

Мураха
Власенко
Бондаренко

З актом ознайомлений ________________

О. О. Мураха
І. І. Власенко
Р. Р. Бондаренко
М. М. Бортко

(підпис)

Бортко М. М. підписувати акт відмовився.
Начальник відділу кадрів
Інженер з охорони праці
Начальник цеху № 2

Також слід зазначити, що відповідно до чинного законодавства проведення медичного
огляду з метою виявлення як алкогольного, так
і наркотичного сп’яніння за ініціативи керівництва підприємства можливе виключно у добровільному порядку. Тобто ані керівник, ані будьяка інша особа підприємства не має права
примусити працівника пройти такий огляд, а
можуть лише запропонувати пройти його відповідному працівнику добровільно. Але у разі
його відмови працівник може бути примусово
доставлений до закладу охорони здоров’я в
окремих випадках працівниками Національної поліції, відповідні повноваження яких передбачені Інструкцією № 1452/735 та ст. 13 Закону № 62/95.
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Мураха
Власенко
Бондаренко

О. О. Мураха
І. І. Власенко
Р. Р. Бондаренко

У цьому випадку факт перебування працівника у нетверезому або іншому подібному стані
буде зафіксовано не лише у відповідному акті,
складеному на підприємстві, але й у висновку
медичного огляду (або медичного обстеження
лікаря-нарколога), що збільшить шанси роботодавця виграти відповідну справу в суді у разі
оскарження працівником рішення роботодавця
про його звільнення.
Також для врегулювання порядку встановлення факту перебування працівника на робочому місці у нетверезому або іншому подібному стані, на окремому підприємстві може бути
затверджений такий локальний акт, як «Інструкція щодо відсторонення від роботи працівників, які перебувають у стані сп’яніння».
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Окремі положення такої інструкції доречно
включати до правил внутрішнього трудового
розпорядку підприємства та/або колективного
договору, з якими слід ознайомлювати усіх працівників під підпис під час прийняття їх на роботу.
На підставі зазначеної інструкції у день появи
на роботі у нетверезому або іншому подібному
стані (або за необхідності й в наступні дні) працівник може відсторонюватися від роботи, для
чого може бути виданий відповідний наказ (розпорядження) керівника підприємства.
Від редакції.
Працівника, який перебуває у стані сп’яніння, не
тільки можна, а й слід відсторонити від роботи (для
цього не обов’язково мати відповідну інструкцію на
підприємстві, цілком достатньою підставою будуть положення ст. 46 КЗпП). Також слід зважати на ч. 2
ст. 179 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де зазначено, що невжиття майстрами, начальниками дільниць, змін, цехів та іншими керівниками заходів до відсторонення від роботи осіб, які
перебувають у нетверезому стані, або приховування
ними випадків появи на роботі в нетверезому стані
підлеглих їм працівників, тягне за собою накладення
адміністративного штрафу в розмірі від 4 до 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 68 до
102 грн).

7. Отримуємо пояснення
від працівника

Оскільки поява працівника на роботі у нетверезому або іншому подібному стані є фактично порушенням трудової дисципліни, то
під час відповідного розслідування згідно зі
ст. 149 КЗпП до застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати від порушника трудової дисципліни
письмові пояснення. У такому поясненні працівник може пояснити свій певний стан необхідністю вживання певних ліків, хворобою
тощо. При цьому слід звернути увагу на те, що
у даному випадку не йдеться про обов’язок порушника написати пояснювальну записку, а
тільки про зобов’язання роботодавця її зажа18

дати. Але у разі відмови порушника написати
пояснювальну записку, як правило, складається
акт про таку відмову, який і дає роботодавцю
практичну можливість діяти далі у вирішенні
питання стосовно застосування дисциплінарного стягнення.
Також згідно зі ст. 148 КЗпП дисциплінарні
стягнення, зокрема, і звільнення, у т. ч. й за п. 7
ст. 40 КЗпП, можуть застосовуватися роботодавцем безпосередньо за виявленням проступку,
але не пізніше одного місяця з дня його виявлення (не враховуючи часу тимчасової непрацездатності працівника або його перебування у відпустці) та не пізніше ніж через шість місяців
після вчинення проступку.

8. Приймаємо рішення
про звільнення

З врахуванням усіх зазначених нюансів та
при достатності підстав, роботодавець може
прийняти рішення про звільнення працівника за п. 7 ст. 40 КЗпП. При цьому він також
зобов’язаний дотримуватися гарантій, встановлених законодавством для окремих категорій
працівників або в окремих випадках, зокрема,
згідно з:
— ч. 1 та ч. 8 ст. 43 КЗпП слід отримати попередню згоду виборного органу первинної
профспілкової організації чи профспілкового представника (далі — профспілка), членом якої є працівник (якщо працівник, який
з’явився на роботі у нетверезому або іншому
подібному стані, не є прокурором, поліцейським і працівником Національної поліції,
Служби безпеки України, Державного бюро
розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України чи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового
законодавства), і звільнити відповідного працівника не пізніш як через місяць з дня одержання згоди профспілки;
— ч. 3 ст. 40 КЗпП не можна звільняти працівника в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці;
— ч. 3 ст. 184 КЗпП не допускається звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей
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Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМСЕРВІС»
НАКАЗ
13.04.2018 р.

м. Київ

№ 121-п

Про звільнення
Бортка М. М.
ЗВІЛЬНИТИ:
БОРТКА Миколу Миколайвича, електрослюсаря цеху № 2, 13 квітня 2018 р. у зв’язку з
появою на роботі у нетверезому стані, п. 7 ст. 40 КЗпП України.
Підстави: 1. Акт по появу на роботі у нетверезому стані від 10.04.2018 р..
2. Акт про відмову надати письмові пояснення від 10.04.2018 р..
3. Виписка з протоколу засідання профспілкового комітету щодо надання згоди на звільнення від 12.04.2018 р..
Директор

Петренко

В. В. Петренко

З наказом ознайомлений:
13.04.2018 р.

Бортко

М. М. Бортко

віком до трьох років (до шести років — ч. 6
ст. 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю.
Після отримання згоди профспілки роботодавець (керівник підприємства) видає наказ про
звільнення за п. 7 ст. 40 КЗпП (Зразок 2), з яким
слід ознайомити відповідного працівника під
підпис згідно з вимогами ч. 4 ст. 149 КЗпП.
У разі відмови працівника від підпису про ознайомлення з наказом, слід також скласти
відповідний акт.

9. Оформлюємо остаточний
розрахунок з працівником

Відповідно до наказу про звільнення здійснюється оформлення й інших документів на
підприємстві про звільнення: вноситься запис
про звільнення до трудової книжки працівника
(Зразок 3), підготовлюється копія наказу для
працівника, оформлюються відповідні документи бухгалтерією щодо остаточного розрахунку з
№ 8 (164), 16 квітня 2018

працівником, зокрема, підраховуються відповідні суми і готується письмове попереднє повідомлення працівнику про ці суми.
У день звільнення, згідно зі ст. 47 КЗпП, роботодавець:
— видає працівникові належно оформлену
трудову книжку;
— проводить з ним розрахунок у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП (тобто в день звільнення);
— видає йому копію наказу про звільнення з
роботи (у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця, в інших випадках — на вимогу
працівника).
Якщо ж працівник у день звільнення не працював, всі належні йому суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про
розрахунок. Крім того, у разі відсутності працівника на роботі в день звільнення, роботодавцю
слід надіслати на його адресу проживання поштове повідомлення (бажано рекомендованим
19
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Зразок 3

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Промсервіс»
5

24

11

2017

Наказ від 23.11.2017

Прийнято електрослюсарем 3-го розряду цеху № 2

№ 285-п
6

13

04 2018

Звільнено у зв’язку з появою на роботі

Наказ від 13.04.2018

у нетверезому стані, п. 7 ст. 40 КЗпП України

№ 121-п

Начальник відділу кадрів

О. О. Мураха

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

реклама

листом з повідомленням про вручення) з інформацією про необхідність отримання трудової книжки (із зазначенням місця та часу отримання).

Мураха
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ПОСТАНОВА

від 14 березня 2018 р. № 185

Про внесення змін до Типового порядку проведення оцінювання
результатів службової діяльності державних службовців

Видавник:
Кабінет Міністрів України

Набуття чинності:
20 березня 2018 року

Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести зміни до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23 серпня 2017 р. № 640 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2124; 2018 р., № 3,
ст. 123), виклавши його в редакції, що додається.
Прем’єр-міністр України

Остання редакція:
14 березня 2018 року

Найсуттєвіше:
Цією Постановою затверджено у новій редакції Типовий
порядок проведення оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців, де, зокрема, детально
викладено умови проведення
цієї процедури для посад державної служби різних категорій, передбачено можливість
повторного оцінювання, а також встановлено порядок
оскарження результатів оцінювання.

В. Гройсман

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 185
ЗМІНИ,
що вносяться до Типового порядку проведення оцінювання результатів
службової діяльності державних службовців
1. Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців викласти в такій редакції:
«ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2017 р. № 640
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 14 березня 2018 р. № 185)

ТИПОВИЙ ПОРЯДОК
проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців
Загальні питання
1. Цей Типовий порядок визначає процедуру проведення оцінювання результатів службової діяльності (далі — оцінювання) державних службовців, які займають посади державної
служби категорій «А», «Б» і «В».
2. Метою оцінювання є визначення якості виконання державним службовцем поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо його преміювання, планування службової
кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні.
3. Оцінювання проводиться з дотриманням принципів об’єктивності, достовірності, доступності та прозорості, взаємодії та поваги до гідності державного службовця.
4. Учасниками оцінювання є:
державний службовець;
особа, яка визначає завдання і ключові показники результативності, ефективності та
якості службової діяльності (далі — ключові показники) та готує пропозиції щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної
служби категорії «А»;
безпосередній керівник державного службовця, який займає посаду державної служби
категорії «Б» або «В»;
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керівник самостійного структурного підрозділу (у разі наявності), в якому працює державний службовець, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В»;
суб’єкт призначення;
служба управління персоналом.
Служба управління персоналом державного органу, в якому працює державний службовець, надає консультативну допомогу
учасникам оцінювання та здійснює заходи щодо організації оцінювання, у тому числі готує проекти наказів суб’єкта призначення про проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», із списком
державних службовців, оцінювання яких проводиться, та про затвердження результатів такого оцінювання із списком державних
службовців, які підлягають преміюванню, та зазначенням розміру премії.
5. Оцінювання державного службовця, на якого покладено виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби або
виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця, здійснюється за тією посадою державної служби, яку він займає.
6. Оцінювання проводиться, якщо на момент прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці
працювали на займаній посаді у звітному році з визначеними їм завданнями не менш як шість місяців.
Оцінювання не проводиться, якщо на дату прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці відсутні на службі у зв’язку з:
перебуванням у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
без збереження заробітної плати відповідно до пунктів 3 і 18 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки»;
призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняттям на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення
нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду.
7. Про проведення оцінювання суб’єктом призначення приймається наказ (розпорядження), у якому зазначається:
список державних службовців, оцінювання яких проводиться;
строк проведення оцінювання;
доручення, необхідні для організаційного забезпечення проведення оцінювання державних службовців, які займають посади
державної служби категорій «Б» і «В» (за потреби).
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України про проведення оцінювання державних службовців, які займають посади
державної служби категорії «А», розробляє та вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України НАДС.
Такий проект розпорядження на засіданні Кабінету Міністрів України представляє Міністр Кабінету Міністрів України.
Строк проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», визначається з
урахуванням того, що пропозиції щодо результатів оцінювання державних службовців, які займають посади керівників державних органів, готуються після формування пропозицій щодо результатів оцінювання державних службовців, які займають посади
заступників керівників державних органів.
Строк проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», визначається з урахуванням того, що результати службової діяльності безпосередніх керівників оцінюються після визначення результатів оцінювання підпорядкованих їм державних службовців.
8. Оцінювання проводиться на підставі ключових показників, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного
службовця, а також дотримання ним загальних правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.
9. Оцінювання проводиться щороку у жовтні – грудні за період з 1 січня поточного року або з дати визначення завдань і
ключових показників до дати прийняття наказу (розпорядження) про проведення оцінювання.
10. Оцінювання проводиться поетапно:
визначення та перегляд завдань і ключових показників;
оціночна співбесіда (крім випадків, передбачених цим Типовим порядком);
визначення результатів оцінювання та їх затвердження.
11. Визначення завдань і ключових показників для державного службовця проводиться у грудні року, що передує звітному,
або протягом десяти робочих днів після призначення (переведення) на посаду.
У разі відсутності державного службовця у зв’язку з відпусткою, відрядженням чи його тимчасовою непрацездатністю, а
також у випадках, визначених пунктом 6 цього Типового порядку, такі завдання і ключові показники визначаються протягом
п’яти робочих днів з дня його виходу на роботу.
12. Державному службовцю встановлюється від двох до п’яти завдань на період, що підлягає оцінюванню.
13. Державний службовець:
бере участь у визначенні своїх завдань і ключових показників, а також у їх періодичному перегляді;
ознайомлюється з визначеними завданнями і ключовими показниками;
аналізує виконання визначених завдань і ключових показників;
ознайомлюється з результатами оцінювання.
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Оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»
14. Завдання і ключові показники повинні відображати кінцевий результат, на досягнення якого спрямовано службову
діяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», вимірюватися в кількісному та/або
якісному вираженні.
Завдання і ключові показники визначаються з урахуванням стратегічних документів державного рівня, положення про державний орган.
15. Завдання і ключові показники державному службовцю, який займає посаду державної служби категорії «А», визначаються
за формою згідно з додатком 1 такими особами:
Главою Адміністрації Президента України — для Керівника Апарату Адміністрації Президента України та керівників апарату
допоміжних органів, утворених Президентом України;
Головою Верховної Ради України — для Керівника Апарату Верховної Ради України;
відповідним міністром — для керівника центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через такого міністра;
Міністром Кабінету Міністрів України — для Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України;
Державним секретарем Кабінету Міністрів України — для своїх заступників;
керівником центрального органу виконавчої влади — для своїх заступників;
уповноваженою особою суб’єкта призначення — для керівників Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України та їх заступників, Голови ДСА та його заступників; керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.
Завдання і ключові показники для державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, є однаковими та затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням НАДС за формою згідно з додатком 2.
Завдання і ключові показники для керівників центральних органів виконавчої влади визначаються на основі типових завдань
і ключових показників, які затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням НАДС.
Визначення завдань і ключових показників для заступників здійснюється після визначення завдань і ключових показників їх
керівників.
16. Завдання і ключові показники для державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А», надсилаються особою, яка їх визначила, до державного органу, в якому працює такий державний службовець, для відповідного ознайомлення та зберігання в особовій справі.
Служба управління персоналом надає копію завдань і ключових показників такому державному службовцю.
17. У разі внесення змін до стратегічних документів державного рівня, типових завдань і ключових показників для керівників
центральних органів виконавчої влади, положення про відповідний державний орган завдання і ключові показники можуть
переглядатися щокварталу у порядку, передбаченому пунктами 11, 12, 14 і 15 цього Типового порядку.
18. Державні службовці, які займають посади державної служби категорії «А», у двотижневий строк з дня прийняття наказу
(розпорядження) про проведення оцінювання складають звіт у довільній формі про свою службову діяльність щодо виконання
затверджених завдань і ключових показників (далі — звіт), що подається особі, яка буде проводити оціночну співбесіду відповідно до пункту 19 цього Типового порядку.
19. За результатами розгляду поданого звіту проводиться оціночна співбесіда з державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії «А», з метою обговорення виконання поставлених завдань і ключових показників, дотримання
загальних правил етичної поведінки та вимог у сфері запобігання корупції, а також готуються пропозиції щодо результатів оцінювання державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А» (далі — пропозиції щодо результатів
оцінювання), за формою згідно з додатком 3 такими особами:
Главою Адміністрації Президента України — стосовно Керівника Апарату Адміністрації Президента України та керівників
апарату допоміжних органів, утворених Президентом України;
Головою Верховної Ради України — стосовно Керівника Апарату Верховної Ради України;
відповідним міністром — стосовно державних секретарів міністерств, керівників центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через такого міністра;
Міністром Кабінету Міністрів України — стосовно Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівників центральних
органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України;
Державним секретарем Кабінету Міністрів України — стосовно своїх заступників;
керівником центрального органу виконавчої влади — стосовно своїх заступників;
уповноваженою особою суб’єкта призначення — стосовно керівників Секретаріату Конституційного Суду України, апарату
Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої
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кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, Голови ДСА та його заступників; керівників державної служби в інших
державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.
20. У разі тимчасової непрацездатності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А», у визначений строк проведення оцінювання таке оцінювання може проводиться без оціночної співбесіди шляхом подання особами,
визначеними пунктом 19 цього Типового порядку, пропозицій щодо результатів оцінювання.
Зазначення негативної оцінки в пропозиціях щодо результатів оцінювання без проведення оціночної співбесіди не допускається.
21. У пропозиціях щодо результатів оцінювання зазначається негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням
на основі розрахунку середнього бала за виконання кожного визначеного завдання і досягнення ключових показників, що виставляється з урахуванням критеріїв виставлення балів за формою згідно з додатком 4.
22. У шеститижневий строк з дня прийняття наказу (розпорядження) про проведення оцінювання підготовлені пропозиції
щодо результатів оцінювання надсилаються (передаються) державному органу, в якому працює державний службовець, який
займає посаду державної служби категорії «А», для його ознайомлення службою управління персоналом.
23. Державний службовець, який займає посаду державної служби категорії «А», ознайомлюється з пропозиціями щодо
результатів оцінювання та у разі наявності зауважень може їх викласти з відповідним обґрунтуванням.
24. Служба управління персоналом державного органу, в якому працює такий державний службовець, протягом п’яти робочих днів після отримання пропозицій щодо результатів оцінювання надсилає завірені в установленому порядку копії зазначених
пропозицій та завдань і ключових показників відповідному суб’єкту призначення.
25. Якщо суб’єктом призначення державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А», є Кабінет Міністрів України, зазначені документи у порядку, передбаченому пунктом 24 цього Типового порядку, надсилаються до НАДС, яке
узагальнює надіслані пропозиції, розробляє проект розпорядження про затвердження висновку щодо результатів оцінювання
службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А», та вносить його (з копіями
зазначених пропозицій та завдань і ключових показників) в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України. Такий
проект розпорядження на засіданні Кабінету Міністрів України представляє Міністр Кабінету Міністрів України.
У разі надходження пропозицій щодо результатів оцінювання державного секретаря міністерства з негативною оцінкою НАДС
утворює комісію для вивчення обґрунтованості негативної оцінки.
Довідка за результатами вивчення обґрунтованості негативної оцінки разом з відповідними матеріалами надається суб’єкту
призначення для прийняття остаточного рішення про затвердження висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності
державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А».
26. За результатами розгляду звіту, пропозицій щодо результатів оцінювання з урахуванням зауважень державного службовця (за наявності) та проведення суб’єктом призначення додаткової оціночної співбесіди з таким державним службовцем (за
потреби) суб’єкт призначення затверджує висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця,
який займає посаду державної служби категорії «А», в якому виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка, за формою згідно з додатком 5.
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження висновку щодо результатів оцінювання службової
діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А», розробляє та вносить в установленому
порядку на розгляд Кабінету Міністрів України НАДС. Такий проект розпорядження на засіданні Кабінету Міністрів України представляє Міністр Кабінету Міністрів України.
27. Суб’єкт призначення надсилає копію наказу (розпорядження) про затвердження висновку щодо результатів оцінювання
службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А», державному органу, в якому
працює такий державний службовець.
Служба управління персоналом державного органу, в якому працює державний службовець, який займає посаду державної
служби категорії «А», ознайомлює відповідного державного службовця з копією наказу (розпорядження) про затвердження
висновку щодо результатів оцінювання у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».
Копія наказу (розпорядження) про затвердження висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного
службовця, який займає посаду державної служби категорії «А», зберігається в особовій справі державного службовця.
Оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»
28. Завдання і ключові показники повинні відображати кінцевий результат, на досягнення якого спрямовано службову
діяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», вимірюватися в кількісному та/
або якісному вираженні.
Завдання і ключові показники оформляються згідно з додатком 6 і зберігаються в особовій справі державного службовця,
а копії залишаються у державного службовця та його безпосереднього керівника.
29. Завдання і ключові показники після їх обговорення з державним службовцем визначаються такими особами:
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державним службовцям, які обіймають посади керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; керівників структурних підрозділів місцевих держадміністрацій із статусом юридичної особи публічного права, —
суб’єктом призначення після погодження з відповідним заступником керівника державного органу, за яким закріплено здійснення
контролю, координації та інше спрямування роботи такого територіального органу або структурного підрозділу (за наявності);
державним службовцям, які обіймають посади керівників апарату місцевих держадміністрацій, керівника апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, — суб’єктом призначення;
державним службовцям, які обіймають посади заступників керівників територіальних органів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади; заступників керівників структурних підрозділів місцевих держадміністрацій із статусом юридичної
особи публічного права, — керівником державної служби;
державним службовцям, які обіймають посади керівників апарату місцевих судів, апеляційних судів і їх заступників, — головою відповідного суду;
державним службовцям, які обіймають посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів, — керівником державної служби після погодження з відповідним заступником керівника державного органу, за яким закріплено здійснення контролю, координації та інше спрямування роботи такого структурного підрозділу (за наявності);
державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «В», визначені структурою державних органів у
разі недоцільності утворення структурних підрозділів, — керівником державної служби;
державним службовцям, які займають інші посади державної служби категорій «Б» і «В», — безпосереднім керівником за
погодженням з керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).
30. Завдання і ключові показники визначаються з урахуванням стратегічних документів державного та/або регіонального
рівня, річного плану роботи державного органу, завдань, функцій та обов’язків, визначених у положенні про державний орган,
положенні про відповідний структурний підрозділ, посадовій інструкції.
У разі внесення змін до зазначених документів завдання і ключові показники можуть переглядатися щокварталу у порядку,
передбаченому пунктами 28 і 29 цього Типового порядку.
Особа, яка визначає завдання і ключові показники державному службовцю, проводить моніторинг їх виконання.
31. У разі відсутності або тимчасової відсутності безпосереднього керівника державного службовця, який займає посаду
державної служби категорії «Б» або «В», функції такого керівника на усіх етапах оцінювання виконує керівник вищого рівня.
32. Оціночна співбесіда проводиться безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за
наявності) на основі пояснень державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», про виконання завдань і ключових показників або його письмового звіту, що подається у довільній формі. Під час оціночної співбесіди визначаються потреби у професійному навчанні та розглядаються пропозиції щодо завдань і ключових показників на наступний період.
У разі коли у визначений строк проведення оцінювання державний службовець, який займає посаду державної служби категорії
«Б» або «В», відсутній на роботі, оцінювання проводиться безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності) без оціночної співбесіди в установлений строк або у разі відсутності у зв’язку з відрядженням або відпусткою
такого державного службовця за його заявою оціночна співбесіда та визначення результатів оцінювання проводяться раніше.
33. Державний службовець, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», зазначає результати своєї діяльності у висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної
служби категорії «Б» або «В», за формою згідно з додатком 7 в частині опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання.
За результатами оцінювання виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням на основі розрахунку середнього бала за виконання кожного визначеного завдання і досягнення ключових показників, що виставляється з
урахуванням критеріїв виставлення балів згідно з додатком 4.
Безпосередній керівник ознайомлює відповідного державного службовця з такими результатами у порядку, визначеному
Законом України «Про державну службу», після цього передає службі управління персоналом висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», з підписом
керівника структурного підрозділу та відміткою про ознайомлення відповідного державного службовця.
У разі неможливості ознайомлення державного службовця з результатами оцінювання у зв’язку з його відсутністю безпосередній керівник передає службі управління персоналом висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», для ознайомлення такого державного службовця
у строк, визначений законом.
34. Результати оцінювання затверджуються суб’єктом призначення.
35. Копія затвердженого висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає
посаду державної служби категорії «Б» або «В», зберігається в особовій справі державного службовця.
36. За результатами оцінювання державний службовець, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», разом
із службою управління персоналом складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за формою
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згідно з додатком 8, яку погоджує безпосередній керівник такого державного службовця та затверджує керівник самостійного
структурного підрозділу, в якому він працює.
Повторне оцінювання
37. У разі отримання державним службовцем негативної оцінки не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання відповідно до цього Типового порядку.
38. Нові завдання і ключові показники для державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А», визначаються відповідно до пунктів 15 і 16 цього Типового порядку протягом п’яти робочих днів з дня ознайомлення такого державного службовця з висновком щодо результатів оцінювання його службової діяльності, що містить негативну оцінку.
39. Нові завдання і ключові показники для державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або
«В», визначаються відповідно до пунктів 28 – 30 цього Типового порядку протягом п’яти робочих днів з дня ознайомлення такого державного службовця з висновком щодо результатів оцінювання його службової діяльності, що містить негативну оцінку.
40. Строк виконання нових завдань і ключових показників повинен встановлюватися залежно від визначеної дати повторного
оцінювання, але не менше трьох місяців, а зміст таких завдань і ключових показників повинен відповідати встановленому строку.
Оскарження результатів оцінювання
41. Висновок щодо результатів оцінювання з негативною оцінкою може бути оскаржений державним службовцем.
42. Оскарження результатів оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»,
здійснюється відповідно до статті 11 Закону України «Про державну службу».
У скарзі державним службовцем зазначаються зауваження до балів за виконання того чи іншого завдання та наводяться
факти, які спростовують критерії, що відповідають згаданому балу.
43. Висновок щодо результатів оцінювання окремого державного службовця скасовується суб’єктом призначення або судом.
Не підлягає скасуванню висновок щодо результатів оцінювання, якщо допущені процедурні порушення, які не впливають на
результати оцінювання.
44. У разі прийняття рішення про скасування висновку щодо результатів оцінювання державного службовця повторно проводяться такі етапи оцінювання:
оціночна співбесіда (крім випадків, передбачених цим Типовим порядком);
визначення результатів оцінювання та їх затвердження.
Зазначені етапи оцінювання проводяться у двомісячний строк після прийняття такого рішення для державних службовців,
які займають посади державної служби категорії «А», відповідно до пунктів 19 – 27 цього Типового порядку, а для державних
службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», відповідно до пунктів 32 – 36 цього Типового порядку.».
2. Додатки 1 – 7 до Типового порядку викласти в такій редакції:
«Додаток 1
до Типового порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 14 березня 2018 р. № 185)
ЗАВДАННЯ,
ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця,
який займає посаду державної служби категорії «А»
Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________________________________________
Посада ________________________________________________________________________________________________________
Завдання:
первинне
переглянуто
I кварталу
II кварталу
III кварталу
за результатами
Порядковий
номер

Найменування завдання

___________________________________________
(посада особи, яка визначила завдання і ключові показники)
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Ключові показники результативності,
ефективності та якості
___________________
(підпис)

Строк виконання

______________________________________
(ініціали та прізвище)
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______________________________________
(ініціали та прізвище)

_______________
Примітка. У графі «Ключові показники результативності, ефективності та якості» зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного
службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих
відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).
Додаток 2
до Типового порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 185)
ЗАВДАННЯ,
ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців,
які займають посади державних секретарів міністерств
Завдання:
первинне

Порядковий
номер

переглянуто
за результатами

I кварталу

Найменування завдання

II кварталу

III кварталу

Ключові показники результативності,
ефективності та якості

Строк виконання

_______________
Примітка. У графі «Ключові показники результативності, ефективності та якості» зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного
службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих
відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).
Додаток 3
до Типового порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 185)
ПРОПОЗИЦІЇ
щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця,
який займає посаду державної служби категорії «А»
Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________________________________________
Посада ________________________________________________________________________________________________________
Порядковий
номер

Досягнутий результат (відповідно до показників результативності, ефективності та якості)

Строк фактичного
виконання

Бал*

Примітка

Середній бал
_______________
*Виставляється у значенні від 0 до 4 відповідно до встановлених критеріїв (додаток 4 до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців).
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___________________________________________________________________________________________________
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінка
відмінна
позитивна
негативна

Середній бал
від 3,65 до 4
від 2,5 до 3,64
від 0 до 2,49

Обґрунтування оцінки:
Визначені потреби у професійному навчанні
(обрати перелік тих компетенцій, щодо яких визначено потребу у підвищенні рівня професійної компетентності, та деталізувати, враховуючи спеціальні вимоги до посади):
знання законодавства
професійні знання
наявність лідерських навичок
вміння приймати ефективні рішення
комунікації та взаємодія
управління змінами
управління організацією та персоналом
особистісні компетенції
управління публічними фінансами
робота з інформацією
Деталізація компетенцій:

______________________________________

___________

________________________________

_____________________

Ознайомлення державного службовця

___________

________________________________

_____________________

(посада особи, яка підготувала пропозиції щодо результатів оцінювання

(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

(дата)

(дата)

Зауваження державного службовця щодо результатів оцінювання (за наявності):

Додаток 4
до Типового порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 14 березня 2018 р. № 185)
КРИТЕРІЇ
виставлення балів
Бал
Критерії балів
1
2
Не підлягає
Завдання не могло бути виконане через обставини, які об’єктивно унеможливили його виконання і щодо
оцінюванню яких державний службовець не міг впливати чи пропонувати інший спосіб виконання завдання за умови, що
про такі обставини своєчасно повідомлено безпосередньому керівнику і виконання завдання припинено за
узгодженням чи за дорученням безпосереднього керівника, або завдання було скасоване
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«0»
«1»

«2»

«3»
«4»
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2
Завдання не виконане або в роботі порушено вимоги законодавства у сфері запобігання корупції
Завдання виконане частково, результати не можуть бути використані через необхідність суттєвого доопрацювання, до виконання завдання державний службовець підійшов формально, чим нівелював практичну цінність отриманого результату, або завдання виконане з демонстрацією неспроможності одночасного забезпечення на належному рівні і своєчасного виконання посадових обов’язків, або в роботі порушено вимоги правил
етичної поведінки, або процес досягнення результату чи сам результат мав негативний відгук з боку користувачів, споживачів, співвиконавців, керівництва тощо
Завдання виконане, але з порушенням строку виконання чи/або із залученням до виконання завдання допомоги
інших (під час виконання роботи державний службовець потребував надання зразків документів, допомоги у виробленні алгоритму роботи, аналізі нормативно-правових актів, суттєвому коригуванні проектів документів, проявляв
низьку ініціативність, самостійність, недостатність знання нормативно-правових актів, вимог до підготовки службових
документів, потребував нагадувань і високої міри контролю з боку керівника тощо)
Завдання виконане своєчасно, результат якого повною мірою можна використати у роботі. Робота проводилась ефективно з дотриманням правил етичної поведінки
Завдання виконане своєчасно (завчасно), результат високої якості, його досягнуто з високим ступенем самостійності (за необхідності командної роботи), ініціативності, робота проводилась ефективно, з дотриманням
правил етичної поведінки. Під час виконання завдання державним службовцем вносилися пропозиції щодо інших документів або їх удосконалення
Додаток 5
до Типового порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 14 березня 2018 р. № 185)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом (розпорядженням)
від _________ 20___ р. № ___
ВИСНОВОК
щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця,
який займає посаду державної служби категорії «А»

Прізвище, ім’я, по батькові державного службовця, результати службової діяльності якого оцінювалися

Посада

Оцінка (негативна, позитивна або
відмінна)

Додаток 6
до Типового порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 14 березня 2018 р. № 185)
ЗАВДАННЯ,
ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця,
який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В»
Найменування державного органу _______________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________________________________ Б
В
Посада ____________________________________________________________________________________________ (категорія посади)
Найменування структурного підрозділу ___________________________________________________________________________
Найменування самостійного структурного підрозділу _______________________________________________________________
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Завдання:
первинне

Номер
завдання

переглянуто
за результатами

ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА

I кварталу

II кварталу

Завдання (визначається безпосереднім
керівником разом з державним службовцем)

Погоджено**
_____________________________________________
(посада)

_____________
(підпис)

Ключові показники
результативності,
ефективності та якості*

(ініціали та прізвище)

Ознайомлення державного службовця

Строк виконання

Завдання
змінено (так/ні)

_____________________________________________________________

_____________________________________

«__» ____________ 20__ р.

III кварталу

(посада особи, яка визначила завдання і ключові показники)

_____________
(підпис)

__________________________________
(ініціали та прізвище)

«__» ____________ 20__ р.
_______________
(підпис)

__________________________________
(ініціали та прізвище)

«__» __________________ 20__ р.
__________
*Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності
(строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).
**Зазначається для державних службовців, зазначених в абзацах другому та шостому пункту 29 Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.
Додаток 7
до Типового порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 14 березня 2018 р. № 185)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом (розпорядженням)
від _________ 20___ р. № ___
ВИСНОВОК
щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця,
який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В»
Найменування державного органу _______________________________________________________________________________
В
Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________________________________ Б
Посада ____________________________________________________________________________________________ (категорія посади)
Найменування структурного підрозділу ___________________________________________________________________________
Найменування самостійного структурного підрозділу _______________________________________________________________
Номер
завдання

30

Досягнутий результат (заповнюється державним
службовцем відповідно до показників результативності,
ефективності та якості)

Строк фактичного
виконання

Бал*

Примітка
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Середній бал
_______________
*Виставляється безпосереднім керівником від 0 до 4 відповідно до встановлених критеріїв (додаток 4 до Типового порядку
проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців).
___________________________________________________________________________________________________
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ
Висновок щодо результатів оцінювання
Оцінка
Середній бал
відмінна
позитивна
негативна

Обґрунтування оцінки

від 3,65 до 4
від 2,5 до 3,64
від 0 до 2,49

Визначені потреби у професійному навчанні
(обрати перелік тих компетенцій, щодо яких визначено потребу у підвищенні рівня професійної компетентності, та деталізувати, враховуючи спеціальні вимоги до посади):
для категорії «Б»:
для категорії «В»:
знання законодавства
знання законодавства
професійні знання
професійні знання
лідерство
виконання на високому рівні поставлених завдань
прийняття ефективних рішень
командна робота та взаємодія
комунікації та взаємодія
сприйняття змін
впровадження змін
технічні вміння
управління організацією роботи та персоналом
особистісні компетенції
особистісні компетенції
Деталізація компетенцій:

_________________________________________

______________ ___________________________________ _____________

_________________________________________

______________ ___________________________________ _____________

Ознайомлення державного службовця

______________ ___________________________________ _____________

(посада безпосереднього керівника)

(посада керівника самостійного структурного підрозділу)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

(дата)

(дата)

(дата)»

3. Доповнити Типовий порядок додатком 8 такого змісту:
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«Додаток 8
до Типового порядку
ЗАТВЕРДЖУЮ*
__________________________________________
(посада)

__________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

«__» _________ 20___ р.
ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА
підвищення рівня професійної компетентності державного службовця,
який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В»
Найменування державного органу ________________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________________________________ Б
В
Посада ____________________________________________________________________________________________ (категорія посади)
Найменування структурного підрозділу ___________________________________________________________________________
Найменування самостійного структурного підрозділу _______________________________________________________________

Найменування професійної
компетентності відповідно
до спеціальних вимог до
осіб, які претендують на
зайняття відповідної посади
державної служби, рівень
якої необхідно підвищити

Форма підвищення рівня професійної компетентності,
зокрема вид підвищення кваліфікації (професійна програма
підвищення кваліфікації, тематичні постійно діючі семінари,
спеціалізовані короткострокові навчальні курси, тематичні
короткострокові семінари, зокрема тренінги, стажування
в органах, в яких працюють державні службовці та на які
поширюється дія Закону України «Про державну службу»,
а також за кордоном, самостійне навчання (самоосвіта) на
робочому місці)

Орієнтовна
тематика,
враховуючи
спеціальні
вимоги до
посади

Примітки

_____________________________________________

______________ ___________________________________ _________

_____________________________________________

______________ ___________________________________ _________

_____________________________________________

______________ ___________________________________ _________

(посада керівника служби управління персоналом)

(посада державного службовця)

(посада безпосереднього керівника)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

(дата)

(дата)

(дата)

_________________
*Зазначається у разі, коли керівник самостійного структурного підрозділу не є безпосереднім керівником державного службовця.».
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Система пенсійного забезпечення
в Україні: пенсії за вислугу років
Ще минулого року частка працівників, котрі мали право на пенсію за вислугу
років, була достатньо значною серед усіх претендентів на пенсію, і включала,
зокрема, такі відносно великі групи працівників, як медичні та педагогічні працівники. Разом з тим, у зв’язку з проведенням пенсійної реформи в Україні,
кількість категорій працівників, які мають право на пенсію за вислугу років, значно скоротилася, хоча працівники деяких таких категорії, для яких була передбачена можливість виходу на пенсію за вислугу років попереднім законодавством,
все ще можуть виходити на таку пенсію у певних випадках. Довідайтеся, хто ж
саме має право на пенсію за вислугу років згідно з чинним законодавством.

Новації законодавства

Перш за все зауважимо, що до 1 січня 2018
року чинним пенсійним законодавством передбачалося право на пенсії за вислугу років для
працівників досить широкого кола професійних
категорій. Проте Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 р.
№ 2148-VIII (далі — Закон № 2148) були внесені
значні зміни у чинне пенсійне законодавство,
зокрема у такі «провідні» законодавчі акти з
пенсійного забезпечення, як Закон України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV
(далі — Закон № 1058) та Закон України «Про
пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р.
№ 1788-XII (далі — Закон № 1788). Внаслідок
зазначених змін було значно зменшено коло
професійних категорій, працівники яких зможуть набути право на пенсію за вислугу років
після 01.01.2018 р.. Зокрема, категорії таких
працівників встановлено у ч. 4 ст. 114 Закону
№ 1058, згідно з якою право на пенсію за вислугу років мають лише артисти театральноконцертних та інших видовищних закладів,
підприємств і колективів за:
• наявності стажу творчої діяльності від
20 до 35 років;
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• переліком та у порядку, що затверджуються
Кабінетом Міністрів України (далі — КМУ).
При цьому пенсія за вислугу років призначається та виплачується при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію, і фінансуватися вона буде до досягнення пенсійного віку
зазначеними особами, встановленого ст. 26
Закону № 1058, за рахунок коштів Державного
бюджету України.

Працівники, які ще можуть
вийти на пенсію за вислугу років

Крім працівників згаданих професійних категорій, що передбачені у ч. 4 ст. 114 Закону
№ 1058, у 2018 та наступних роках можуть вийти на пенсію за вислугу років і працівників багатьох інших професійних категорій, які встигли набути право на пенсію за вислугу років
до 01.01.2018 р.(до відповідних змін у пенсійному законодавстві), але з певних причин ще не
скористалися таким правом. Зокрема, багато
таких випадків може пов’язано з тим, що згідно із законодавством призначення та виплата
пенсії за вислугу років здійснюється лише при
звільненні з роботи, що дає право на таку пенсію.
Між тим багато відповідних працівників продовжують і зараз працювати, хоча вони і набули
право на пенсію за вислугу років ще до 01.01.2018 р.,
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бо за умов нинішньої кризи рівень пенсійного
забезпечення все ще залишається досить низьким, а знайти іншу роботу (щоб мати додатковий дохід крім пенсії за вислугу років) після
звільнення з попередньої роботи людині у літньому віці досить складно.
Зазначені працівники набувають право на
пенсію за вислугу років відповідно до п. 21 Прикінцевих положень Закону № 1058, де вказано,
що особам, які на день набуття чинності Законом № 2148 мають вислугу років та стаж, необхідний для призначення пенсії за вислугу років, передбачений статтями 52, 54 та 55 Закону
№ 1788, пенсія за вислугу років призначається
за їхнім зверненням з дотриманням умов, передбачених Законом № 1788.
Зокрема, відповідно до згаданих статей Закону № 1788, право на пенсію за вислугу років
є у працівників таких професійних категорій,
що мають відповідну вислугу років та стаж:
• окремі категорії працівників авіації та льотновипробного складу, а саме:
— працівники льотного і льотно-випробного
складу після досягнення 50 років (для осіб
1976 р. н. і старших — від 45 до 50 років) і за наявності вислуги років на цих посадах станом на
1 квітня 2015 р. не менше 25 років у чоловіків і
не менше 20 років у жінок (після цієї дати вислуга
років поступово збільшується і становить, наприклад, з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. — не
менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не менше
21 року 6 місяців у жінок);
— працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають свідоцтво диспетчера,
після досягнення 50 років і при стажі роботи:
для чоловіків — не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців роботи по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден;
для жінок — не менше 22 років 6 місяців, з них
не менше 10 років роботи по безпосередньому
управлінню польотами повітряних суден (у деяких випадках можливо зменшення зазначеного
пенсійного віку і стажу);
— інженерно-технічний склад після досягнення 55 років і стажу роботи: для чоловіків —
не менше 30 років, з них не менше 20 років на
зазначених посадах; для жінок — не менше 25
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років, з них не менше 15 років на зазначених посадах (у деяких випадках можливо зменшення
зазначеного пенсійного віку і стажу);
— бортпровідники: чоловіки — після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не
менше 30 років, з них не менше 15 років як бортпровідник; жінки — після досягнення 50 років
і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 10 років як бортпровідниця
(у деяких випадках можливо зменшення зазначеного пенсійного віку і стажу);
• робітники локомотивних бригад і окремі
категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені, після досягнення
55 років і при стажі роботи: для чоловіків — не
менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі; для жінок — не менше
25 років, з них не менше 10 років на зазначеній
роботі (у деяких випадках можливо зменшення
зазначеного пенсійного віку і стажу);
• водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному процесі на
шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах
на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи,
після досягнення 55 років і при стажі роботи:
для чоловіків — не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі; для
жінок — не менше 25 років, з них не менше 10
років на зазначеній роботі (у деяких випадках
можливо зменшення зазначених пенсійного
віку і стажу);
• механізатори (докери-механізатори)
комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, після досягнення 55 років і при стажі роботи: для чоловіків —
не менше 30 років, з них не менше 20 років на
зазначеній роботі; для жінок — не менше 25 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі (у деяких випадках можливо зменшення зазначеного пенсійного віку і стажу);
• плавсклад морського, річкового флоту
і флоту рибної промисловості (крім суден
портових, що постійно працюють на акваторії
порту, службово-допоміжних, роз’їзних, приміського і внутріміського сполучення), після
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досягнення 55 років і при стажі роботи: для чоловіків — не менше 30 років, з них не менше 12
років 6 місяців на зазначеній роботі; для жінок —
не менше 25 років, з них не менше 10 років на
зазначеній роботі (у деяких випадках можливо
зменшення зазначеного пенсійного віку і стажу);
• працівники експедицій, партій, загонів,
дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на
польових геологорозвідувальних, пошукових,
топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах, після досягнення 55 років і при стажі роботи: для чоловіків — не менше
30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на
зазначеній роботі; для жінок — не менше 25 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі (у деяких випадках можливо зменшення зазначеного пенсійного віку і стажу);
• робітники і майстри (у т. ч. старші
майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих
на обслуговуванні механізмів і обладнання,
після досягнення 55 років і при стажі роботи: для
чоловіків — не менше 30 років, з них не менше
12 років 6 місяців на зазначеній роботі; для жінок — не менше 25 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі (у деяких випадках
можливо зменшення зазначеного пенсійного
віку і стажу);
• деякі категорії артистів театрів та інших театрально-видовищних підприємств і
колективів: при стажі творчої діяльності від 20
до 35 років, незалежно від віку, але не раніше
досягнення 55 років;
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• працівники освіти, охорони здоров’я, а
також соціального забезпечення, які в будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів
і спеціальних службах безпосередньо зайняті
обслуговуванням пенсіонерів та інвалідів, після
досягнення 55 років (для працівників 1971 р. н.
і старших від 50 до 55 років) і за наявності
спеціального стажу роботи станом на 1 квітня
2015 р. — не менше 25 років (після цієї дати спеціальний стаж поступово збільшується і становить, наприклад, з 1 квітня 2017 р. по 31 березня
2018 р. — не менше не менше 26 років 6 місяців;
також у деяких випадках можливо зменшення
зазначеного пенсійного віку і стажу);
• спортсмени — заслужені майстри спорту,
майстри спорту міжнародного класу — члени
збірних команд при загальному стажі роботи не
менше 25 років, незалежно від віку у порядку,
який визначається КМУ.

Категорії посад (робіт),
для яких передбачена пенсія
за вислугу років

Конкретні переліки зазначених професій (посад, робіт), а також порядок обчислення строків
вислуги років (спеціального стажу) для призначення і виплати їм пенсій затверджуються у порядку, що визначається КМУ, наприклад, для
працівників сфери освіти, охорони здоров’я і соціального захисту постановою КМУ «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я
та соціального захисту і посад, робота на яких
дає право на пенсію за вислугу років» від 4 листопада 1993 р. № 909 (див. Таблицю).
Таблиця

Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад,
робота на яких дає право на пенсію за вислугу років
Найменування закладів і установ
1

Загальноосвітні навчальні заклади, військові загальноосвітні
навчальні заклади, музичні і художні школи
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Найменування посад
2
1. Освіта
учителі, логопеди, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи,
викладачі, сурдопедагоги, тифлопедагоги, вихователі, завідуючі та
інструктори слухових кабінетів, директори, завідуючі, їхні заступники
з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої
частини або роботи з виробничого навчання, завідуючі навчальною і
навчально-виховною частиною, завідувачі філіями, їхні заступники з
навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, соціальні педагоги
(організатори позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми),
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Таблиця. Закінчення
1

Міжшкільні навчально-виробничі комбінати

Дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії,
дитячі приймальні пункти і приймальники-розподільники для
неповнолітніх, логопедичні пункти і стаціонари, школи-клініки

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічні
навчальні заклади

Дошкільні навчальні заклади всіх типі

Позашкільні навчальні заклади

2
практичні психологи, педагоги-організатори, майстри виробничого
навчання, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи
директори, заступники директорів з навчально-виховної
(навчальної, виховної навчально-виробничої) роботи, вчителі,
майстри виробничого навчання, практичні психологи, керівники
гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи
директори, завідуючі, їхні заступники з навчально-виховної частини
або роботи, вчителі, вихователі, сурдопедагоги, тифлопедагоги,
вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, майстри виробничого
навчання, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники
гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи
директори, їхні заступники з навчально-виховної (навчальної,
виховної, навчально-виробничої) роботи, старші майстри виробничого
навчання, майстри виробничого навчання, викладачі, педагоги
професійного навчання, практичні психологи, соціальні педагоги,
керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи
директори (завідуючі), вихователі-методисти, вихователі, асистенти
вихователів дошкільних навчальних закладів в інклюзивних групах, музичні
керівники, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи
директори, їхні заступники з навчально-виховної, навчальної, виховної
роботи, завідуючі відділами (лабораторіями, кабінетами), художні керівники,
керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи
завідуючі, бібліотекарі

Бібліотеки
Дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки
дитини, дитячі відділення в лікарнях, санаторіях, диспансерах і
учителі, вихователі, логопеди, сурдопедагоги, тифлопедагоги
установах для виконання покарань
2. Охорона здоров’я
Лікарняні заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого
типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні
заклади, заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги,
заклади переливання крові, заклади охорони материнства і
лікарі та середній медичний персонал
дитинства, санаторно-курортні заклади, установи з проведення
(незалежно від найменування посад)
лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань
Держсанепідслужби та територіальні органи Держсанепідслужби
(щодо працівників, які не є державними службовцями), санітарноепідеміологічні заклади, діагностичні центри
Аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, контрольно-аналітичні
провізори, фармацевти (незалежно від найменування посад),
лабораторії
лаборанти
Медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної
лікарі та середній медичний персонал
експертизи
(незалежно від найменування посад)
3. Соціальний захист
медичні працівники (незалежно від найменування посад), педагоги,
Інтернатні заклади для інвалідів, дітей-інвалідів і престарілих
вчителі, логопеди, інструктори ЛФК та з праці
Медичні відділи протезних підприємств
медичні працівники (незалежно від найменування посад)

Примітки:
1. Вчителі й інші працівники освіти заочних навчальних закладів, зазначених у цьому переліку, відносяться до числа осіб, що мають право на
одержання пенсії за вислугу років.
11. Лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад), які працюють у навчальних закладах і установах, перелічених у
розділі «1. Освіта», відносяться до числа осіб, що мають право на пенсію за вислугу років.
2. Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених цим переліком, дає право на пенсію незалежно від форми власності
або відомчої належності закладів і установ.
3. Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 1 січня 1992 р., що давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше
діючого законодавства, у т. ч. на посаді старшої піонервожатої, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.
4. При призначенні пенсії за вислугу років зазначеним у цьому переліку особам допускається підсумовування стажу за періоди їх роботи у
закладах і установах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.
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Для інших категорій згаданих вище професій
і посад (працівників авіації, плавскладу флоту,
лісозаготівель тощо) відповідні питання вирішуються відповідно до постанов КМУ:
— «Про затвердження нормативних актів з
питань призначення пенсій за вислугу років
працівникам авіації і льотно-випробного складу» від 21 липня 1992 р. № 418;
— «Про затвердження нормативних актів з
питань пенсійного забезпечення» від 12 жовтня
1992 р. № 583.
Приклад
Особа А і Особа Б народилися у жовтні
1962 р., але особа А почала безперервно
працювати на посадах педагогічних працівників з вересня 1990 р., а особа Б —
з 1994 р.. Особа А може війти на пенсію за
вислугою років у будь який час після
01.01.2018 р., оскільки на 01.01.2018 р. їй
виповнилося 55 років і її педагогічний
стаж більше 27 років. Натомість Особа Б
зможе вийти після 01.01.2018 р лише на
пенсію за віком (у 60 років), оскільки її педагогічний стаж на 01.01.2018 р. був менше 25 років.

Можливість поєднувати
різні види (групи) посад (робіт)

Зауважимо, що для набуття права на пенсію
за вислугу років у деяких випадках не обов’язково мати спеціальний стаж роботи лише на
посадах (роботах) певної категорії, наприклад,
лише на посадах педагогічних працівників або
медичних. Про це, зокрема, йдеться у ч. 6 ст. 56
Закону № 1788, де зазначається, що при призначенні пенсій за вислугу років відповідно до
ст. 55 Закону № 1788 (у якій мова йде практично про усі вищезгадані професійні категорії,
крім працівників авіації та льотно-випробного
складу) провадиться взаємне зарахування періодів роботи, передбачених цією статтею, за
умови, що зазначені роботи дають право на
пенсію на аналогічних або більш пільгових
умовах.
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Приклад
Особа В, яка народилася 20 грудня 1962 р.,
з 1983 до 1988 р. відпрацювала робітником
безпосередньо на лісозаготівлях, а потім
після закінчення педагогічного ВНЗ з 1995
року безперервно працює по цей час вчителем у школі, маючи загальний стаж педагогічної роботи станом на 01.01 2018 р. —
22 роки. Особа В має право у будь-який час
після 01.01.2018 р. звернутися до органів
пенсійного фонду за призначенням пенсії
за вислугу років як працівник освіти (за
умови звільнення її з посади педагогічного
працівника), оскільки станом на 01.01 2018 р.
їй було 55 років і вона мала «спеціальний
стаж» понад 27 років (22 роки педагогічного стажу + 5 років стажу роботи безпосередньо на лісозаготівлях).
Подібні ж положення щодо працівників авіації
передбачені і у ст. 54 Закону № 1788, де, наприклад, зазначено, що у вислугу років працівникам інженерно-технічного складу зараховується також робота, зазначена у пунктах «а» і
«б» цієї статті (тобто робота на посадах льотного
і льотно-випробного складу або на посадах, що
пов’язані із здійсненням управління повітряним
рухом при наявності свідоцтво диспетчера).
Основним же документом, що підтверджує
стаж роботи на відповідних посадах, згідно зі
ст. 62 Закону № 1788 є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу
для призначення пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній затверджено постановою КМУ від 12 серпня 1993 р.
№ 637. Крім того, з цього приводу у деяких випадках є чинною і постанова Правління Пенсійного фонду України «Про затвердження Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення
пенсії на пільгових умовах або за вислугу років»
від 10 листопада 2006 р. № 18-1.
Також, до «спеціального стажу» (стажу, що
дає право на призначення пенсії за вислугу років) можуть включатися й інші періоди, зокрема,
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військової служби або служби в органах внутрішніх страв. Наприклад, про це йдеться у:
— ст. 2 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» від 25 березня
1992 р. № 2232-XII, згідно з якою час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу
роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби;
— п. 20 Положення про проходження служби
рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 р. № 114,
згідно з яким час перебування осіб рядового і
начальницького складу на службі в органах
внутрішніх справ зараховується до загального
і безперервного трудового стажу, а також до стажу за спеціальністю згідно із законодавством.
Слід звернути увагу і на:
— ст. 7 Закону № 1788, згідно з якою пенсії за
вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію;
— ст. 60 Закону № 1788, згідно з якою робота в
лепрозорних і протичумних закладах охорони
здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування
осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини
або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних
закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.
Приклад
Особа Г, яка народилася 10 вересня
1962 р, закінчила у 1985 р. медичний навчальний заклад, після чого пропрацювала сестрою медичною в інфекційному закладі охорони здоров’я 3 роки. Після цього
офіційно ніде не працювала, а у 1996 році
знову пішла на роботу сестрою медичною
у «звичайний» заклад охорони здоров’я,
де і працює безперервно по цей час. Зазначена особа має право у будь-який час
після 01.01.2018 р. звернутися до органів
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пенсійного фонду за призначенням пенсії
за вислугу років як медичний працівник
(за умови звільнення її з посади медичного
працівника), оскільки станом на 01.01.
2018 р. їй було 55 років і вона мала «спеціальний стаж» 27 років (21 рік сестрою
медичною у звичайному закладі + (3 р.  2)
сестрою медичною в інфекційному закладі).

Розмір пенсії за вислугу років

Відповідно до п. 21 Прикінцевих положень Закону № 1058 розмір пенсії за вислугу років визначається згідно зі ст. 27 та з урахуванням норм
ст. 28 Закону № 1058, тобто за формулою:
П = Зп  Кс,
де:
П — розмір пенсії, у гривнях;
Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої
особи, визначена відповідно до ст. 40 Закону
№ 1058, з якої обчислюється пенсія, у гривнях;
Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи і з врахуванням тих же вимог законодавства щодо мінімальних і максимальних
розмірів пенсії, як і для пенсій за віком. Фінансування пенсій за вислугу років здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України.
Також слід зазначити, що у деяких випадках
замість виходу на пенсію за вислугу років можливо більш вигідно для працівника вийти на
пенсію за віком, враховуючи, що для визначення розміру пенсій і за віком, і за вислугу років
використовується та сама згадана вище формула. Наприклад, згідно з п. 71 Прикінцевих положень Закону № 1058 особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26
Закону № 1058, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на
призначення пенсії за вислугу років відповідно
до пунктів «е» – «ж» ст. 55 Закону № 1788 (працівники освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортсмени, а також артисти
театрально-концертних та інших видовищних
закладів) і мають страховий стаж (для чолові№ 8 (164), 16 квітня 2018
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ків — 35 років, для жінок — 30 років) на таких
посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за
віком виплачується грошова допомога (за рахунок коштів Державного бюджету України і в порядку, встановленому КМУ), яка не підлягає
оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних
пенсій станом на день її призначення.

Пенсії за вислугу років
військовослужбовцям

Мають право на пенсію за вислугу років і військовослужбовці, яким вона призначається відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 р. № 2262-XII
(далі — Закон № 2262). Зокрема, згідно зі
ст. 12 та ст. 12 Закону № 2262 пенсія за вислугу
років призначається (якщо відповідні особи не
виявили бажання отримувати пенсію в порядку
і на умовах, передбачених Законом № 1058):
— особам офіцерського складу, прапорщикам
і мічманам, військовослужбовцям надстрокової
служби та військової служби за контрактом;
— особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ України, поліцейським,
особам начальницького складу податкової міліції,
особам начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України
та органів і підрозділів цивільного захисту;
— особам із числа військовослужбовців
Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії
України, Прикордонних військ України, військ
цивільної оборони України;
— особам начальницького і рядового складу
державної пожежної охорони, а також Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
— громадянам інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових
формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в
Україні, і відповідно до міжнародних договорів,
згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, їх пенсійне забезпечення здій№ 8 (164), 16 квітня 2018
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снюється згідно із законодавством держави, на
території якої вони проживають.
Пенсія за вислугу років призначається вищезгаданим особам незалежно від віку, якщо
вони звільнені зі служби:
— з 1 жовтня 2017 р. по 30 вересня 2018 р. і на
день звільнення мають вислугу 23 календарних
роки та 6 місяців і більше;
— з 1 жовтня 2018 р. по 30 вересня 2019 р. і на
день звільнення мають вислугу 24 календарних
роки і більше;
— з 1 жовтня 2019 р. по 30 вересня 2020 р. і на
день звільнення мають вислугу 24 календарних
роки та 6 місяців і більше;
— з 1 жовтня 2020 р. або після цієї дати і на
день звільнення мають вислугу 25 календарних
років і більше.
При цьому тим із зазначених осіб, які займали
посади льотного складу та плаваючого складу
підводних човнів Збройних Сил України не менше 20 років, пенсія за вислугу років призначається
незалежно від віку в разі, якщо вони мають на
день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше. Також пенсія за вислугу років може призначатися деяким зазначеним категоріям і у разі
меншої вислуги років за наявності в них певного
страхового стажу і при досягненні 45 років.
Розмір пенсії за вислугу років зазначеним категоріям залежно від різних обставин встановлюється від 50% і вище від відповідних сум грошового забезпечення (середньомісячного заробітку) згідно зі ст. 13 Закону № 2262. При цьому
максимальний розмір пенсії не повинен перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення (особам, які під час проходження служби
брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, — 100%, до категорії 2, — 95%), а мінімальний розмір — у розмірі
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, визначеного законом.
Більш конкретно ці питання вирішуються у постанові КМУ від 17 липня 1992 р. № 393.

Віктор МІЛЛЕР,
консультант з питань оплати праці
та кадрового діловодства
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Як позбутися звички працівників
спізнюватися на роботу
Запізнення співробітників на роботу — болісна тема для багатьох роботодавців.
Звісно, трудове законодавство містить таку підставу для звільнення працівників
як систематичне невиконання ними без поважних причин обов’язків, покладених на них трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, й регулярні запізнення на роботу теж можуть при належному оформленні підпадати під цю підставу розірвання трудового договору. Проте у більшості
випадків роботодавець не має бажання втрачати своїх працівників через запізнення (особливо, якщо рівень їхньої кваліфікації та працездатності є досить
високим). Водночас, зі звичкою працівників постійно запізнюватися на роботу
все ж таки слід боротися. З’ясуйте, що ж є причиною такої поведінки співробітників та які існують способи змінити її на краще.

Причини запізнень

Деякі роботодавці та кадровики вважають,
що проблема регулярних запізнень працівників
полягає в недосконалості тайм-менеджменту
підприємства, інші бачать причину в слабкій
або неправильній мотивації персоналу, а дехто
просто сприймає таку поведінку як характерну
особливість безвідповідальної людини.
Насправді ж причини запізнень працівників
на роботу можуть бути набагато різноманітнішими й насамперед потрібно виявити, у чому
саме вони полягають й лише потім обирати спосіб боротьби з ними, оскільки цей вибір багато у
чому зумовлюється саме причиною регулярних
запізнень.
З точки зору психології, причини запізнення
можуть бути як суб’єктивними (такими, що безпосередньо залежать від самої людини), так і
об’єктивними (тими, що зумовлюються зовнішніми обставинами).
До суб’єктивних причин запізнень, зокрема, належать:
— невміння розраховувати час. За таких обставин людина усвідомлює, що аби зібратися
зранку й вчасно прийти на роботу потрібно зовсім не 30 хвилин після пробудження. Однак
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вона вперто намагається укластися в мінімальну кількість часу, забуваючи, що треба, окрім
ранкових процедур на кшталт прийняття душу
та/або гоління, ще й виділити час на сніданок,
можливо, випрасувати одяг, якщо він не був підготовлений звечора, нанести макіяж тощо. Такі
люди часто розсіяні й не залишають «запасних
хвилин» на можливі затори або непередбачувані затримки громадського транспорту;
— підсвідоме небажання йти на роботу.
Звісно, така ситуація виникає, коли людині не подобається її робота (сам процес роботи, робоче
місце, стосунки з керівником чи колегами). У такому випадку людина начебто і розуміє, скільки
часу займуть збори на роботу й дорога, але вперто
робить все впритул, наслідком чого і є спізнення;
— протест проти правил. У таких людей
ще з підліткового віку залишилася позиція «бунтаря». Зазвичай, це пов’язано або з якоюсь конкретною життєвою ситуацією, або з методами
виховання (приміром, якщо батьки постійно
сварили дитину, не надаючи можливості розповісти про причини її поведінки);
— небажання когось (чогось) чекати. Для
деяких людей дуже обтяжливим є стан очікування й, наприклад, якщо по понеділках вранці у
№ 8 (164), 16 квітня 2018
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відділі прийнято проводити наради, то така людина свідомо чи несвідомо буде намагатися приходити на роботу пізніше, впритул до часу наради, просто для того, аби не чекати її початку;
— нерішучість. На диво, це одна з найпоширеніших причин запізнень. У таких людей збори
на роботу в спокійному темпі займають надзвичайно багато часу. Навіть якщо вони прокинуться
на годину раніше, ніж об’єктивно потрібно для
зборів на роботу, знаючи, що в них у запасі досить багато часу, вони будуть його витрачати на
усілякі дрібниці, які насправді не мають значення (приміром, на вибір кольору сукні). Водночас, якщо така людина навпаки прокинеться
запізно й буде розуміти, що в неї на збори залишилося лише 10 – 15 хвилин, вона поспіхом
збереться й навіть прийде на роботу вчасно
(просто через те, що не залишиться часу для
сумнівів);
— потреба відчувати перевагу над іншими. Такі люди не поспішаючи йдуть на роботу з
умовним гаслом «нехай на мене чекають». У них
є свідома чи несвідома потреба привертати увагу інших найрізноманітнішими способами й запізнення на роботу — один з них;
— постійні «винуватці». Це начебто і протилежна, але все ж таки схожа на попередню (за
мотивацією) категорія людей — вони теж привертають до себе увагу інших, але не через те,
що вважають, що їм, начебто, усе дозволено, а
через те, що вони постійно у всьому винні (на
роботу вони з’являються у пригніченому стані,
з винуватим виглядом і готові до будь-якого покарання);
— перенавантаження роботою. Коли людина перевантажена роботою й регулярно затримується на кілька годин після закінчення робочого часу, зрозуміло, що в неї накопичується
втома. Тоді, з одного боку, їй потрібно більше
часу вранці, аби увійти в робочий ритм, а з іншого — вона внутрішньо дозволяє собі затриматися, бо розуміє, що компенсує запізнення вечірньою роботою (саме цю причину можна було б
віднести як до суб’єктивних, так і до об’єктивних
причин, оскільки перенавантаження зумовлює
фізичну необхідність довшого відпочинку, зокрема, трохи пізнішого пробудження);
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— втома, ослаблення від посиленої роботи. Це дещо схожа з попередньою ситуація,
проте може відрізнятися від неї не регулярними
затримками на роботі, а надзвичайно великою
інтенсивністю праці у робочий час. Тож якщо
протягом тривалого часу людина нормально
приходила на роботу й раптом стала регулярно
запізнюватися, то один з можливих варіантів — елементарна втома, коли організм намагається відпочити будь-яким способом. Зрозуміло, що для усунення таких запізнень працівникові достатньо надати відпустку, аби його
фізичні сили відновилися.
Об’єктивними причинами запізнень, як
правило, є:
— затори на дорогах. Такі причини запізнень є найпоширенішими у великих містах —
корки неминучі навіть для найвідповідальніших
людей і можуть бути непередбачуваними. Заздалегідь отримати інформацію про вже існуючі
затори можна, проте практично неможливо передбачити майбутні (тобто ті, що виникли вже
після того, як працівник виїхав з дому на роботу
власним автомобілем чи громадським транспортом). Звісно, дехто може знайти вихід, скориставшись метрополітеном, проте багато хто з
працівників живе далеко від станцій метро,
тому зміна звичайного маршруту не завжди забезпечить економію часу;
— хвороба працівника чи когось з його
близьких родичів. Тут мається на увазі не тимчасова непрацездатність, яка підтверджується
лікарняним, а випадки або певної хронічної
хвороби, коли працівник повинен, приміром,
регулярно здавати аналізи крові, через що подекуди запізнюється на роботу, або ж, наприклад, раптова хвороба його дитини за обставин,
коли він не збирається самостійно здійснювати
за ним догляд, а чекає, припустимо, на приїзд
бабусі з іншого кінця міста;
— аварія, яка сталася у працівника вдома.
Це можуть бути ситуації затоплення внаслідок
прориву труб води, замкнення електрики, неполадки із дверним замком тощо (тобто обставини, за яких людина не може покинути протягом
певного часу (приміром, до приїзду відповідних
аварійних служб) квартиру.
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Оголошення та зняття догани

Існують різні підходи до вирішення проблеми
регулярних запізнень працівників на роботу.
Наприклад, у США та багатьох європейських
країнах вже понад десятиріччя є популярною
використання серед деяких категорій офісних
працівників системи «домашнього офісу», коли
співробітники протягом усього робочого дня
мають інтернет-зв’язок з підприємством, приходячи на своє робоче місце тільки у певні дні
або години. Для таких підприємств так званим
«лакмусовим папірцем» є наскільки якісно та
протягом якого терміну працівник виконав певне завдання, а не скільки конкретно часу він
провів безпосередньо в офісі.
Однак подібний стиль управління підходить
далеко не всім підприємствам — адже окрім переконань та принципів керівництва (бо далеко
не кожен роботодавець з легкістю сприйме таку
систему), існує виробнича необхідність й робота, яку просто неможливо виконати поза межами підприємства.
За таких обставин для початку згадаємо, що
відповідно до ст. 139 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) одним з головних обов’язків працівника є дотримання трудової і технологічної дисципліни.
Звісно, разове запізнення працівника хвилин
на п’ять – десять навряд чи хтось з роботодавців
розцінюватиме як порушення трудової дисципліни (навіть незалежно від того, чи були для
цього поважні причини). Проте регулярні запізнення на роботу хвилин, принаймні, на 30, вже
можуть стати підставою для застосування дисциплінарних стягнень.
Так, у ст. 147 КЗпП зазначено, що за порушення трудової дисципліни до працівника
може бути застосовано один з таких заходів:
1) догана;
2) звільнення.
Оскільки ще на початку статті ми зазначили,
що наразі мова йде не про випадки, яким чином
працівника можна звільнити за постійні запізнення, а про те, як змусити його позбутися цієї
згубної звички, то порядок звільнення ми не
розглядатимемо, приділивши увагу лише такому виду стягнення, як догана.
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Дисциплінарні стягнення, у т. ч. й догана, застосовується з обов’язковим дотриманням таких строків:
— не пізніше одного місяця з дня виявлення
порушення (без урахування часу тимчасової
непрацездатності працівника або перебування
його у відпустці);
— не пізніше шести місяців з дня вчинення
проступку.
Перед застосуванням дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Якщо працівник відмовляється надавати
письмові пояснення, про це складається відповідний акт.
Якщо порушення сталося з поважних причин
(перебування у стані крайньої необхідності, непрацездатності, недостатня кваліфікація працівника та ін.), стягнення не накладається. Поважність причин визначається роботодавцем з урахуванням конкретних обставин.
Стягнення оголошується в наказі й повідомляється працівнику під підпис. Відомості про
дисциплінарне стягнення у формі догани до трудової книжки не вносяться.
Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він
вважається таким, що не мав дисциплінарного
стягнення.
Стягнення може бути зняте достроково,
якщо працівник не допустив нового порушення
трудової дисципліни і проявив себе як сумлінний працівник. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення оформляється наказом.
Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Премії, що пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій і не належать
до заохочувальних виплат, протягом дії стягнення виплачуються.

Практичні та креативні способи
боротьби із запізненнями

Отже, законодавство пропонує лише два способи покарання працівників, які постійно запізнюються на роботу, — догану або звільнення.
№ 8 (164), 16 квітня 2018

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Проте ці способи не завжди виявляються доречними. Розглянемо надалі менш жорсткі, але, як
свідчить практика, подекуди більш дієві варіанти позбавлення працівників підприємства такої
звички як спізнення:
 Особистий приклад.
Цілком очевидно, що у разі, коли керівництво
дозволяє собі щодня затримуватися вранці, то і
робочий колектив з часом може виробити подібну звичку. Якщо керівник твердо вирішив боротися із запізненнями на роботу, почати необхідно з себе.
 Обговорення проблеми.
У відносно невеликому колективі в рамках
стратегії щодо зміцнення трудової дисципліни
бажано враховувати людський фактор — якщо
спокійно обговорити проблему запізнень на роботу, напевно з’ясується, що будь-кого можна
так чи інакше мотивувати приходити на роботу
вчасно або досягти в цьому питанні якогось
компромісу.
 Система відпрацювання.
Можна домовитися з працівниками (й бажано прописати це у локальних актах підприємства, зокрема, правилах внутрішнього трудового розпорядку) про те, що працівники, які
спізнюються у ранкові години, залишаються в
офісі після завершення робочого часу (рівно на
той проміжок часу, на який вони запізнилися
вранці).
 Гнучкий графік.
Один з найкращих варіантів для тих співробітників, у яких дійсно є поважні причини для
запізнення. Приміром, керівництво може запропонувати усім працівникам три види робочого
графіка (наприклад, з 8 до 17 години, з 9 до 18
або з 10 до 19). Кожен з працівників нехай обере
для себе оптимальний варіант відповідно до
своїх індивідуальних потреб й таким чином проблему запізнень, найімовірніше, буде повністю
вирішено.
 Вплив колективу.
Це досить жорсткий підхід в боротьбі із запізненнями, який полягає у тому, що за запізнення
одного зі співробітників «розплачуються» усі.
Приміром, ви можете встановити на підприємстві правило, що робочий день триватиме на
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півгодини менше, але лише в ті дні, коли жоден
з працівників не спізниться на роботу. За таких
обставин колектив сам проведе «виховну роботу» з працівником, через поведінку якого ніхто
не зможе піти додому раніше. До речі, крім іншого, цей спосіб певною мірою може сприяти
згуртуванню колективу і з часом призведе до
того, що співробітники самі контролюватимуть
дисципліну.
 Додаткові заохочення.
Запропонуйте щось своїм працівникам безкоштовно, але лише тим, хто прийде на роботу
хвилин за 15 до початку робочого дня. Це досить
креативний, але не новий метод — приміром, в
європейських країнах багато компаній з метою
боротьби із запізненнями ввели до розпорядку
дня безкоштовні сніданки (булочки з шоколадом та каву чи чай), які видаються тільки з 8:30
до 8:45, у той час як робочий день починається
о 9:00. У працівників з’явився хоч і незначний,
але все ж стимул приїхати на роботу раніше і
почати день з приємного — поснідати та випити
кави, не поспішаючи й обговорюючи буденні
справи з колегами по роботі (а витрати на безкоштовні сніданки компенсуються не лише припиненням запізнень, а й економією робочого
часу працівників на тих же вранішніх «кавових
посиденьках»).
 Моральне покарання.
На дошці оголошень раз на тиждень можна
вивішувати прізвища «злісних запізнювачів»
(наприклад, такими можна вважати тих, хто запізнився понад два рази на тиждень або байдуже скільки разів, але в сукупності час запізнень
складає понад 30 хвилин на тиждень). Звісно,
мало хто захоче, аби його прізвище майоріло на
дошці оголошень в якості «злісного запізнювача», розповідаючи усім про не пунктуальність та
безвідповідальність співробітника.
 «Брудна» робота.
Такий метод часто застосовується у невеликих колективах. Звісно, ніщо не може примусити працівника виконувати роботу, не передбачену трудовим договором, проте наразі йде мова
про «внутрішні домовленості» всередині колективу, де немає людини, яка виконує такі «дрібниці» — наприклад, кожен почергово прибирає на
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Вищеописані способи боротьби з хронічними
«запізнювачами» у цілому відомі всім, у т. ч. й
самим працівникам, з поведінкою яких і потрібно боротися. Кожен із способів ефективний протягом певного періоду або стосовно до певного
колективу, але рано чи пізно доводиться шукати
нові шляхи виходу з проблеми. Можливо, саморегуляція колективу може виявитися найдієвішим методом, але знову ж таки варто передбачити наслідки від даного способу контролю
спізнювань.
Здається, що кращим варіантом у боротьбі зі
спізненнями працівників буде комбінування
мотивації та покарань, оскільки причини можуть бути не тільки в обставинах співробітника,
але і в тому, що він недостатньо мотивований на
робочий процес, відчуває дискомфорт в колективі або ж просто «перегорів» і потребує «підзарядки». Водночас очевидно, що універсального
засобу від боротьби із запізненнями немає й в
кожному окремому випадку ефективний свій
спосіб, головне — визначити правильний вектор, який ви і маєте обрати для працівників вашого підприємства.

Андрій БУТУСЕВИЧ,
фахівець
з управління персоналом

реклама

кухні (миє холодильник чи мікрохвильову), поливає квіти, виносить сміття тощо. Той же, хто
запізнився — виконує відповідну роботу «поза
чергою». Види такої роботи можна й розширити
(якщо роботи замало, а «запізнювачів» — кілька): приміром, порушників дисципліни можна
навантажити загальними побутовими обов’язками на кшталт закупівлі чаю/кави/серветок,
скопіювати товстий стос документів, віднести в
ремонт зламану техніку, попрацювати кур’єром
тощо. Такий підхід сприятиме зміцненню дисципліни, але пам’ятайте, що завжди слід мати
почуття міри (аби порушник мав змогу виконувати й свої основні обов’язки, а не провести цілий день, наприклад, розвозячи документи по
місту).
 «Банк неробочих днів».
Також останнім часом у багатьох країнах Європи та в США набуває популярності система
«банку неробочих днів», яка полягає у тому, що
окрім вихідних днів та відпустки, які надаються
відповідно до законодавства, працівник, який
протягом певного періоду жодного разу не запізнився на роботу (місяць, квартал тощо),
отримує ще додаткові вихідні дні, які накопичуються й які він зможе використати на власний
розсуд, приєднавши до відпустки чи як поодинокі «відгули».
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Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Працівниця, яка перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, хоче її
перервати й узяти «навчальну» відпустку (надала довідку-виклик на екзаменаційну сесію у вищому навчальному закладі), а за дні невикористаної відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами отримати грошову компенсацію — чи можна
задовольнити її прохання?
Ні, не можна.
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є
однією з гарантій, пов’язаних з охороною материнства, і надається вагітним жінкам за медичним висновком, тобто ця відпустка починається
з дня, з якого відкрито листок непрацездатності
у зв’язку з вагітністю та пологами. Тривалість такої відпустки обчислюється сумарно (період до
пологів та після) і становить від 126 до 180 календарних днів (залежно від категорії застрахованої особи та деяких особливостей страхового
випадку). Конкретний період відпустки визначає
лікар та вказує його в листку непрацездатності,
який і є підставою для надання відпустки на підприємстві. Додатково видавати наказ для надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
роботодавцеві не потрібно.
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами не переривається та не переноситься на
інший період й виплата грошової компенсації за невикористані дні цієї відпустки не
здійснюється.
Якщо ж дата початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами збігається з якимись іншими періодами відпусток, зокрема, зі щорічною відпусткою, відпусткою без збереження

заробітної плати, додатковою навчальною або
творчою відпусткою, то саме відпустка у зв’язку
з вагітністю та пологами має пріоритет — інші
відпустки переривають через надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами й внаслідок цього проводять перерахунок відпускних.
У ч. 3 ст. 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV зазначено, що
у випадку, якщо жінці надається відпустка у
зв’язку з вагітністю та пологами в період, зокрема, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, то допомога по вагітності та пологах виплачується з першого дня відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами (нагадаємо, що допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) і не залежить від страхового
стажу).
Отже, якщо за основним місцем роботи жінка
надала листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами і довідку-виклик на екзаменаційну сесію у вищому навчальному закладі,
то їй слід оформити та оплатити лише відпустку
у зв’язку з вагітністю та пологами (за весь період, зазначений у листку непрацездатності).

Працівник захворів наприкінці строку випробування, але не відкривав листок
непрацездатності, а залишався вдома за домовленістю з безпосереднім
керівником — чи можна продовжити йому строк випробування, оскільки
рішення щодо його результатів ще не прийнято?
Дні, коли працівник фактично не працював (байдуже, з якої причини), автоматично
не зараховуються до строку випробування.
Відповідно до ч. 3 ст. 27 Кодексу законів про
працю України до строку випробування не за№ 8 (164), 16 квітня 2018

раховуються дні, коли працівник фактично не
працював, незалежно від причини. Таким чином, строк випробування у разі відсутності
працівника на роботі продовжується автоматично і не потребує якоїсь окремої фіксації —
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роботодавцеві цілком достатньо мати докази
відсутності працівника на роботі протягом
певного періоду.
Однак у Вашому випадку викликає певні сумніви наявність документального підтвердження
відсутності працівника на роботі, оскільки не
зрозуміло, що означає формулювання «за домовленістю з безпосереднім керівником». Якщо
це, приміром, надання працівникові на кілька
днів відпустки без збереження заробітної плати
за згодою сторін, то такий варіант є цілком правомірним і не викличе якихось ускладнень щодо
продовження строку випробування (звісно, за
умови належного оформлення надання такої
відпустки шляхом видання відповідного наказу
на підставі заяви працівника). У випадку ж,
якщо мається на увазі виконання працівником
роботи вдома без фіксації у табелі обліку використання робочого часу його відсутності на роботі (тобто там проставлені «звичайні» години
роботи — буквений код «Р» чи цифровий «01»),
то це вже робить продовження строку випробування неможливим, оскільки працівник, згідно
з табелем, працював.

Отже, за вказаних обставин для вирішення
питання щодо продовження працівникові випробувального строку ключовим є те, чи задокументована належним чином його відсутність
на роботі: якщо ні, то випробувальний строк
продовжити не можна, якщо ж докази його відсутності на роботі є — то строк випробування
продовжується автоматично. Але в останньому
випадку, зважаючи на двозначність Вашої ситуації, хоч це і не обов’язково згідно із законодавством, все ж таки бажано видати наказ про
продовження строку випробування, в якому слід
вказати причину такого продовження (тобто
відсутність працівника на роботі) та «нову» кінцеву дату строку випробування (враховуючи
дні, на які його продовжено), а також ознайомити з цим наказом працівника під підпис (див.
Зразок). Підставою для видання такого наказу
може бути як, наприклад, наказ про надання
відпустки без збереження заробітної плати, так
і просто доповідна записка його безпосереднього керівника, в якій буде зафіксовано неявку
працівника на роботу, а також пояснення працівника щодо його відсутності на роботі.
Зразок

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПРАВА»
НАКАЗ
05.04.2018 р.

м. Львів

№ 61-п

Про продовження
строку випробування
Колісниченку О. А.
Відповідно до ч. 3 ст. 27 КЗпП України,
НАКАЗУЮ:
КОЛІСНИЧЕНКУ Олегу Андрійовичу, менеджеру з реклами, продовжити строк випробування на три дні (по 13 квітня 2018 р. включно) у зв’язку з його відсутністю на роботі з 2 по 4
квітня 2018 р. включно.
Підстави: 1. Доповідна записка начальника відділу з реклами Шевченка І. М. від 05.04.2018 р..
2. Пояснювальна записка Колісниченка О. А. від 05.04.2018 р. щодо причин відсутності на роботі.
Директор
З наказом ознайомлений:
05.04.2018 р.
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Чи має переважне право на залишення на роботі при скороченні штату та
чисельності працівників батько трьох неповнолітніх дітей (не одинокий)?
Лише у разі, коли мова йде про кількох співробітників з рівною продуктивністю праці та
кваліфікацією.
Згідно зі ст. 42 Кодексу законів про працю
України у разі скорочення чисельності чи
штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці переважне право
на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці.
За рівних умов продуктивності праці та кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається
наступним категоріям працівників:
1) сімейним — за наявності двох і більше
утриманців;
2) особам, в сім’ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;
3) працівникам з тривалим безперервним
стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;
4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;
5) учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII;
6) авторам винаходів, корисних моделей,
промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або
професійне захворювання;
8) особам з числа депортованих з України,
протягом п’яти років, з часу повернення на постійне місце проживання до України;
9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби
за призовом під час мобілізації, на особливий
період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, — протягом двох
років з дня звільнення їх зі служби;
10) працівникам, яким залишилося менше
трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання
пенсійних виплат.
Таким чином, в разі скорочення чисельності чи
штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці безумовною перевагою
щодо залишення на роботі користуються працівники з більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці. І лише після них перевагою в залишенні на роботі користуються працівники з
однаковою продуктивністю праці та кваліфікацією, але з різним соціальним статусом — зокрема, таким може бути і батько трьох неповнолітніх
дітей (як такий, що має двох і більше утриманців
та, можливо (у разі, якщо його дружина не працює), як такий, в родині якого немає інших працівників із самостійним заробітком).

Якої тривалості має бути щорічна основна відпустка працівника, який працює в
режимі неповного робочого часу (два дні на тиждень по 8 годин), а також яким
чином цьому працівникові слід оплачувати лікарняний?
Відпустка звичайної тривалості — не менше 24 календарних днів на рік, оплата лікарняного також у загальному порядку.
Відповідно до ст. 56 Кодексу законів про працю України, за угодою між працівником та робо№ 8 (164), 16 квітня 2018

тодавцем може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий
день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю (у т. ч.
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таку, що перебуває під її опікуванням) або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно
до медичного висновку, роботодавець зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий
день або неповний робочий тиждень. Оплата
праці в таких випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від
виробітку.
Водночас, робота в режимі неповного робочого часу не тягне обмежень трудових прав
працівників, у т. ч. й щодо права на щорічну
відпустку, тому вона надається повної тривалості й тим, хто працює в режимі неповного
робочого часу (на рівні з працівниками, яким
встановлено повний робочий час), та, згідно з
ч. 1 ст. 6 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР, має становити не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
Щодо оплати листка непрацездатності, то для
працівника, який працює на умовах неповного
робочого часу, також застосовується загальний
порядок, зокрема, оплата перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності здійснюється за
рахунок коштів підприємства, а починаючи з
шостого дня непрацездатності — за рахунок ко-

штів Фонду соціального страхування. Згідно з
п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266, сума страхових виплат застрахованій особі та оплати
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
за рахунок коштів роботодавця обчислюється
шляхом множення суми денної виплати, розмір
якої встановлюється у відсотках середньоденної
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його
наявність передбачена законодавством, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.
При цьому зверніть увагу, що оплаті підлягають усі календарні дні, визначені листком
непрацездатності, навіть якщо вони для працівника є неробочими у зв’язку з тим, що він
працює на умовах неповного робочого тижня (аналогічна ситуація була розглянута, зокрема, у листі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності «Щодо призначення та надання
допомоги по тимчасовій непрацездатності»
від 18 серпня 2016 р. № 2.4-46-1431).

Збираємося прийняти на роботу студента денної форми навчання — його слід
оформлювати як на основне місце роботи чи за сумісництвом й на повний
робочий день чи ні?
Якщо в нього немає іншого місця роботи,
то як на основне, а режим роботи може бути
будь-яким (встановлюється за угодою сторін).
Сумісництво — це виконання працівником,
крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у
вільний від основної роботи час на тому ж або
іншому підприємстві, в установі, організації
або у фізичної особи за наймом. Своєю чергою, відповідно до ст. 21 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП), трудовий
договiр — це угода мiж працiвником i роботодавцем, за якою працiвник зобов’язується
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виконувати роботу, визначену цiєю угодою,
з пiдляганням внутрiшньому трудовому розпорядковi, а роботодавець зобов’язується
виплачувати працiвниковi заробiтну плату та
забезпечувати умови працi, потрiбнi для виконання роботи, передбаченi законодавством
про працю, колективним договором та угодою
сторiн. Оскільки ж під час навчання між студентами та навчальними закладами не виникають трудові відносини і не укладається
трудовий договір, то навчання не можна розцінювати як основну роботу студента й, відповідно, у разі працевлаштування отриману ним
роботу не можна вважати такою, що вико№ 8 (164), 16 квітня 2018
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нується крім його основної роботи (тобто сумісництвом).
Відповідну позицію стосовно того, що робота
за трудовим договором студентів денної форми
навчання не є сумiсництвом, висловлено в ч. 3
п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 р.
№ 13, де прямо вказано, що робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом і
оплачується на загальних підставах. Такі ж
самі твердження викладено й у листах Міністерства соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики), приміром, в листі «Щодо повідомлення про роботу за сумісництвом» від
25 травня 2015 р. № 198/06/186-15.
З огляду на все вищезазначене, можна зробити висновок, що робота за трудовим договором
осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом.
Але якщо Ви збираєтесь прийняти на роботу
студента першого чи другого курсу, з’ясуйте, чи
виповнилося йому вже 18 років — адже для неповнолітніх осіб законодавством передбачені
особливі вимоги працевлаштування та виконання трудових обов’язків. Зокрема, при прийнятті
на роботу неповнолітніх осіб слiд враховувати,
що у ст. 51 КЗпП передбачено встановлення скороченої тривалостi робочого часу (36 годин на
тиждень) для працiвникiв (у т. ч. студентів)
вiком вiд 16 до 18 рокiв. Також не забувайте, що
працівники молодше 18 років приймаються на
роботу лише після попереднього медичного
огляду (і в подальшому до досягнення 21 року
щороку підлягають обов’язковому медичному
огляду), а тривалість щорічної відпустки неповнолітніх становить 31 календарний день (після
досягнення 18 років працівнику надається відпустка звичайної тривалості, тому в рік досягнення працівником 18 років тривалість відпустки може бути меншою ніж 31 день, але більшою
ніж 24 дні, бо вона обчислюється пропорційно
відпрацьованому часу до і після настання повноліття).
Питання щодо того, приймати студента на роботу на умовах повного чи неповного робочого
№ 8 (164), 16 квітня 2018

часу, вирішується за угодою працівника і роботодавця — законодавство не містить жодних заборон щодо поєднання студентом денної форми
навчання з роботою на умовах повного робочого дня. Така ж думка висловлена і в листі Мінсоцполітики «Про прийняття на роботу студентів та додаткову відпустку для прибиральників»
від 25 липня 2014 р. № 301/13/116-14, де, зокрема, зазначено, що трудовим законодавством
не передбачено обмежень щодо поєднання студентами ВНЗ, у т. ч. тими, якi навчаються за денною (очною) формою навчання, роботи i навчання, тому роботодавець має право приймати
на роботу таких працiвникiв й на умовах повного робочого дня.
Проте майте на увазі, що студент, який навчається на стаціонарному (очному) відділенні
навчального закладу, може виконувати трудові
обов’язки лише у вільний від навчання час (тобто у будні дні після занять (ввечері або під час
«вікон» у розкладі), у вихідні дні чи в період канікул). Утім є й студенти, які навчаються за індивідуально визначеним графіком — вони при
виконанні роботи повинні лише слідкувати,
щоб періоди часу роботи не перетиналися з часом індивідуального навчання чи складання іспитів.
Тому все ж таки кращим варіантом буде прийняття студента на основну роботу на умовах
неповного робочого часу. До того ж, ніщо не заважає періодично змінювати цей графік — приміром, якщо Ви приймаєте студента на роботу
під час канікул, то він може спочатку працювати
на умовах повного робочого дня, а з початком
занять йому можна встановити режим неповного робочого часу. Така можливість передбачена
у ст. 56 КЗпП, де зазначено, що за угодою між
працівником і роботодавцем може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом
неповний робочий день або неповний робочий
тиждень, а оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або
залежно від виробітку. Тобто режим роботи студента можна періодично змінювати (він обумовлюватиметься графіком його навчання), а
оплата праці залежатиме від тривалості виконання студентом трудових обов’язків.
49
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Чи потрібно, аби у заяві працівника про прийняття на роботу було зазначено, що
робота тимчасова (на час перебування працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами й для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку), або ж достатньо про це вказати в наказі й трудовій книжці?
Саме перебування працівниці у відпустці у
зв’язку з вагітністю та пологами й у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку є законною перешкодою для
укладення безстрокового трудового договору з іншим працівником.
Отже, факт укладення строкового трудового
договору з працівником, якого прийнято на час
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та/
або відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника, має бути відображений у заяві працівника
про прийняття на роботу та в наказі роботодавця. Водночас, у трудовій книжці в записі про
прийняття на роботу працівника про строковий
характер укладеного трудового договору не зазначають.

реклама

У заяві та наказі обов’язково має бути вказівка на строкові трудові відносини, а в трудовій книжці це відображати не потрібно.
Збереження місця роботи (посади) на підприємстві за працівницею, яка перебуває у
відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами,
а потім — у відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, обумовлює
строковість трудового договору для працівника,
якого приймають на її місце.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 23 Кодексу законів
про працю України, строковий трудовий договір
укладається у випадках, коли трудові відносини
не може бути встановлено на невизначений термін з урахуванням характеру наступної роботи
або умов її виконання, інтересів працівника та в
інших випадках, передбачених законодавством.
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Усміхнись!

На судовому засіданні:
— Відповідно до Вашої позовної заяви, обвинувачений сказав, що Ви бовдур. Це правда?
— Так, пане суддя, правда.
— Тоді на що Ви скаржитеся?
***
З листування по електронній пошті:
— Скан договору в доданому файлі, коли чекати
грошей?
— Скан грошей в доданому файлі, коли чекати
оригінал договору?
***
Юрист і лікар розмовляють на вечірці. Але до лікаря
весь час підходять гості, перебивають їх бесіду і скаржаться на свої болячки, запитуючи поради. Лікар каже
юристові:
— А чому у Вас ніхто не запитує поради, коли Ви не
на роботі? Як Вам це вдається?
— Справа у тому, що у разі, коли в мене хтось просить поради, я її даю, але потім надсилаю рахунок.
Лікареві дуже сподобалася ця ідея. Але наступного
дня він отримав рахунок від юриста.
***
У відділі кадрів заповнюють анкету:
— Нагадайте, будь ласка, день Вашого народження.
— 15 квітня.
— Так, а рік?
— Мали б здогадатися, що коли в мене день народження не 29 лютого, то я його святкую кожного
року…
***

У психолога:
— А що ж Вам таке сказав чоловік вранці після весілля?
— Він запитав: «Марійко, а ти не зробиш мені
каву?».
— Але чому Вас це так засмутило? Ви очікували,
що він зробить Вам каву, а не попросить Вас зробити її
собі?
— Та ні. Просто мене звуть Ганна.
***

Добрі поради

Шукаєте роботу? Йдіть працювати до скупого —
адже «скупий платить двічі».
Якщо Ви влаштовуєтеся на роботу полярником і
бачите в договорі умову: «повний робочий день» — не
погоджуйтеся!
Керівник не звертає на Вас увагу? Купіть собі такий
самий одяг, як у нього, й кожен день вдягайте на роботу те, у чому він був минулого дня — тоді Ви точно не
залишитеся непоміченим (це особливо ефективно
спрацьовує, якщо Ваш керівник протилежної статі).
***

І таке бува ...

З оголошень:
«Якщо ви отримуєте задоволення від роботи, то в
нас на вас чекає маса задоволень! Завод мінеральних
добрив запрошує на роботу прибиральників».
«Потрібен на роботу таємний покупець для перевірки автосалонів. Ви повинні мати: представницьку
зовнішність, юридичну освіту (обов’язково), особисте
авто вартістю понад 500 тис. грн. Оплата за відвідування автосалону і складання докладного звіту 200 грн».

Весняний ранок

Квітневим ранком вихідного дня чотири сусідки пішли на прогулянку до парку, але в різний час. Дізнайтеся, хто з дівчат
вийшов з дому о 10-й ранку, якщо відомо, що:
— Ольга не вчителька;
— Ірина була вдягнена не в білу сукню й пішла на прогулянку раніше Вікторії, сукня якої була не блакитною;
— медсестра вийшла одразу після Ірини;
— секретарка відправилася на прогулянку не о 9-й і не об 11-й годині ранку;
— о 8-й ранку з дому вийшла вчителька;
— художниця пішла на прогулянку одразу після Ольги, яка була у червоній сукні;
— Марія була у жовтій сукні й вийшла з дому останньою.
Ім’я дівчини

Ольга

Ірина

Вікторія

Марія

Професія
Колір сукні
Час виходу з дому
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Квітень-2018

Важливі дати квітня

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 30
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 1 (8 — Пасха
(Великдень))
Кількість вихідних днів — 10
Кількість днів, робота в які не проводиться — 10
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (30)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159 годин

Травень-2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
7
14
21
28

1

2

3

4

5

6

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

13
20
27

Норми робочого часу
Кількість календарних днів — 31
Кількість святкових днів і днів релігійних свят — 3 (1 — День
праці, 9 — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
(День Перемоги), 27 — Трійця)
Кількість вихідних днів — 8
Кількість днів, робота в які не проводиться — 11
Кількість робочих днів — 20
Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які
тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому
тижні зменшується на одну годину — 1 (8)
Робочий час при 40-годинному робочому тижні — 159 годин
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1 — День сміху — цей день не міститься у жодних календарях
знаменних дат, але його цілком можна віднести до міжнародних свят,
оскільки він відзначається на всіх континентах;
— День геолога (щорічно відзначається у першу неділю квітня
(встановлено Указом Президента України від 7 лютого 1995 р.
№ 110/95)).
6 — останній день подання до органу державної статистики:
 звіту з праці за формою № 1-ПВ (місячна) за березень 2018
року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня
2016 р. № 90);
звіту з праці за формою № 1-ПВ (квартальна) за I квартал 2018
року (за формою, затвердженою наказом Держстату від 10 червня
2016 р. № 90).
7 — Всесвітній день здоров’я.
8 — Пасха (Великдень) — релігійне свято та неробочий день, закріплений на законодавчому рівні.
9 — вихідний день (оскільки неробочий день припадає на неділю,
вихідний переноситься на наступний після неробочого дня — таке
перенесення відбувається автоматично і не потребує видання наказу
роботодавця).
11 — день заснування Міжнародної організації праці (МОП), яка
була створена у 1919 році урядами різних країн для підтримки міжнародного співробітництва у справі забезпечення миру в усьому світі й
зменшення соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов
праці;
— Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.
12 — День працівників ракетно-космічної галузі України (встановлено Указом Президента України від 13 березня 1997 р. № 230/97).
17 — День пожежної охорони (встановлено Указом Президента
України від 11 жовтня 2013 р. № 555/2013).
18 — Міжнародний день пам’яток і визначних місць та День
пам’яток історії та культури в Україні (встановлено Указом Президента
України від 23 серпня 1999 р. № 1062/99).
21 — День довкілля (проводиться щороку у третю суботу квітня
(встановлено Указом Президента України від 6 серпня 1998 р.
№ 855/98).
23 — Всесвітній день книг та авторського права (заснований за
рішенням ЮНЕСКО у 1995 році).
25 — Міжнародний день секретаря (традиційно відзначається в
середу останнього повного тижня квітня).
26 — Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф.
28 — Всесвітній день охорони праці та День охорони праці в Україні (встановлено Указом Президента України від 18 серпня 2006 р.
№ 685/2006).
30 — для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, цей робочий день Уряд рекомендував
перенести на суботу 5 травня (розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 1-р.). Національний банк також переносить
роботу системи електронних платежів з 30 квітня на 5 травня 2018 р.
(рішення Правління НБУ від 13.02.2018 р. № 89-рш).

Професійна газета
(виходить 2 рази на місяць)
Наклад 7 300 прим.
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89050
Друк — ТОВ «РІДЖИ»
вул. Старокиївська, 26-а,
м. Київ, 04116, Україна
Свідоцтво про внесення
суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру
видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої
продукції: серія ДК, № 3790
від 26.05.2010 р.

Підписано до друку
11 квітня 2018 р.
Замовлення
№ 212 від 10 квітня 2018 р.

Видається з липня 2011
Газета розповсюджується тільки за передплатою,
яку можна оформити в редакції, відділеннях
зв’язку «Укрпошти» та передплатних агентствах.
Відповідальність за достовірність інформації,
наведеної у статтях, несуть їх автори, а рекламних
матеріалів — рекламодавці. Позиція редакції
не завжди збігається з думкою автора. Відтворення
матеріалів газети «Консультант Кадровика»
можливе лише з письмового дозволу редакції.

