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Список нормативно-правових актів
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (далі — ЦКУ);
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р.
№ 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
 Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII (далі — Закон № 1556);
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96);
 постанова КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 (далі — Постанова № 245);
 постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від
30 серпня 2002 р. № 1298 (далі — Постанова № 1298);
 постанова КМУ «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів
працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та
працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний
(пересувний) характер» від 31 березня 1999 р. № 490 (далі — Постанова № 490);
 постанова Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів
законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-XII (далі — Постанова № 1545);
 постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 4 грудня
1981 р. № 1145 (далі — Постанова № 1145);
 постанова Держкомпраці та Секретаріату ВЦРПС «Про затвердження Положення про виплату надбавок, пов’язаних з пересувним і роз’їзним характером робіт у будівництві» від 1 червня 1989 р. № 169/1087 (далі — Постанова № 169);
 Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 8 лютого 1995 р.
№ 100 (далі — Порядок № 100);
 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ,
організацій, затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства
фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43 (далі — Положення № 43);
 Положення про умови праці надомників, затверджене постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 р. № 275/17-99 (далі — Положення № 275);
 Роз’яснення Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС «Про порядок оплати праці тимчасового
заступництва» від 29 грудня 1965 р. № 30/39 (далі — Роз’яснення № 30/39);
 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29
липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58);
 Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59);
 Основні положення про вахтовий метод організації робіт, затверджені постановою Держкомпраці
СРСР, Секретаріату ВЦРПС і Міністерства охорони здоров’я СРСР від 31 грудня 1987 р. № 794/33-82
(далі — Положення № 794);
 постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 (далі — Постанова Пленуму ВСУ № 9);
 наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня 2008 р. № 489 (далі — Наказ № 489).
Спецвипуск № 4/2017
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Сумісництво

Сумісництво

З

гідно зі статтею 21 КЗпП працівник
має право працювати на одному або
одночасно на кількох підприємствах.
Це дає змогу працівникам, крім основ
ного трудового договору, укладати трудові
договори про роботу за сумісництвом. Робота
за сумісництвом не тягне за собою обмеження
трудових прав працівників.
Сумісництво — це виконання крім своєї
основної іншої роботи на умовах трудового
договору (п. 1 Положення № 43). На умовах
сумісництва працівники можуть працювати
на тому самому або на іншому підприємстві,
в установі, організації або в громадянина за
наймом у вільний від основної роботи час.
На практиці розрізняють зовнішнє та внут
рішнє сумісництво. Якщо працівник працює

Увага!
Згідно зі статтею 21 КЗпП працівник має
право укласти та працювати за укладеними
трудовими договорами на одному або одночасно на кількох підприємствах. Однак це не
означає, що він може укладати безліч трудових договорів, адже робота за кожним із них
має обліковуватися та бути оплачена, що,
звичайно ж, є предметом уваги перевіряючих
органів.
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на одному й тому самому підприємстві і як
основний працівник, і як сумісник у вільний від
основної роботи час, таку роботу називають
внутрішнім сумісництвом. Якщо ж він працює
на двох і більше підприємствах, одне з яких є
для нього основним місцем роботи, а друге
(інші) — місцем роботи за сумісництвом, таку
роботу називають зовнішнім сумісництвом.
Згода адміністрації з основного місця роботи
на роботу за сумісництвом не потрібна.

Прийняття на роботу за сумісництвом
Працівник, якого приймають на роботу за
сумісництвом на інше підприємство, повинен пред’явити роботодавцю паспорт. Під час
прийняття на роботу, що потребує спеціальних
знань, роботодавець має право вимагати від
працівника пред’явлення диплома або іншого
документа про набуту освіту або професійну
підготовку. Оскільки трудова книжка зберігається за місцем основної роботи протягом
усього періоду роботи та видається лише в разі
звільнення, її видача працівнику в період роботи неможлива. Тому надання трудової книжки
під час влаштування на роботу за сумісництвом
законодавством не передбачено.
На підставі заяви працівника видається
наказ роботодавця про роботу за сумісництвом

Кадровик України
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(додаток 1). Згідно з пунктом 2.14 Інструкції
№ 58 робота за сумісництвом, оформлена в
установленому порядку, у трудовій книжці
зазначається окремим рядком (додаток 2).
Запис відомостей про роботу за сумісництвом
вноситься за бажанням працівника роботодавцем за основним місцем роботи без зазначення порядкового номера на підставі довідки
з роботи за сумісництвом (додаток 3).
У разі внутрішнього сумісництва (так само
як і зовнішнього) трудові договори за основ
ною посадою та за посадою за сумісництвом
юридично між собою не пов’язані, оскільки за
кожною посадою окремо визначається порядок
оплати праці, тривалість робочого часу, відпустки тощо. Наприклад, за основним місцем
роботи працівник може перебувати у відпустці,

а на роботі за сумісництвом — працювати, за
основним місцем роботи працівнику може
бути оголошено подяку, а на роботі за сумісництвом — догану.
Випробування в разі прийняття на роботу
за сумісництвом може встановлюватися на
загальних підставах і має бути застережене в
наказі про прийняття на роботу. Випробування
не встановлюється лише деяким категоріям
осіб та у випадках, передбачених частиною
третьою статті 26 КЗпП.
Табель обліку робочого часу. Працівникисумісники, як зовнішні, так і внутрішні, повинні
табелюватися окремо. Також окремо ведуться
особові справи (тобто в разі внутрішнього
сумісництва слід вести дві справи на одного
працівника).

Додаток 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОМЕГА»
НАКАЗ
01.11.2017

м. Київ

№ 112-К

Про прийняття на роботу
за сумісництвом Лященка А. В.
ПРИЙНЯТИ:
ЛЯЩЕНКА Андрія Володимировича інженером ІІІ категорії за сумісницт
вом з 2 листопада 2017 р. із режимом роботи з понеділка по п’ятницю
з 16:00 до 20:00 з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу з
посадовим окладом відповідно до штатного розпису.
Підстава: заява Лященка А. В. від 31.10.2017.
Директор

Спецвипуск № 4/2017

Сидорук

М. П. Сидорук
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Додаток 2
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ТОВ «Електронмаш»
Прийнято провідним інженером цеху № 15
Працював у Товаристві з обмеженою
відповідальністю «Сиріус» на посаді інженера
І категорії конструкторського бюро з
24.07.2017 по 22.12.2017

Наказ від 17.01.2017
№ 131-П
Наказ від 24.07.2017
№ 17-П (копія)
Наказ від 22.12.2017
№ 36-П (копія)

Звільнено за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП
Начальник відділу кадрів Чайка Ю. В. Чайка

Наказ від 29.12.2017
№ 57-П

Додаток 3

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОЛОГІЇ»
ДОВІДКА
14.11.2017						

м. Київ

Видана Даниленку Миколі Петровичу про те, що він на підставі наказу
від 23 вересня 2016 р. № 22-К був прийнятий на роботу за сумісництвом
конструктором взуття в ПАТ «Технології» з 26 вересня 2016 р. і був звільнений з цієї посади 31 жовтня 2017 р. за власним бажанням, ст. 38 КЗпП
України на підставі наказу від 31 жовтня 2017 р. № 82-К.
Директор
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Журченко

С. П. Журченко
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Права та обов’язки працівникасумісника
Працівник, який уклав трудовий договір із
роботодавцем, відповідно до статті 21 КЗпП
зобов’язаний виконувати роботу, визначену цим
договором і правилами внутрішнього трудового
розпорядку, а роботодавець зобов’язується
виплачувати працівникові заробітну плату та
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством про
працю, колективним договором і угодою сторін.
Отже, працівник, який уклав трудовий
договір за сумісництвом (незалежно від місця
роботи), має однакові права й обов’язки, що
й працівник, який працює на основному місці
роботи. На нього поширюються:
 правила внутрішнього трудового розпорядку;
 положення колективного договору стосовно додаткової виплати матеріальної допомоги на соціально-побутові потреби, поховання, одруження; народження дитини тощо (якщо
не обумовлено, що ці виплати передбачені
лише працівникам, для яких місце роботи на
цьому підприємстві є основним);
 всі права та соціальні гарантії, передбачені законодавством і локальними (внутрішніми)
нормативними актами підприємства;
 права на здорові та безпечні умови праці,
матеріальне забезпечення за рахунок коштів
фондів соціального страхування.

Обмеження на роботу за сумісництвом
Пунктом 2 Постанови № 245 для працівників
державних підприємств установлено обмеження щодо тривалості роботи за сумісництвом:
вона не може перевищувати чотирьох годин на
день і повного робочого дня у вихідний день.
Загальна тривалість роботи за сумісництвом
протягом місяця не має перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Спецвипуск № 4/2017

Крім того, заборонено працювати за сумісництвом керівникам державних підприємств,
їх заступникам, керівникам структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та
їх заступникам (за винятком наукової, викладацької, медичної та творчої діяльності).

Увага!
Мінсоцполітики України у своєму листі від 25
червня 2011 р. № 510/13/84-11 зазначає, що
обмеження на роботу за сумісництвом стосується як працівників, основним місцем роботи яких є державне підприємство (незалежно
від того, на державне чи на недержавне підприємство вони приймаються на роботу за
сумісництвом), так і працівників, які приймаються на роботу за сумісництвом на державне підприємство, незалежно від того, з державним чи недержавним підприємством
працівник раніше уклав трудовий договір про
основну роботу.

Зазначені вище обмеження не стосуються
працівників підприємств інших форм власності
(крім комунальної), оскільки Постанова № 245
визначає порядок роботи за сумісництвом
тільки працівників державних підприємств.
Тобто на підприємства інших форм власності
(приватні, казенні) обмеження щодо сумісницт
ва не поширюються.
Що стосується підприємств комунальної
власності, то Мінсоцполітики України у своєму
листі від 16 вересня 2010 р. № 294/13/116-10
висловило таку позицію. На час прийняття
Постанови № 245 був чинний Закон України
«Про власність» від 7 лютого 1991 р. № 697-ХІІ,
згідно з яким до державної власності належала
загальнодержавна власність і власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальна власність). Зазначені нормативно-правові
акти врегульовували питання роботи працівників на умовах сумісництва як на державних
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(комунальних) підприємствах, так і в державних
(комунальних) установах, що фінансуються з
бюджетів усіх рівнів. Незважаючи на втрату
чинності цього Закону, Постанова № 245 і
Положення № 43 регулюють питання роботи
на умовах сумісництва на підприємствах, що
фінансуються з бюджетів усіх рівнів. Отже,
дія зазначених нормативно-правових актів
поширюється не тільки на державні, а й на
комунальні підприємства.
Заборонено працювати за сумісництвом
державним службовцям, нотаріусам, суддям,
працівникам органів прокуратури, СБУ, МВС,
митної та податкової служб тощо.
Відповідно до Постанови № 245 обмеження на сумісництво можуть запроваджуватися
керівниками державних підприємств разом із
профспілковими комітетами лише щодо працівників окремих професій та посад, зайнятих
на важких роботах і на роботах із шкідливими
або небезпечними умовами праці, додаткова
робота яких може призвести до наслідків, що
негативно позначаться на стані їхнього здоров’я
та безпеці виробництва.
Обмеження на сумісництво також поширюються на осіб, які не досягли 18 років, та
вагітних жінок, які працюють на державних
підприємствах.
Керівники підприємств недержавної форми
власності можуть встановлювати обмеження
щодо сумісництва в колективному або трудовому договорі (частина друга ст. 21 КЗпП).

Увага!
Робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання (студенти вищих навчальних закладів, аспіранти), не
є сумісництвом (п. 14 постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про практику
застосування судами законодавства про
оплату праці» від 24 грудня 1999 р. № 13).
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Слід зауважити, що всі працівники, навіть ті,
для яких установлені обмеження на роботу за
сумісництвом, мають право виконувати роботи,
які відповідно до чинного законодавства не є
сумісництвом. Перелік таких робіт наведено в
додатку до Положення № 43.

Чи є сумісництвом робота за трудовим
договором приватного підприємця
Підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами
господарювання (підприємцями) з метою
досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (ст. 42 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р.
№ 436-IV). Оскільки суб’єкт господарювання
(підприємець) не перебуває ні з ким у трудових
відносинах, його підприємницька діяльність не
може вважатися основною роботою, а робота
за трудовим договором — сумісництвом. Тобто
приватний підприємець, незалежно від того,
здійснює він чи тимчасово припинив підприємницьку діяльність, приймається на основну
роботу, а не на роботу за сумісництвом.

Оплата праці
Згідно зі статтею 1021 КЗпП оплата праці сумісників провадиться за фактично виконану роботу. Заробітна плата нараховується на підставі
даних табеля обліку робочого часу, в якому
робота за сумісництвом навіть внутрішніх
сумісників обліковується окремим рядком. Під
час оформлення наказу про прийняття працівника-сумісника на умовах неповного робочого
часу в ньому слід вказати розмір посадового
окладу/тарифної ставки за штатним розписом
із доповненням змісту словами: «З виплатою
пропорційно відпрацьованому часу».
Незалежно від того, який розмір заробітної
плати, надбавки чи доплати працівник одержує
за основним місцем роботи, за виконання
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обов’язків за іншою посадою на умовах сумісництва йому встановлюється оплата відповідно
до цієї посади, якщо чинним законодавством
не визначено заборони на виплату сумісникам
окремих видів надбавок, доплат.
Особливістю оплати праці працівниківсумісників є те, що заробітна плата за сумісництвом не враховується під час розрахунку
середнього заробітку (п. 4 Порядку № 100).
Однак заробітна плата, отримана за роботу
працівником-сумісником (як на одному підприємстві, так і на кількох), враховується у всіх
випадках для розрахунку середнього заробітку
(п. 10 Положення № 43):
 вчителям і викладачам, які працюють у
кількох середніх загальноосвітніх, професійних
та інших навчальних закладах, прирівняних до
них за оплатою праці працівників, а також педагогічним працівникам дошкільних виховних,
позашкільних та інших навчально-виховних
закладів (як в одному, так і в декількох);
 медичним і фармацевтичним працівникам лікувально-профілактичних і санітарноепідеміологічних установ охорони здоров’я,
аптек, установ соціального забезпечення, дитячих будинків, шкіл-інтернатів для дітей-сиріт,
а також дітей, які мають вади у фізичному та
розумовому розвитку, дитячих дошкільних
виховних закладів, медико-соціальної експертизи; сестрам милосердя товариств Червоного
Хреста та Червоного Півмісяця України.
Заробітна плата, отримана за сумісництвом,
ураховується під час обчислення середнього заробітку всіх категорій працівників для
визначення розміру пенсії та допомоги за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням.

Тимчасова непрацездатність
Сумісники приймаються на роботу за трудовим
договором і є застрахованими особами та мають
право на отримання допомоги по тимчасовій
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непрацездатності та допомоги по вагітності та
пологах за кожним місцем роботи окремо.
Відповідно до пункту 30 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням, затвердженого постановою КМУ
від 26 вересня 2001 р. № 1266, якщо на момент
настання страхового випадку застрахована
особа працює за сумісництвом, обчислення
середньої заробітної плати здійснюється страхувальниками окремо за основним місцем
роботи та за сумісництвом. Розрахунковий
період у такому разі визначається за кожним
місцем роботи окремо.
Страхові виплати та оплата перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця здійснюються на підставі копії виданого в установленому порядку
листка непрацездатності, засвідченої підписом
керівника та скріпленої печаткою за основ
ним місцем роботи, та довідки про середню
заробітну плату за основним місцем роботи.
Якщо особа працює на кількох роботах за
сумісництвом, додатково подаються довідки
про середню заробітну плату за місцями роботи
за сумісництвом.
У такому разі сумарна заробітна плата, з якої
розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи
та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом
не може перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування єдиного внеску.
Зауважимо також, що згідно зі статтею 30
Закону № 1105 матеріальне забезпечення та
соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначаються та
надаються за основним місцем роботи (крім
допомоги по тимчасовій непрацездатності
(включаючи догляд за хворою дитиною), допомоги по вагітності та пологах, які надаються за
основним місцем роботи та за сумісництвом).
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Тобто сумісники можуть отримувати лише
матеріальне забезпечення: допомогу по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд
за хворою дитиною), допомогу по вагітності
та пологах.
Зокрема, право на матеріальне забезпечення
у зв’язку з витратами, зумовленими похованням, працівники мають тільки за основним
місцем роботи.

Надання відпусток
Відпустка на роботі за сумісництвом, як правило, надається одночасно з відпусткою за
основним місцем роботи. Але це не означає,
що сумісник зобов’язаний йти у відпустку в той
же період, що й за основним місцем роботи.
Крім того, за бажанням сумісники мають
право на надання щорічної відпустки повної
тривалості до настання шестимісячного терміну
безперервної роботи у перший рік роботи на
підприємстві за сумісництвом одночасно з відпусткою за основним місцем роботи (частина
сьома ст. 10 Закону № 504/96).
Оплата відпустки чи виплата компенсації за
невикористану відпустку здійснюється сумісникам відповідно до законодавства. Відпускні за
сумісництвом обчислюються (як і за основним
місцем роботи) згідно з Порядком № 100.
Працівники-сумісники мають право не тільки на щорічну основну відпустку, а й на інші
види відпусток, зокрема додаткову соціальну
відпустку працівникам, які мають дітей, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустку для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, відпустки без збереження
заробітної плати.
Надаючи сумісникам щорічну додаткову
відпустку за роботу із шкідливими і важкими
умовами праці або щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці (ст. 7, 8
Закону № 504/96) слід враховувати, що ці
відпустки надаються залежно від часу зайня-
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тості працівника у відповідних умовах. І якщо
часу зайнятості сумісника недостатньо, такі
відпустки йому не надаються.
Оплачувана відпустка у зв’язку з навчанням на роботі за сумісництвом не надається, оскільки статтею 217 КЗпП передбачено збереження середньої заробітної плати
працівникам за час додаткових відпусток
у зв’язку з навчанням тільки за основним
місцем роботи. На час навчальної відпустки за основним місцем роботи на роботі за
сумісництвом може бути надана відпустка
без збереження заробітної плати відповідно до пункту 14 статті 25 Закону № 504/96.
Відповідні роз’яснення наведені, зокрема,
в листі Мінпраці та соцполітики України від
29 березня 2007 р. № 713/19/71-07.
Це стосується і творчої відпустки, яка надається працівникам для закінчення дисертації,
написання підручника або наукової праці відповідно до постанови КМУ «Про затвердження
умов, тривалості, порядку надання та оплати
творчих відпусток» від 19 січня 1998 р. № 45.
Згідно з пунктом 1 зазначеної Постанови отримати творчу відпустку можуть працівники
підприємств усіх форм власності тільки за
основним місцем роботи.
Відпустка для підготовки та участі у спортивних змаганнях також надається тільки за
основним місцем роботи (п. 2 Порядку надання
та оплати відпусток для підготовки та участі
у всеукраїнських і міжнародних спортивних
змаганнях, затвердженого постановою КМУ
від 1 червня 2011 р. № 565).
Також за місцем роботи за сумісництвом не
надається додаткова відпустка працівникам«чорнобильцям», віднесеним до категорій 1 і
2 (п. 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону «Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
від 28 лютого 1991 р. № 796-XII), оскільки
вона не належить до виду щорічних (лист Мінсоцполітики України від 18 травня 2011 р.
№ 164/13/116-11).
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Якщо за основним місцем роботи працівнику надається відпустка більшої тривалості, ніж
на роботі за сумісництвом, то на його прохання
в обов’язковому порядку надається відпустка
без збереження заробітної плати за пунктом 14
статті 25 Закону № 504/96 на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи.

Направлення у відрядження
На час відрядження особи, яка працює за
сумісництвом, оплата праці здійснюється підприємством, що її відрядило. У разі направлення працівника у відрядження одночасно з
основної роботи та з роботи за сумісництвом
оплата праці здійснюється підприємствами,
що направляли працівника у відрядження,
а видатки для відшкодування витрат на відрядження розподіляються між цими підприємствами за згодою між ними (п. 13 розділу І
Інструкції № 59).
Якщо працівник направляється у відрядження за основним місцем роботи, то за
сумісництвом йому може надаватися відпустка
без збереження заробітної плати за статтею 26
Закону № 504/96 і навпаки.
Також Мінсоцполітики України у своєму
листі від 23 квітня 2013 р. № 146/13/13313 рекомендує на підставі довідки або копії
наказу про направлення працівника у відрядження за основним місцем роботи на роботі
за сумісництвом у табелі обліку робочого часу
проставляти за цей час позначку «І» — інші
причини неявок.

Переоформлення із сумісництва на
основне місце роботи
Робота за сумісництвом здійснюється за окремим трудовим договором. Тому в разі звільнення працівника з основного місця роботи
він може:

Спецвипуск № 4/2017

 або працевлаштуватися на нове основ
не місце роботи, продовжуючи працювати за
сумісництвом;
 або переоформити роботу за сумісницт
вом на основну.
У другому випадку працівник повинен подати
на роботі за сумісництвом трудову книжку, що
свідчитиме про його бажання переоформити
трудовий договір. Переоформлення можливе
шляхом звільнення працівника з роботи за сумісництвом (наприклад, за згодою сторін (п. 1 ст. 36
КЗпП) або за власним бажанням (ст. 38 КЗпП))
і прийняття його за основним місцем роботи. У разі звільнення слід здійснити всі належні
виплати, у т. ч. виплатити грошову компенсацію
за невикористану відпустку. Рекомендуємо видати наказ про звільнення працівника як сумісника,
а з наступного дня прийняти його на основну
роботу. Для того щоб працівник не втрачав стажу
роботи на підприємстві, у колективному договорі
можна визначити умови зарахування періоду
роботи за сумісництвом до стажу роботи на
цьому підприємстві.
Можливості переведення працівника з місця
роботи за сумісництвом на основну роботу
(і навпаки) або якогось іншого правомірного
способу переоформити трудові відносини
законодавством не передбачено.

Звільнення сумісника
Звільнення працівників-сумісників відбувається на загальних підставах, установлених
КЗпП. Крім того, для працівників-сумісників
установлені додаткові підстави звільнення, які
можуть бути застосовані лише на державних та
комунальних підприємствах. Так, згідно з пунктом 8 Положення № 43 звільнення з роботи за
сумісництвом можливе в разі:
 прийняття працівника, який не є сумісником;
 обмеження сумісництва у зв’язку з особ
ливими умовами та режимом праці.
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Сумісництво

Звільнення в цих випадках відбувається
без виплати вихідної допомоги та не потребує
згоди профспілки. У наказі про звільнення
(додаток 4) робиться посилання на статтю 7
КЗпП та пункт 8 Положення № 43. Аналогічні
записи вносяться до трудової книжки працівника.
Крім того, звільнення може бути проведено
на підставі статті 7 КЗпП і пункту 4 Постанови № 245 у разі порушення обмежень на
сумісництво, установлених для керівників
державних підприємств, установ і організацій,
їхніх заступників, керівників структурних під-

розділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та
їхніх заступників.
Якщо сумісник звільняється з власної ініціативи, на нього поширюються норми статті 38 КЗпП (ст. 39 КЗпП — якщо з ним укладено строковий трудовий договір), тобто він
зобов’язаний попередити роботодавця за два
тижні до розірвання трудових відносин, крім
випадків, коли звільнення відбувається з поважних причин.
Досить часто сумісництво плутають із суміщенням, однак це різні поняття. У чому ж полягає різниця між ними, з’ясовано в таблиці.

Порівняльна характеристика сумісництва та суміщення
Сумісництво

Суміщення

Умови роботи
Виконується у вільний від основної роботи Виконується в той самий час, що й основна робота
час
Документальне оформлення
На підставі заяви працівника видається наказ Видається наказ про встановлення суміщення на підпро прийняття на роботу за сумісництвом. ставі: або заяви працівника, або з ініціативи роботодавПрацівник подає паспорт, за необхідності — ця за згодою працівника, або з ініціативи роботодавця
документ про освіту (кваліфікацію), стан в порядку зміни істотних умов праці з обов’язковим
здоров’я. Трудова книжка не подається
попередженням працівника за два місяці
Трудова книжка
Запис про роботу за сумісництвом вноситься Запис до трудової книжки не вноситься
за бажанням працівника за основним місцем
роботи
Табель обліку робочого часу
Робота за сумісництвом відображається в Робота за суміщенням у табелі не відображається,
табелі окремим рядком
облік робочого часу ведеться за основною посадою
Оплата праці
Оплата здійснюється пропорційно відпра- Встановлюється доплата в розмірі, передбаченому
цьованому часу
колективним договором та обумовленому в наказі про
встановлення суміщення
Відпустка
Надається за основним місцем роботи та за Окремо за суміщуваною посадою не надається
сумісництвом (щорічна основна, додаткова
соціальна для працівників, які мають дітей,
відпустка без збереження заробітної плати)
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Сумісництво
Суміщення
Грошова компенсація за невикористану відпустку
Виплачується в разі звільнення з роботи за Окремо за суміщуваною посадою не виплачується
сумісництвом
Звільнення/припинення
Звільнення відбувається на загальних підста- Припинення суміщення відбувається або на підставі
вах, передбачених КЗпП, а для працівників окремого наказу про скасування суміщення, або автодержавних і комунальних підприємств — матично після закінчення строку, на який було встановтакож згідно з пунктом 8 Положення № 43 лено суміщення
Допомога по тимчасовій непрацездатності
Виплачується окремо на підставі копії листка Окремо за суміщуваною посадою не виплачується
непрацездатності

Додаток 4
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДІВЕЛЬНИК»
НАКАЗ
17.11.2017

м. Київ

№ 23-П

Про звільнення Костіної Л. Ф.
ЗВІЛЬНИТИ:
КОСТІНУ Людмилу Федорівну, механіка І категорії, яка працює за
сумісництвом, з роботи 17 листопада 2017 р. у зв’язку з прийняттям на
роботу постійного працівника, ст. 7 та п. 8 Положення № 43, та виплатити
компенсацію за три дні невикористаної щорічної відпустки.
Підстава: наказ про прийняття на роботу Бодрова Ю. В. від 17.11.2017 р.
№ 21-П.
Директор

Спецвипуск № 4/2017

Потапенко

П. І. Потапенко
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Суміщення посад (професій) та інші форми
додаткової роботи

С

уміщення професій (посад) та виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника містять чимало спільного.
Обидва види додаткових обов’язків
оформляються в межах укладеного трудового
договору на одному підприємстві, допускаються за згодою працівника та відбуваються протягом установленої законодавством тривалості
робочого часу. Виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника та суміщення посад
можуть покладатися як на одного, так і на
кількох працівників.
Незважаючи на те що більшість документів,
які регулюють ці питання, ухвалено ще за часів
СРСР, вони застосовуються й сьогодні в частині,
що не суперечить Конституції та законам України, та чинні відповідно до Постанови № 1545.

Порядок оформлення суміщення
Суміщення професій (посад) — це виконання
працівником разом зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою)
протягом робочого часу за основною посадою.
Для встановлення суміщення посад у штатному розписі підприємства має бути передбачена вакантна посада. Про це йдеться в пункті 9
Інструкції щодо застосування постанови Ради
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Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. «Про порядок та умови суміщення професій (посад)»,
затвердженої Держкомпраці СРСР від 14 травня
1982 р. № 53-ВЛ, яким передбачено, що зменшення чисельності працівників у результаті
суміщення професій (посад) не може бути підставою для зміни встановленого підприємствам,
установам, організаціям ліміту чисельності
та затвердженого для них штатного розпису,
ліквідації підрозділів.
Суміщення посад може запроваджуватися
на певний строк або без обмеження строком.
Воно може бути встановлено за заявою працівника або на підставі прийнятого роботодавцем
рішення. Якщо суміщення ініційовано роботодавцем, працівник має бути повідомлений про
зміни в організації виробництва та праці згідно
з частиною третьою статті 32 КЗпП не пізніше
ніж за два місяці.
Оформлюється суміщення професій (посад)
наказом роботодавця (додаток 1). У наказі в обов’язковому порядку вказують назву
професії (посади), за якою відбуватиметься
суміщення, та розмір доплати. Установлюється
вона відповідно до статті 105 КЗпП на умовах,
передбачених колективним договором.
Варто зазначити, що в колективному договорі та наказі про суміщення має бути чітко
зазначено, від якої саме посади встановлюється доплата. Це пов’язано з тим, що розмір
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Додаток 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ»
НАКАЗ
02.11.2017

м. Київ

№ 112-К

Про суміщення посад Антонюком В. П.
НАКАЗУЮ:
1. Покласти на Антонюка Василя Петровича, інспектора з кадрів, виконання обов’язків інспектора з обліку та бронювання військовозобов’язаних
разом з основною роботою на умовах суміщення посад з 2 листопада 2017 р.
2. Встановити Антонюку В. П. доплату за суміщення посад у розмірі 30 %
посадового окладу інспектора з обліку та бронювання військовозобов’язаних
відповідно до штатного розпису.
Підстава: заява Антонюка В. П. від 30.10.2017 р.
Директор

Петрик

Г. М. Петрик

З наказом ознайомлений
Антонюк В. П. Антонюк
02.11.2017

такої доплати затверджено тільки працівникам
бюджетної сфери на підставі пункту 3 Постанови № 1298, і її розмір становить до 50 % посадового окладу (тарифної ставки) за основною
посадою (лист Мінпраці від 25 березня 2010 р.
№ 319/13/84-10).
Зазначена доплата за суміщення не встановлюється керівникам бюджетних установ,
закладів та організацій, їхнім заступникам,
керівникам структурних підрозділів цих уста-

Спецвипуск № 4/2017

нов, закладів та організацій, їхнім заступникам
(пп. 3 п. 3 Постанови № 1298).
Доплата провадиться винятково за наказом,
оскільки виконання роботи за суміщенням посад
не відображається в табелі обліку робочого часу.
У разі відсутності вільної посади встановлення
доплати за суміщення неможливе.
Оскільки працівник продовжує обіймати
свою основну посаду, записи про суміщення
до особової картки працівника та трудової
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книжки не вносяться. Водночас копію наказу
про встановлення суміщення можна додати до
особової справи працівника.
Суміщення професій (посад) не позначається
на тривалості відпусток. Якщо працівник за
своєю основною роботою зайнятий на роботах із шкідливими умовами праці, виконує їх
у повному обсязі, а також виконує додаткову
роботу в порядку суміщення, за ним продов
жують зберігатися передбачені чинним законодавством пільги у зв’язку з умовами праці
(додаткова відпустка).
Окремо слід зупинитися на припиненні суміщення посад. Якщо воно встановлювалося на
певний строк, виконання додаткової роботи в
порядку суміщення припиняється без видання
окремого наказу. Тобто якщо в наказі про встановлення суміщення зазначений строк, на який
працівникові доручалася додаткова робота, але
він минув, працівник повертається до виконання
лише своєї основної роботи.
Якщо строку не було встановлено, працівник
має право припинити суміщення з власної ініціативи, надавши роботодавцю відповідну заяву,

Увага!
Наказ про зміну істотних умов праці видається лише в разі, якщо вони викликані змінами
в організації виробництва та праці, тобто раціоналізацією робочих місць, введенням нових
форм організації праці, у т. ч. переходом на
бригадну форму організації праці, і, навпаки,
впровадженням передових методів, технологій тощо (п. 10 Постанови Пленуму ВСУ № 9).
З наказом працівник має бути ознайомлений
в установленому порядку. Якщо він не матиме бажання продовжувати роботу в нових
умовах та надасть відмову від скасування
суміщення посад, він підлягатиме звільненню
за пунктом 6 статті 36 КЗпП (відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних
умов праці).
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на підставі якої видається наказ (додаток 2).
Оскільки встановлення суміщення обумовлювалося сторонами наперед, слід враховувати, що
якщо роботодавець не погоджується на припинення суміщення посад працівником, такий наказ
не видається, а працівник продовжує виконувати
обов’язки в порядку суміщення посад.
Суміщення посад також може бути скасовано за ініціативою роботодавця. У такому
випадку згідно зі статтею 32 КЗпП працівника
необхідно попередити про зміну істотних умов
праці — скасування суміщення посад — за два
місяці, про що має бути видано наказ з основ
ної діяльності.

Виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника
Виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника — це заміна працівника, відсутнього
у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин, коли працівник поряд
зі своєю основною роботою виконує обов’язки
тимчасово відсутнього працівника. Таке визначення наведено, зокрема, в листі Мінпраці України від 19 квітня 2011 р. № 126/06/186-11.
Якщо посадовою інструкцією працівника передбачено виконання обов’язків іншого
працівника на час його відсутності, то такі
обов’язки належать до його трудової функції
й виконуються без видання окремого наказу
та без доплати.
Роботу тимчасово відсутнього працівника
покладають на працівників, які мають відповідну професійну підготовку та певну освіту,
необхідну для виконання такої роботи.
Посада, за якою відбувається виконання
обов’язків, має бути передбачена штатним
розписом, але зайнята тимчасово відсутнім працівником. Тобто виконання обов’язків покладається на час відсутності основного працівника,
який обіймає цю посаду, тоді як суміщення
встановлюється лише за вакантною посадою.
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Додаток 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ»
НАКАЗ
05.12.2017

м. Київ

№ 25-К

Про припинення
суміщення посад Антонюком В. П.
НАКАЗУЮ:
1. Антонюку Василю Петровичу, інспектору з кадрів, припинити виконання обов’язків інспектора з обліку та бронювання військовозобов’язаних
в порядку суміщення посад з 7 грудня 2017 р.
2. Скасувати Антонюку В. П. доплату за суміщення посад, встановлену
наказом від 2 листопада 2017 р. № 112-К, з 7 грудня 2017 р.
Підстава: заява Антонюка В. П. від 05.12.2017 р.
Директор

Петрик

Г. М. Петрик

З наказом ознайомлений
Антонюк В. П. Антонюк
05.12.2017

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника допускається тільки за згодою працівника (додаток 3) і на підставі наказу (додаток 4). У ньому можна визначити перелік видів
робіт, які тимчасово має виконувати працівник.
За виконання обов’язків працівнику провадиться доплата. Її розмір установлюється на
умовах, передбачених колективним договором.
Але слід пам’ятати про обмеження, визначені законодавством щодо окремих категорій
працівників.

Спецвипуск № 4/2017

Так, для працівників, робота яких оплачується відповідно до Постанови № 1298, за
виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника передбачена доплата в розмірі 50 %
посадового окладу/тарифної ставки (пп. 3 п. 3
згаданої Постанови). А згідно з роз’ясненнями
спеціалістів Мінпраці доплати можуть установлюватися також кільком працівникам у
розмірі до 50 % посадового окладу за основ
ною посадою в межах економії за посадовим
окладом (ставкою заробітної плати) відсут-
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Додаток 3
Директору ТОВ «Іскра»
Литвину А. Д.
менеджера з персоналу
Семенка С. Л.
Заява
Не заперечую проти виконання обов’язків інженера з охорони праці
Ткаченка І. П. в частині проведення вступних інструктажів з охорони праці
з особами, які працевлаштовуються на підприємство, на період його відрядження з 6 листопада по 27 грудня 2017 р.
03.11.2017						

нього працівника (листи Мінпраці України від
25 березня 2010 р. № 319/13/84-10 та від 7 вересня 2010 р. № 784/13/84-10).
Зазначена доплата не встановлюється
керівникам бюджетних установ, закладів та
організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та
організацій, їх заступникам (пп. 3 п. 3 Постанови № 1298).
На небюджетних підприємствах розмір доплати може сягати і 100 % посадового окладу відсутнього працівника. Конкретний розмір доплати,
який залежить від складності, характеру, обсягу
виконуваних робіт та ступеня використання
робочого часу, визначає керівник підприємства
в наказі про покладення на працівника обов’язків
тимчасово відсутнього працівника. Тобто працівник отримує заробітну плату у вигляді окладу
(тарифної ставки) за посадою, яку обіймає, та
доплату — за наказом про виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника.
Варто пам’ятати, що як і в разі суміщення
посад виконання обов’язків тимчасово відсутнього
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Семенко

працівника в табелі обліку використання робочого
часу не відображається, оскільки здійснюється
протягом робочого часу поряд із виконанням
обов’язків за основною посадою. Записи про
виконання таких обов’язків до трудової книжки
та особової картки № П-2 також не вносяться.
Виконання обов’язків іншим працівником
припиняється в день виходу на роботу працівника, обов’язки якого виконувалися. Окремий
наказ про припинення виконання обов’язків
не видається.
Порівняння ключових ознак суміщення посад
та виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника наведено в таблиці на с. 20 .

Виконуючий обов’язки керівника:
призначення та порядок оформлення
Питання про призначення працівника виконуючим обов’язки за вакантною посадою
законодавством України не врегульоване.
На практиці, як і в разі тимчасового вико-
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Додаток 4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСКРА»
НАКАЗ
03.11.2017

м. Житомир

№ 17-К

Про покладення обов’язків
тимчасово відсутнього працівника
на Семенка С. Л.
НАКАЗУЮ:
1. Покласти на Семенка Святослава Леонтійовича, менеджера з персоналу, виконання обов’язків інженера з охорони праці в частині проведення
вступних інструктажів з охорони праці з особами, які працевлаштовуються
на підприємство, поряд зі своєю основною роботою на період довгострокового відрядження Ткаченка І. П. з 6 листопада по 27 грудня 2017 р.
2. Встановити Семенку С. Л. доплату за виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника в розмірі 25 % посадового окладу інспектора з
охорони праці.
Підстави: 1. Доповідна записка заступника директора з кадрових питань
Лучко О. І.
2. Заява Семенка С. Л. від 03.11.2017 р.
Директор

Литвин

А. Д. Литвин

З наказом ознайомлений
Семенко С. Л. Семенко
03.11.2017

Спецвипуск № 4/2017
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Порівняння ознак суміщення посад та виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника
Суміщення професій (посад)

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

Штатний розпис
Встановлюється тільки за вакантною посадою, Покладається за посадою, передбаченою штатним розпередбаченою штатним розписом
писом, яку обіймає тимчасово відсутній працівник
Строк виконання роботи
Встановлюється як на певний строк, який визна- Покладається на час відсутності працівника, який обій
чається в наказі, так і без визначення строку
має цю посаду
Посадова інструкція
Працівник має бути ознайомлений під підпис з Якщо працівник виконує всі обов’язки відсутнього прапосадовою інструкцією за посадою, яку він
цівника, він має бути ознайомлений під підпис з його
суміщає
посадовою інструкцією. Якщо він виконує частину
обов’язків, вони мають бути перелічені в наказі
Відпустки
Відпустки надаються тільки за посадою, яку обіймає працівник
Місце роботи
Працівник оформляється тільки на одному підприємстві в межах укладеного трудового договору
Робочий час
Робота виконується протягом робочого дня за основною посадою (без збільшення тривалості робочого
часу)
Облік робочого часу
Табель обліку використання робочого часу заповнюється лише за основною посадою, оскільки додаткові
обов’язки виконуються протягом робочого дня
Оплата праці
Встановлюється доплата, розмір якої визначається на умовах, передбачених у колективному договорі (відповідно до ст. 105 КЗпП)
Листок непрацездатності
Оплачується тільки за посадою, яку обіймає працівник
Особова картка
Внесення запису про суміщення або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в особову
картку № П-2 не передбачено
Особова справа
Копію наказу про суміщення або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника можна додати до
особової справи працівника
Трудова книжка
Запис про суміщення або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника до трудової книжки не
вноситься
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нання обов’язків відсутнього керівника*, це
питання вирішується з урахуванням положень
Роз’яснення № 30/39.
Відповідно до пункту 2 цього Роз’яснення призначення працівника виконуючим обов’язки за
вакантною посадою не допускається й можливе
тільки за посадою, призначення на яку здійснюється вищим органом управління. До таких
органів можна віднести, зокрема, міністерства, інші
центральні органи державної влади у випадках призначення виконуючих обов’язки керівників підприємств, установ, організацій (далі — підприємства),
навчальних закладів, закладів охорони здоров’я
державної та комунальної форми власності.
Наприклад, виконуючим обов’язки за вакантною посадою призначають:
 керівника державного суб’єкта господарювання — на термін до проведення конкурсу
на заміщення посади керівника підприємства,
що не може перевищувати 45 календарних днів
(конкурс проводиться відповідно до постанови
КМУ «Про проведення конкурсного відбору
керівників державних суб’єктів господарювання» від 3 вересня 2008 р. № 777);
 керівника новоствореного вищого навчального закладу — на термін до проведення виборів
керівника вищого навчального закладу, але не
більш ніж на два роки (частина четверта ст. 42
Закону № 1556);
 керівника новоствореного факультету —
на термін до проведення виборів керівника
факультету, але не більш ніж на один рік (частина третя ст. 43 Закону № 1556).
Призначити виконуючим обов’язки можна
як працівника цього підприємства, так і іншу
(сторонню) особу, звичайно, за умови надання нею документів, передбачених правилами
внутрішнього трудового розпорядку під час
прийняття на роботу.
З особою, яка призначається виконуючим
обов’язки на вакантну посаду, укладається тру* Докладніше про це див. журнал «Кадровик України»
№ 2/2016, с. 90.
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довий договір у письмовій чи усній формі, а у
випадках, передбачених законами — контракт.
Укладення договору (контракту) оформляється
наказом.
Якщо в законодавстві відсутні норми, які
прямо обмежують термін перебування особи в
статусі виконуючого обов’язки, то в наказі про
призначення особи виконуючим обов’язки за
вакантною посадою в кожному конкретному
випадку необхідно вказувати, що особа призначається на певний період, і визначати цей
період конкретними датами або «прив’язати»
до якоїсь події («...до призначення», «...на термін до отримання згоди на призначення»,
«...до проведення виборів», «...до проведення
конкурсу для заміщення вакантної посади»)
(додаток 5).
На підставі наказу вноситься запис про
призначення на посаду до трудової книжки
без зазначення терміну такого призначення
(за аналогією із призначенням за строковим
трудовим договором).
Згідно з пунктом 2 Роз’яснення № 30/39 в
разі незатвердження (або відмови в погодженні) призначення на посаду працівника, якого
висунутого на керівну посаду з числа працівників цього підприємства, йому має бути надана
робота за кваліфікацією та з оплатою праці не
нижче тієї, яку він виконував до призначення
на нову посаду. Якщо не затверджено (або не
надано згоди на призначення) працівника не з
числа працівників цього підприємства, йому
має бути запропонована інша робота з урахуванням кваліфікації, досвіду роботи.
В обох зазначених випадках, якщо відповідної роботи немає або працівник відмовляється
від запропонованої роботи, його звільнення
відбувається на підставах, передбачених чинним законодавством, наприклад, у зв’язку із
закінченням строку трудового договору (п. 2
ст. 36 КЗпП) або за згодою сторін (п. 1 ст. 36
КЗпП).
Законодавство не встановлює, як саме має
формулюватися назва посади виконуючого
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Додаток 5
Зразок наказу про призначення виконуючим обов’язки керівника
особи з числа працівників цього підприємства
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОКОМПАНІЯ»
НАКАЗ
10.10.2017 		

м. Тернопіль		

№72

Про призначення Радченка І. Г.
виконуючим обов’язки генерального директора
ПРИЗНАЧИТИ:
РАЧЕНКА Ігоря Георгійовича, директора з розвитку, виконуючим обов’язки
генерального директора з 12 жовтня 2017 р. на період до отримання згоди
на призначення з посадовим окладом 15 000 грн на місяць, увільнивши його
від обов’язків за основною посадою.
<...>
Зразок наказу про призначення виконуючим обов’язки керівника
сторонньої особи (не з числа працівників цього підприємства)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКВІЗИТ»
НАКАЗ
10.11.2017		

м. Луцьк		

		

№ 99

Про призначення Іщенка Р. В.
виконуючим обов’язки директора
ПРИЗНАЧИТИ:
ІЩЕНКА Руслана Володимировича виконуючим обов’язки директора з
13 листопада 2017 р. на період до призначення директора ПАТ «Реквізит»
з посадовим окладом 20 000 грн на місяць.
<...>
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обов’язки в документах, наприклад, під час
підписання наказів, у т. ч. кадрових. Відповідно
до загальної практики та правил ділової української мови особа, яка призначена виконуючим
обов’язки за вакантною посадою, зазвичай
підписує документи словами «Виконуючий
обов’язки» (В. о.) без зазначення слова «тимчасово».
Не допускається під час підписання документа ставити прийменник «За» чи правобічну
похилу риску перед найменуванням посади. Це підтверджується і пунктом 57 Типової
інструкції з діловодства у центральних органах
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади, затвердженої постановою КМУ від 30
листопада 2011 р. № 1242, у якому зазначено:
«Додавання до найменування посади керівника
слів «Виконуючий обов’язки» або «В. о.» здійснюється в разі заміщення керівника за наказом
(розпорядженням)».

Тимчасове заступництво
Ще одним різновидом виконання обов’язків є
призначення працівника виконуючим обов’язки
за вакантною посадою. Таке оформлення трудових відносин нерідко трапляється на практиці, однак не завжди є правомірним. Для
врегулювання цього питання слід керуватися
Роз’ясненням № 30/39. Але його застосування
призводить до виникнення низки спірних ситуацій, пов’язаних зі статусом працівника.
Як визначено пунктом 2 Роз’яснення
№ 30/39, призначення працівника виконую-
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чим обов’язки за вакантною посадою не допускається, але є можливим лише за посадою,
призначення на яку здійснюється вищим органом управління. У такому випадку керівник
підприємства, установи, організації протягом
місяця з дня призначення працівника виконуючим обов’язки має подати до вищого органу
управління документи для його затвердження
на посаді. Зазначений орган у місячний строк
має розглянути це питання та повідомити керівника про результати. Таким чином, загальна
тривалість виконання працівником обов’язків
за вакантною посадою не може перевищувати
двох місяців.
Згідно з Роз’ясненням № 30/39 допускається призначення виконуючими обов’язки
за вакантною посадою як працівників підприємства, так і сторонніх осіб, які не є його працівниками. У цьому випадку перед кадровою
службою постає чимало питань, пов’язаних із
внесенням запису до трудової книжки, підписанням різних документів і наказів та вирішенням проблеми, якщо вищий орган управління
не надасть згоди на призначення працівника на
посаду. Тому цей вид виконання обов’язків без
крайньої необхідності краще не використовувати та обрати інший спосіб вирішення такої
ситуації (наприклад, передбачити виконання
обов’язків у посадових інструкціях інших працівників, застосувати тимчасове переведення за
згодою працівника відповідно до ст. 33 КЗпП,
а якщо потрібно призначити виконуючою
обов’язки особу, яка не є працівником підприємства, слід спочатку отримати згоду вищого
органу управління, а потім прийняти працівника на роботу в загальному порядку).
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Розширення зон обслуговування та збільшення
обсягу виконуваних робіт

Р

озглянемо, в яких випадках застосовується поняття «розширення зон обслуговування», а в яких — «збільшення
обсягу виконуваних робіт», як оформити
наказ про встановлення розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних
робіт, чи потрібно повідомляти про це фіскальні
органи та чи необхідно у зв’язку з цим вносити
зміни до штатного розпису, а також чи можна
оформити розширення зон обслуговування
або збільшення обсягу виконуваних робіт без
доплати.
Перед кадровиками часто постає питання,
яке поняття вживати в тому чи іншому випадку:
«розширення зон обслуговування» чи «збільшення
Критерії
Визначення

Вид роботи
Штатний розпис

Оформлення
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обсягу виконуваних робіт», оскільки в нормативно-правових актах вони найчастіше стоять поряд. Зважаючи на зміст цих понять, можна дійти
висновку, що в першому випадку йдеться про
обслуговування. Наприклад, якщо в обов’язки
працівника входить обслуговування підприємств
або машин, верстатів, агрегатів тощо, то доречніше
вжити термін «розширення зон обслуговування»,
в інших випадках — «збільшення обсягу виконуваних робіт». Однак на сьогодні жодний нормативно-правовий акт чітко не роз’яснює, в яких
випадках слід вживати поняття «розширення зон
обслуговування», а в яких — «збільшення обсягу
виконуваних робіт», тому буде правильним застосування будь-якого з них (таблиця).

Розширення зон обслуговування або збільшення
Нормативно-правові акти
обсягу виконуваних робіт
Виконання працівником поряд зі своєю основною
Пункт 1 Інструкції № 53
роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робіт за тією ж професією або посадою
Додаткова
Пункт 1 Інструкції № 53
Кількість штатних одиниць за посадою, за якою збіль- Пункти 1 та 9 Інструкції № 53
шується обсяг робіт, у штатному розписі не зменшується, хоча роботу виконуватиме менша кількість
працівників
Наказ або розпорядження керівника підприємства
Пункт 3 Інструкції № 53
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Критерії

Розширення зон обслуговування або збільшення
обсягу виконуваних робіт

Повідомлення тери Повідомлення не подається, оскільки в разі розширенторіальних органів ня зон обслуговування не відбувається прийняття на
Державної фіскаль- роботу
ної служби

Нормативно-правові акти
Постанова КМУ «Про порядок
повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від
17 червня 2015 р. № 413

Робота виконується

На підприємстві за основним місцем роботи

Пункти 2 та 5 Постанови
№ 1145, пункт 1 Інструкції
№ 53

Термін виконання
роботи

Може встановлюватися як на певний час, який визна- Пункти 4 та 5 Постанови
чається в наказі, так і без визначення строку
№ 1145

Час виконання
роботи

Робота виконується у час, відведений для основної
роботи

Пункти 2 та 5 Постанови
№ 1145

Оплата праці

Працівникам установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери установлюється доплата за
розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт у розмірі до 50 % посадового
окладу (тарифної ставки)

Підпункт 3 пункту 3 Постанови № 1298 та стаття 50 Закону України «Про державну
службу» від 10 грудня 2015 р.
№ 889-VIII

Стаття 6 Закону № 504/96
Надання відпусток Окремо не надається, адже ані розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт не впливає на тривалість щорічних відпусток, адже
вони надаються за відпрацьований робочий рік, який
відлічується з дня укладення трудового договору
Оплата листків не- Оплачується тільки за посадою, яку обіймає працівник
працездатності
Облік робочого
часу

У табелі обліку робочого часу розширення зон обслу- Наказ № 489
говування або збільшення обсягу виконуваних робіт
окремо не відображається, адже робота виконується
протягом робочого дня за займаною посадою

Внесення запису до трудової книжки не передбачено
Внесення запису
до трудової книжки
працівника

Спецвипуск № 4/2017

Пункт 1 статті 30 Закону
№ 1105

Інструкція № 58

25

Розширення зон обслуговування та збільшення обсягу виконуваних робіт

Суттєва різниця між суміщенням посад та
розширенням зон обслуговування або збільшенням обсягу виконуваних робіт полягає в
тому, що в разі суміщення додатковий обсяг
робіт виконується за іншою посадою чи професією, а в разі розширення зон обслуговування
або збільшення обсягу виконуваних робіт — за
однією й тією ж посадою чи професією.
Оскільки в процесі роботи виникає необхідність додатково завантажити працівника
роботою, варто пам’ятати, що власник або
уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не
обумовленої трудовим договором (ст. 31 КЗпП).
Навіть якщо письмовий трудовий договір не
було укладено, але під час прийняття на роботу
працівник ознайомився зі своїми посадовими
обов’язками під підпис, це означає, що сторони
дійшли згоди щодо виконання саме такої роботи, яка буде оплачена відповідним чином. Нові
умови праці обумовлюються між власником
та працівником. Якщо останній погоджується

на збільшення обсягу виконуваної роботи,
він подає заяву, в якій зазначає дату, з якої
готовий виконувати додатковий обсяг робіт
(додаток 1). На підставі заяви видається наказ
(додаток 2).
Погодити нові умови праці можна й таким
чином. Керівник структурного підрозділу подає
керівникові підприємства доповідну записку, в
якій розкриває ситуацію, що склалася, і просить
розширити зону обслуговування або збільшити обсяг виконуваної роботи певному(-им)
працівнику(-ам). На підставі доповідної записки
та письмової згоди працівника(-ів) видається
наказ.
Для працівників підприємства будь-які
зміни, що відбуваються в процесі роботи й
обумовлені зміною в організації виробництва
та праці, вважатимуться зміною істотних умов
праці. А отже, якщо для працівника наслідком
змін в організації виробництва та праці стане
розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, необхідно

Додаток 1
Зразок заяви про розширення зони обслуговування на невизначений строк
Голові правління ПрАТ «Тюльпан»
Агійчуку В. С.
прибиральника виробничих приміщень
Бондаренко С. Д.
Заява
Прошу розширити зону обслуговування з прибирання виробничих приміщень дільниці № 2 виробничого відділу на 105 квадратних метрів з 14 листопада 2017 р. у зв’язку зі звільненням Найченко А. М.
13.11.2017 р.						
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Додаток 2
Зразок наказу про розширення зони обслуговування на невизначений строк
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ТЮЛЬПАН»
НАКАЗ
13.11.2017			

м. Київ 			

№ 21-П

Про розширення зони обслуговування
Бондаренко С. Д.
Відповідно до статті 105 КЗпП*
РОЗШИРИТИ:
БОНДАРЕНКО Світлані Дмитрівні, прибиральнику виробничих приміщень,
з 14 листопада 2017 р. зону обслуговування з прибирання виробничих
приміщень дільниці № 2 виробничого відділу на 105 квадратних метрів та
проводити доплату за відповідною професією до основного посадового
окладу, який становить 1000 (одна тисяча) гривень на місяць, у розмірі
45 % посадового окладу.
Підстава: 1. Заява Бондаренко С. Д. від 13.11.2017 р.
2. Колективний договір.
Голова правління		

Агійчук		

В. С. Агійчук

З наказом ознайомлена
Бондаренко
С. Д. Бондаренко
13.11.2017

* Хоча статтею 105 КЗпП передбачено доплати за суміщення професій (посад) і виконання обов’язків відсутнього працівника й прямо не вказано про доплату за розширення зон
обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, доцільно вважати, що її норми
поширюються й на ці доплати. Оскільки визначення поняття «суміщення професій» законодавство України не містить, необхідно керуватися положеннями Постанови № 1145 та
Інструкції № 53.

Спецвипуск № 4/2017
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попередити його про це за два місяці відповідно до статті 32 КЗпП. Пам’ятайте, що зміна
істотних умов праці може бути зумовлена лише
змінами в організації виробництва та праці
(п. 10 Постанови Пленуму ВСУ № 9).
Проте розширення зон обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт може
розглядатися тільки в тому разі, якщо такі
роботи виходять за межі встановлених норм.
Якщо працівник працював на умовах неповного робочого часу, то в подальшому, коли
обсяг робіт збільшиться, достатньо буде перевести його на роботу на умовах повного
робочого часу за його бажанням. Також за
згодою працівника можна розширити йому
зону обслуговування та проводити доплату
у відсотках від основного посадового окладу.
У такому разі у штатному розписі кількість
штатних одиниць не зменшується.
Розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт може встановлюватися як на визначений, так і на невизначений строк. У першому випадку про це
обов’язково має бути вказано в заяві та наказі
про розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт: «...на період
відсутності основного працівника...» або «...на
період до закриття вакансії...» тощо. Зразки
заяви та наказу наведено в додатках 3 і 5.
Пунктом 3 Інструкції № 53 передбачено,
що угода про суміщення професій (посад),
а також розширення зон обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт оформляється наказом (розпорядженням) адміністрації за погодженням з виборним органом
первинної профспілкової організації із зазначенням суміщуваної професії (посади),
обсягу додатково виконуваних функцій або
робіт і розміру доплати. У такому ж порядку
оформляється припинення або зменшення
зазначеної доплати. Оскільки в пункті 12 Постанови № 1145, пункті 3 Інструкції № 53 та
в частині третій статті 32 КЗпП є протиріччя
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між термінами повідомлення працівника про
зменшення систем та розмірів оплати праці,
слід звернутися до норм Постанови № 1545,
у якій йдеться, що до прийняття відповідних
актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства
Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не
суперечать Конституції та законам України.
Зважаючи на це в даній ситуації керуємося
статтею 32 КЗпП і дотримуємось терміну повідомлення, який становить два місяці. Отже,
якщо працівник повертається до виконання
попереднього обсягу робіт, про це обов’язково
має бути видано наказ (додаток 6).
Розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт може встановлюватися й під час прийняття працівника
на роботу (наприклад, якщо працівник, який
працював на підприємстві за основним місцем
роботи й мав додаткові навантаження, звільняється, а на його місце приймають іншого
працівника). Виконання такої роботи обумовлюється в заяві особи та наказі про прийняття
на роботу (додатки 4 і 7). Така ситуація може
бути зумовлена необхідністю зайняття посади,
згідно з якою розширено зони обслуговування.
Проте слід зауважити, що після звільнення
працівника, якому було розширено зону обслуговування, за потреби, до посадової інструкції
посади, яку він обіймав, може бути внесено зміни щодо розширення зони, що також впливатиме на розмір заробітної плати. Таким чином,
перед прийняттям нового працівника на роботу
в новій посадовій інструкції все це може бути
передбачено, а до штатного розпису внесено
зміни щодо нового розміру посадового окладу.
Внесення запису до трудової книжки працівника в разі розширення зон обслуговування
або збільшення обсягу робіт Інструкцією № 58
не передбачено, оскільки посада не змінюється, збільшується лише навантаження, за що й
передбачено доплату.
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Додаток 3
Зразок заяви про збільшення обсягу виконуваних робіт
на визначений строк
Директору ТОВ «Монолог»
Семченку А. В.
бухгалтера з нарахування заробітної
плати виробничого відділу
Сагайдачної З. Ф.
Заява
Прошу збільшити обсяг виконуваних робіт, який полягає в нарахуванні
заробітної плати працівникам цеху № 1 виробничого відділу з 7 листопада
2017 р. на період відсутності основного працівника у зв’язку з мобілізацією
на особливий період Шаповала М. П. до дня фактичного його виходу на
роботу після демобілізації.
06.11.2017 						

Сагайдачна

Додаток 4
Зразок заяви про прийняття працівника на роботу
з одночасним розширенням зон обслуговування
Директору ТОВ «Оберіг»
Мащенку А. П.
Терновської Г. П.
Заява
Прошу прийняти мене на основну постійну роботу на посаду лаборанта
відділу технічного контролю з 25 жовтня 2017 р. із збільшенням обсягу
виконуваної роботи, яка полягає у проведенні аналізу міцності поліпропіленової нитки та щільності поліпропіленового полотна на період відсутності
основного працівника Мережко В. Ф.
23.10.2017 						
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Додаток 5
Зразок наказу про збільшення обсягу виконуваних робіт
на визначений строк
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНОЛІТ»
НАКАЗ
07.11.2017			

м. Київ			

№ 28-П

Про збільшення обсягу
виконуваних робіт Сагайдачній З. Ф.
Відповідно до статті 105 КЗпП
ЗБІЛЬШИТИ:
САГАЙДАЧНІЙ Зої Федорівні, бухгалтеру з нарахування заробітної плати
виробничого відділу, обсяг виконуваних робіт, який полягає в нарахуванні
заробітної плати працівникам цеху № 1 виробничого відділу із 7 листопада
2017 р. на період відсутності основного працівника Шаповала М. П. у зв’язку
з мобілізацією на особливий період до дня фактичного його виходу на
роботу після демобілізації.
За збільшення обсягу виконуваних робіт проводити доплату до основ
ного посадового окладу, який становить 3000 (три тисячі) гривень на
місяць, у розмірі 50 % посадового окладу.
Підстави: 1. Заява Сагайдачної З. Ф. від 06.11.2017 р.
2. Колективний договір.
Директор 			

Семченко		

А. В. Семченко

З наказом ознайомлена
Сагайдачна
З. Ф. Сагайдачна
07.11.2017
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Додаток 6
Зразок наказу про зменшення обсягу виконуваних робіт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА»
НАКАЗ
30.10.2017 		

м. Львів 			

№ 56-П

Про зменшення обсягу
виконуваних робіт Марущак М. І.
ЗМЕНШИТИ:
МАРУЩАК Марині Іванівні, секретарю, обсяг виконуваних робіт, з 30 жовтня 2017 р. у зв’язку з виходом на роботу основного працівника Кузьменко
С. М. та припинити доплату до основного посадового окладу, що становить
1000 (одна тисяча) гривень на місяць, у розмірі 35 % посадового окладу.
Підстави: 1. Заява Марущак М. І. про збільшення обсягу робіт від
18.01.2017 р.
2. Наказ про збільшення обсягу виконуваних робіт від
19.01.2017 р. № 9-П.
Директор 		

Шульга			

В. І. Шульга

З наказом ознайомлена
Марущак
М. І. Марущак
30.10.2017
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Додаток 7
Зразок наказу про прийняття працівника на роботу
з одночасним розширенням зон обслуговування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБЕРІГ»
НАКАЗ
24.10. 2017		

м. Київ			

№ 34-П

Про кадрові питання
1. ПРИЙНЯТИ:
ТЕРНОВСЬКУ Галину Петрівну на основну постійну роботу до відділу
технічного контролю на посаду лаборанта з 25 жовтня 2017 р. зі строком
випробування три місяці, посадовим окладом у розмірі 5000 (п’ять тисяч)
гривень на місяць та проведеним вступним інструктажем з охорони праці.
2. ЗБІЛЬШИТИ:
ТЕРНОВСЬКІЙ Галині Петрівні, лаборанту відділу технічного контролю,
з 25 жовтня 2017 р. обсяг виконуваних робіт, який полягає у проведенні
аналізу міцності поліпропіленової нитки та щільності поліпропіленового
полотна з доплатою до основного посадового окладу, який становить 2200
(дві тисячі двісті) гривень на місяць, у розмірі 45 % посадового окладу, на
період відсутності основного працівника Мережко В. Ф. у зв’язку з його
довготривалою хворобою до дня фактичного її виходу на роботу.
Підстава: заява Терновської Г. П. від 23.10.2017 р.
Директор 		

Мащенко		

А. П. Мащенко

З наказом ознайомлена
Терновська Г. П. Терновська
24.10.2017
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П

ід віддаленою роботою мається на увазі
робота, що виконується працівником
в іншому населеному пункті, розташованому на значній відстані від підприємства. Зазвичай в інших населених пунктах
підприємство створює свої відокремлені підрозділи — філії або представництва, керівники
яких, як правило, наділяються повноваженнями
укладати трудові договори з найманими працівниками.
Проте останнім часом все частіше виникає
необхідність прийняти на роботу працівника
в населеному пункті, у якому немає ані філії,
ані представництва підприємства. Така робота,
залежно від змісту трудової функції, може бути
організована в такий спосіб:
 працівники можуть виконувати роботу
вдома;
 працівники працюють в офісі, який для
них орендує підприємство, або на торговельній
точці;
 робота передбачає постійні роз’їзди працівників на певній території без облаштування
робочого місця.
Підприємство може створити структурний
підрозділ (не відокремлений) в іншому місті та
організувати робоче місце для його працівників
(орендувати офіс, облаштувати меблями, необхідним устаткуванням тощо). У такому випадку
працівників приймають на роботу до цього
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підрозділу, а в наказі про прийняття на роботу
та трудовому договорі (який бажано укласти в
письмовій формі) і посадовій інструкції працівника зазначається адреса його робочого місця
(офісу, точки продажу в торговельному центрі
тощо). Облік робочого часу таких працівників
має здійснювати керівник структурного підрозділу (відділу, управління тощо), в якому
вони працюють.
На практиці трапляються також випадки
укладення трудового договору з працівником
(як правило, з торговельним представником),
який проживає в іншому населеному пункті, у
якому немає ані філії, ані представництва підприємства, ані структурного підрозділу і навіть
облаштованого робочого місця. Зазвичай робота таких працівників відбувається частково
вдома, але більшу частину робочого часу вони
проводять у роз’їздах по місту, області або
іншій ввіреній їм території. В установлені дні
такі працівники мають приїжджати до головного офісу підприємства.
Питання щодо оформлення трудових відносин з такими працівниками законодавством
не врегульовані. Виконувана ними робота
має ознаки роз’їзного характеру та надомної
роботи. Тому насамперед слід визначитися,
який вид робіт в обов’язках такого працівника
переважатиме — роз’їзна робота чи робота
вдома. Залежно від відповіді на це запитання
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слід обрати варіант оформлення трудових
відносин.
Трудовий договір із працівниками, які працюють в іншому населеному пункті, слід укладати в письмовій формі. У договорі потрібно
визначити:
 на якій території (або за якою адресою)
повинен працювати працівник;
 як часто і на яких умовах він має приїжджати до головного офісу підприємства;
 яким чином виплачуватиметься заробітна плата: з каси підприємства чи шляхом
перерахунку на зарплатну картку працівника;
 як обліковуватиметься робочий час працівника;
 які підтвердні документи щодо виконаної
роботи працівник повинен надавати до головного офісу та в які терміни тощо.
У додатку 1на с. 36-37 наведено витяг із
трудового договору з працівником, який працює в іншому населеному пункті й робота якого
пов’язана з постійними роз’їздами.
Для оформлення трудових відносин (прий
няття на роботу, переведення, звільнення тощо)
такі працівники, як правило, приїжджають до
головного офісу. Там же на них в загальному
порядку ведеться трудова книжка, особова
справа, особова картка № П-2. Тобто працівники, які працюють в інших населених пунктах
без створення там відокремленого структурного підрозділу, належать до штату головного
підприємства.
Звільнення працівників, які працюють віддалено, має відбуватися відповідно до КЗпП.
Проте, як і у випадку з надомниками, певні
труднощі виникають зі звільненням з ініціативи роботодавця, зокрема за прогул, появу
на роботі в нетверезому стані, систематичне
невиконання трудових обов’язків тощо, оскільки складно буде довести сам факт вчинення
такого порушення.
Трудова книжка в разі звільнення може
пересилатися поштою за письмовою згодою
працівника листом з описом вкладення та
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повідомленням про вручення. Нагадаємо, що
в разі звільнення за ініціативою роботодавця
працівнику обов’язково видається копія наказу
про звільнення (ст. 47 КЗпП). Якщо працівник
не з’являється в головному офісі в день звільнення, а трудову книжку просить надіслати
йому поштою, разом із трудовою книжкою
особі необхідно надіслати також копію згаданого наказу.

Роз’їзний характер робіт
Поняття «роз’їзний (пересувний) характер роботи» не згадується у КЗпП, але у пункті 2 розділу
першого Інструкції № 59 зазначається, що не
вважаються відрядженнями службові поїздки
працівників, постійна робота яких проходить у
дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер,
якщо інше не передбачено законодавством,
колективним договором, трудовим договором
(контрактом) між працівником і власником (або
уповноваженою ним особою/керівником).
Для визначення цього поняття можна звер
нутися до Постанови № 169, яка є чинною в
Україні відповідно до Постанови № 1545. Отже,
згідно з положеннями Постанови № 169:
 роз’їзний характер робіт передбачає
виконання робіт на об’єктах, розміщених на
значній відстані від місця розташування організації, у зв’язку з поїздками в неробочий час від
організації (збірного пункту) до місця роботи
на об’єкті та назад;
 пересувний характер робіт пов’язаний
із частою передислокацією організації (переміщенням працівників) або відірваністю від
постійного місця проживання.

Професії (посади), пов’язані з частими
або тривалими поїздками
Залежно від характеру посадових (робочих)
обов’язків, особливостей організації робочого
місця, відстані поїздок тощо працівників можна
розподілити на кілька умовних категорій:
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 працівники з роз’їзним характером роботи. У цьому випадку працівник виконує свої
посадові обов’язки поза межами розміщення свого підприємства, але має стаціонарне
робоче місце, отримує завдання та звітує в
місці розташування свого підприємства, здебільшого щодня повертається до місця свого
проживання;
 працівники, робота яких виконується
в дорозі. У цьому випадку трудова функція
виконується в транспортному засобі. Крім
того, у працівника, як правило, немає можливості щодня повертатися до місця проживання. Таким посадам (професіям) через їх
професійну спеціалізацію майже завжди буде
притаманний роз’їзний (пересувний) характер
роботи незалежно від специфіки діяльності
конкретного підприємства. Іншими словами — переважна частина робочого часу таких
працівників майже завжди буде пов’язана
з роботою або безпосередньо в дорозі, або
минатиме на певній відстані (великій або
малій) від підприємства.
Посади, працівники на яких мають роз’їзний
характер робіт, слід виписати в колективному договорі та встановити розмір надбавки.
Якщо ж колективного договору немає, то перелік посад (професій) та умови компенсації
(за додаткові витрати працівника у зв’язку
з поїздками) можна затвердити в окремому
Положенні про роз’їзний (пересувний) характер робіт на підприємстві або у Положенні
про оплату праці на підприємстві, Правилах
внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Компенсаційні виплати працівникам
Виплати працівникам за роз’їзний (пересувний) характер роботи передбачені статтею 12 Закону України «Про оплату праці» від
24 березня 1995 р. № 108/95-ВР, де йдеться
про гарантії та компенсації працівникам у разі
роботи у польових умовах, а конкретний порядок їх виплати регулюється Постановою № 490.
Зокрема, відповідно до пункту 1 Постанови

Спецвипуск № 4/2017

№ 490 підприємства самостійно встановлюють
надбавки (польове забезпечення) до тарифних
ставок і посадових окладів працівників у розмірах, передбачених колективними договорами
або за погодженням із замовником. Граничні
розміри таких надбавок за день не можуть
перевищувати граничних норм витрат, установлених КМУ для відряджень у межах України.
У разі поїздок у межах міста громадським
транспортом підприємству може бути доцільно
придбати для працівника з роз’їзним характером роботи проїзний квиток (якщо це можливо). Для контролю за пересуванням працівника містом на підприємстві можна розробити
спеціальний маршрутний лист для службових поїздок. Типової форми такого листа не
затверджено, тому підприємство може його
розробити та затвердити самостійно відповідно до пункту 5 статті 8 Закону України «Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність
в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-IV, де
зазначено, що підприємство самостійно обирає
форму бухгалтерського обліку з урахуванням
особливостей своєї діяльності та технології
обробки облікових даних, затверджує правила документообороту та технологію обробки
облікової інформації.
Форма такого маршрутного листа має містити всі реквізити, необхідні підприємству для
обліку та контролю за витратами на проїзд, а
також для надання йому статусу первинного
документа (п. 2 Положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку,
затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 24 травня 1995 р. № 88). Звичайно,
якщо працівник пересувається в межах міста
на службовому автомобілі, то витрат на проїзд
у нього не буде.

Оформлення роз’їзного (пересувного)
характеру робіт
Як зазначалося вище, про роз’їзний (пересувний) характер робіт слід зазначити в колективному договорі або в інших локальних нор-
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Додаток  1
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
м. Полтава

«4» грудня 2017 р.

Публічне акціонерне товариство «Агросервіс» в особі голови правління Донченка Івана Андрійовича,
який діє на підставі Статуту (далі — Роботодавець), з одного боку, і громадянин Шевченко Семен
Йосипович, який проживає за адресою:______________, паспорт:_________________, виданий
____________________області, ідентифікаційний код № ___________ (далі — Працівник), з другого
боку, уклали цей договір про таке. Працівник приймається на роботу до ПАТ «Агросервіс» на посаду
представника торговельного у м. Лубни до відділу збуту.
І. Загальні положення
1.1. Цей договір є безстроковим, що укладається на невизначений строк.
1.2. За цим договором Працівник виконує роботу в м. Лубни з роз’їзним характером робіт.
1.3. Робота за цим договором для Працівника є основною.
1.4. Працівник приступає до роботи з 29 вересня 2017 р.
1.5. Працівнику встановлюється строк випробування — один місяць.
ІІ. Обов’язки сторін
2.1. Працівник зобов’язується:
— представляти інтереси Роботодавця на території Лубенського району Полтавської області;
— здійснювати пошук нових клієнтів, проводити ділові зустрічі та презентації продукції підприємства;
— проводити маркетингові дослідження;
— сприяти укладанню та реалізації контрактів;
— здійснювати поїздки до інших населених пунктів Лубенського району Полтавської області з
метою зустрічі з потенційними клієнтами та укладення договорів з ними;
— у робочий час бути на зв’язку з керівництвом, адміністрацією підприємства, діловими партнерами, вчасно відповідати на телефонні дзвінки від них, у встановлені години виходити на зв’язок
із начальником відділу збуту;
— двічі на місяць у встановлені начальником відділу збуту строки приїжджати до головного
офісу підприємства, розташованого у м. Полтаві, для участі в нараді, вирішення робочих питань.
<…>
2.2. Роботодавець зобов’язується:
— надати Працівнику в користування для виконання трудових обов’язків потрібне обладнання:
мобільний телефон, персональний комп’ютер;
— надавати Працівнику компенсацію витрат на мобільний зв’язок та інтернет;
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Закінчення додатка  1
— оплачувати проїзд Працівника до головного офісу підприємства, розташованого у м. Полтаві,
та до інших населених пунктів Лубенського району в робочих цілях;
— у разі виходу з ладу обладнання, наданого Працівнику в користування, ремонтувати його або
замінювати за власні кошти.
<…>
ІІІ. Робочий час і режим роботи
3.1. Працівнику встановлюється робочий час повної тривалості (40 годин на тиждень).
3.2. Працівник зобов’язується виконувати трудові обов’язки протягом установленої на підприємстві тривалості робочого дня (вісім годин) з 9:00 до 18:00 з перервою для відпочинку та харчування
з 13:00 до 14:00.
<…>
ІV. Оплата праці та соціальні гарантії
4.1. Заробітна плата Працівника складається з посадового окладу в розмірі 4700 грн та премії за
результати роботи, яка виплачується щомісяця в порядку та розмірах, установлених Положенням
про преміювання.
4.2. Заробітна плата Працівнику виплачується в дні та строки, встановлені колективним договором
для виплати заробітної плати.
4.3. Працівник підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню за рахунок
Роботодавця в порядку, визначеному законодавством.
<…>
V. Відповідальність сторін, вирішення спорів
5.1. Працівник несе матеріальну відповідальність за шкоду, завдану Роботодавцеві, на підставі
чинного законодавства.
5.2. Спори з виконання умов цього договору вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.
<…>
VІ. Інші умови
6.1. Цей договір набирає чинності з часу його підписання.
6.2. Трудовий договір складено в двох однакових примірниках, один з яких зберігається в
Роботодавця, другий — у Працівника.
Роботодавець:
Голова правління
Донченко І. А. Донченко
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Працівник:
Шевченко С. Й. Шевченко

37

Віддалена робота

мативних актах підприємства. Якщо працівник
приймається на роботу на підприємство, де
для його посади (професії) вже передбачено
роз’їзний (пересувний) характер робіт, то проблем у зв’язку із зазначеним характером робіт
під час подальшої роботи працівника, як правило, не виникає, оскільки до початку роботи
відповідно до статті 29 КЗпП роботодавець
має під підпис проінформувати працівника
про умови праці, ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку та
колективним договором.
Але трапляються випадки, коли посада (професія), на якій раніше працівник працював у
«звичайних» умовах, у подальшому за рішенням
роботодавця у встановленому порядку буде
віднесена до робіт із роз’їзним (пересувним)
характером праці. Наприклад, якщо працівника
спочатку приймали на роботу на невелике підприємство, але потім воно значно розширило
сферу своєї діяльності, у т. ч. на інші регіони
(місцевості). У таких випадках роботодавцю
слід укласти новий колективний договір або
запровадити у встановленому порядку зміни
до вже укладеного, в яких слід передбачити
віднесення певних посад (професій) до робіт
із роз’їзним (пересувним) характером, а також
порядок і розміри компенсацій за такі роботи.
Порядок укладання колективних договорів
детально регулюється Законом України «Про
колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р.
№ 3356-XII.
Після внесення змін до колективного договору працівник може написати заяву про зміни
умов праці (запровадження роз’їзного (пересувного) характеру робіт для його посади), на
підставі якої керівник підприємства видасть
наказ щодо запровадження зазначеному працівнику з певної дати нових умов праці.
Якщо ж працівник не бажає подавати заяву,
керівнику підприємства слід видати наказ про
зміни в організації виробництва та праці на підприємстві, наприклад, у зв’язку з розширенням
сфери його діяльності, а також про запрова-
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дження через два або більше місяці роз’їзного
(пересувного) характеру робіт для певних
посад (професій). Після цього працівника слід
письмово повідомити про нові умови праці
за його посадою не пізніше ніж за два місяці
до їх встановлення (частина четверта ст. 32
КЗпП). Якщо колишні істотні умови праці не
можуть бути збережені, а працівник не згоден
на продовження роботи в нових умовах, то
трудовий договір припиняється за пунктом 6
статті 36 КЗпП.

Праця фрілансерів
Таке поняття, як «фріланс», міцно укорінилося на ринку праці України впродовж останніх
років, і можна прогнозувати, що в подальшому
сфера застосування роботи фрілансерів розширюватиметься. Однак на сьогоднішній день
законодавство про працю не містить норм, які б
регулювали відносини роботодавця та фрілансера, тому на практиці фріланс оформлюється
кількома різними способами.
Фрілансер (від англ. freelancer) — це вільний
працівник, самозайнята особа або позаштатний працівник, який виконує разове замовлення або тимчасову роботу без зарахування
до штату компанії. Таке визначення наведено
в листі Мінсоцполітики від 15 травня 2008 р.
№ 105/13/116-08, хоча можливі й інші тлумачення цього поняття.
Такий різновид зайнятості особи має переваги як для роботодавців, так і для самих фрілансерів. Роботодавець має змогу платити
тільки за якісно виконану фрілансером роботу,
тобто за результат, а не за відпрацьований час.
Співпрацю з фрілансером, який не перебуває в
трудових відносинах з підприємством, можна
припинити набагато простіше, ніж звільнити
штатного працівника. Серед інших переваг
роботи з фрілансерами — відсутність витрат
на оплату відпусток і допомоги по тимчасовій
непрацездатності, на виплату премій, створення
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й облаштування робочого місця. Економиться
і час HR-фахівців, яким не потрібно займатися
підбором, адаптацією фрілансерів, розробляти
для них програми мотивації тощо.
Для фрілансерів беззаперечним плюсом є
можливість вільно обирати проекти та працювати над найбільш цікавими та високооплачуваними з них, самостійно планувати свій
робочий час, працювати вдома або в інших
комфортних місцях — у затишній кав’ярні,
коворкінгу тощо.
Існують і мінуси: фрілансер має сам забезпечувати себе роботою, що іноді призводить до
тривалих періодів простою, а отже, й фінансової
нестабільності. Крім цього, самостійна робота
потребує від фрілансера більшої дисципліни та
самомотивації.
Роботодавець, у свою чергу, не може повною
мірою контролювати процес виконання роботи,
не має достатніх важелів впливу на фрілансера,
що може призвести до порушення строків, а іноді
ставить під загрозу й виконання проекту.

Самозайняті особи
Згідно з пунктом 14.1.226 ПКУ самозайнята
особа — це платник податку, який є фізичною
особою — підприємцем або провадить незалежну
професійну діяльність за умови, що така особа не
є працівником у межах такої підприємницької чи
незалежної професійної діяльності.
Під незалежною професійною діяльністю в
цьому випадку розуміють діяльність:
 наукову;
 літературну;
 артистичну;
 художню;
 освітню;
 викладацьку;
 діяльність лікарів;
 приватних нотаріусів;
 приватних виконавців;
 адвокатів;
 арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
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 аудиторів;
 бухгалтерів;
 оцінщиків;
 інженерів чи архітекторів;
 осіб, зайнятих релігійною (місіонерською
діяльністю);
 іншу подібну діяльність за умови, що особа
не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш
як чотирьох фізичних осіб.

Як оформити
Зазвичай фрілансер може сьогодні виконувати замовлення для однієї компанії, завтра —
для іншої, післязавтра — працювати на себе.
Але бувають випадки, коли фрілансер постійно
виконує замовлення для однієї й тієї ж компанії,
інколи навіть працює в її офісі. А іноді виникає необхідність оформити роботу фрілансера
як штатного працівника компанії. Залежно від
потреби з фрілансером може укладатися:
 цивільно-правовий договір, стороною якого
може бути як фізична особа — підприємець, так і
самозайнята особа;
 трудовий договір про надомну роботу.

Цивільно-правовий договір
Коли йдеться про разову роботу, то зазвичай
вона оформлюється укладенням цивільно-правового договору (ЦПД). Мається на увазі договір підряду, який регулюється главою 61 ЦКУ, та договір
про надання послуг (глава 63 ЦКУ).
Підряд передбачає виконання певної роботи,
яку замовник доручає підряднику (в цьому випадку саме так називаються сторони договору, а не
роботодавець і працівник). Замовник має прийняти та оплатити виконану роботу, а підрядник — на
свій ризик її виконати.
Договір підряду укладається в тому випадку,
коли результат роботи має матеріальний характер і може бути чітко визначений: виготовлення
речей, їх обробка, переробка, ремонт тощо.
Після виконання роботи її результат передається
замовнику.
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Зверніть увагу, що предметом договору
підряду не можуть бути такі нематеріальні
поняття, як управління процесом, контроль,
керівництво тощо.
У договорі підряду визначається ціна роботи, строки її виконання, порядок оплати, права, обов’язки, відповідальність сторін та інші
умови.
За договором про надання послуг виконавець надає за завданням замовника послугу,
а замовник її оплачує. Ключовою відмінністю
цього виду договору від договору підряду є
те, що послуга, за визначенням статті 901 ЦКУ,
«споживається в процесі вчинення певної дії або
здійснення певної діяльності». Іншими словами,
процес надання послуги відбувається одночасно
з її отриманням. Наприклад, таксист надає пасажиру послугу з перевезення, а пасажир у цей же
час її отримує; консультант надає консультацію,
клієнт її отримує тощо. Предметом цього виду
договору можуть бути освітні, розважальні,
інформаційні, юридичні, фінансові, консультаційні та інші послуги.
Договір про надання послуг визначає розмір оплати, строки надання послуг, порядок
розірвання договору, взаємну відповідальність
сторін та інші умови.
Під час укладення договору підряду або договору про надання послуг важливо пам’ятати,
що вони не можуть підміняти собою трудовий
договір. Якщо робота працівника передбачає
виконання посадових обов’язків, які включають в себе і певні роботи, і послуги, і інші дії, з
ним має укладатися трудовий договір. В іншому разі роботодавець несе відповідальність за
статтею 265 КЗпП, яка передбачає накладення
штрафу в розмірі 30 мінімальних зарплат (у
2017 р. — 96 000 грн) за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового
договору. Щоб запобігти цьому, слід чітко визначити, який саме вид договору має укладатися,
враховуючи ключові відмінності між трудовими
та цивільно-правовими договорами, які наведені
в таблиці на с. 55-58.
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Трудовий договір про надомну роботу
Якщо фрілансер часто виконує роботи для
певної компанії, є частиною команди, яка складається переважно зі штатних працівників, а
керівництву компанії хотілося б більше контролювати процес його роботи, доцільно буде
укласти з таким фрілансером трудовий договір.
Для того, щоб зберегти його свободу та певну
автономність, фрілансера можна прийняти на
надомну роботу (детальніше про це див. підрозділ «Надомна робота», с. 43).

Варіанти оформлення
Під час вибору варіанта оформлення відносин
з фрілансером враховуються потреби та інтереси
кожної зі сторін, умови укладення цивільно-правового та трудового договорів, вид виконуваної
фрілансером роботи.
З фінансової точки зору більш вигідним для
роботодавця є укладення цивільно-правового
договору з фрілансером, який є фізичною особою — підприємцем. Це пов’язано з нарахуванням
та утриманням єдиного соціального внеску та
податку на доходи фізичних осіб, які здійснюються
із заробітної плати найманого працівника або
плати за цивільно-правовим договором «звичайної» фізичної особи. У разі укладення ЦПД
із фізичною особою — підприємцем компанія
виплачує йому тільки визначену договором плату,
а ЄСВ та податки він сплачує самостійно.
Якщо ж порівнювати укладення трудового
договору та ЦПД із звичайною фізичною особою, то витрати на оплату праці будуть майже
однаковими, при цьому в разі укладення ЦПД
роботодавець економить на відпустках, преміях
та інших додаткових виплатах, не несе ризиків,
пов’язаних з простоєм, оформлює менше документації. Однак, як вже згадувалось вище, слід
бути обережними з укладенням ЦПД, адже якщо
такий договір матиме ключові ознаки трудового,
під час перевірки Держпраці, ДФСУ або органами
місцевого самоврядування він може бути кваліфікований як трудовий договір, що призведе до
накладення штрафу та зобов’язання оформити
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працівника як штатного. Тому під час вибору
варіантів оформлення праці фрілансерів можна
порадити керуватися такими міркуваннями:
 якщо робота має разовий або тимчасовий
характер, якщо від фрілансера вимагається конкретний, вимірюваний, попередньо узгоджений
результат роботи, а процес її виконання, в деяких
випадках також час і місце виконання, значення
не мають — можна укладати цивільно-правовий
договір;
 якщо робота має постійний або тимчасовий характер і при цьому тісно пов’язана з бізнес-процесами компанії, вимагає від працівника
не тільки результату, а й дотримання робочого
процесу, передбачає складніші за своєю структурою функціональні обов’язки, підпорядкування
штатним працівникам компанії, дотримання
режиму роботи, правил внутрішнього трудового розпорядку, локальних нормативних актів
компанії — положень, політик, правил і процедур
тощо, має укладатися трудовий договір про
надомну роботу.

Позаштатний працівник
Словосполучення «позаштатний працівник»
міститься в кількох нормативно-правових актах,
проте визначення цього поняття в законодавстві
немає, а правовий статус таких працівників не
визначено. Про цю категорію працівників згадується навіть у КЗпП, у статті 48 якого зазначено, що трудові книжки ведуться також на
позаштатних працівників при умові, якщо вони
підлягають загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню. Складність полягає в
різному трактуванні поняття «штат», яке законодавством також не визначено.
Із контексту статті 40 КЗпП можна зробити
висновок, що законодавець розрізняє поняття
«чисельність працівників» і «штат працівників».
Так, підставою для звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП є «скорочення чисельності або штату
працівників». У разі скорочення штату відбува-
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ється зменшення кількості штатних одиниць,
а в разі скорочення чисельності — зменшення
кількості працівників. Наприклад, якщо із штатного розпису виводиться посада, відбувається
скорочення штату, що, у свою чергу, призводить
до звільнення працівника, який обіймає цю
посаду. Якщо однакові посади обіймають два,
три або більше працівників (тобто одній посаді
відповідають кілька штатних одиниць у штатному розписі), роботодавець може ініціювати
скорочення чисельності працівників, залишивши
на посаді тільки одну особу.
У листі Міністерства праці та соціальної політики України від 7 квітня 2011 р. № 114/06/18711 наведено таке визначення: «Штат працівників — це сукупність посад, встановлених
штатним розписом підприємства». Із цим твердженням можна не погодитися, адже працівники і посади — це різні поняття. Як випливає зі
статті 21 КЗпП, працівник — це фізична особа.
Між нею і роботодавцем укладається трудовий
договір. Тобто кількість працівників може як
перевищувати, так і бути меншою ніж кількість
посад (штатних одиниць), установлена штатним
розписом.
В іншому листі цього ж міністерства від
27 червня 2007 р. № 162/06/187-07 наведено
таке визначення з посиланням на Юридичний
словник 1983 р.: «Штатний розпис — це документ, який установлює для цього підприємства, установи, організації структуру, штати та
посадові оклади працівників. Штатний розпис
містить назви посад, чисельність працівників і
оклади за кожною посадою».
Якщо припустити, що окремих посад, на
які прийнято працівників, у штатному розписі немає, або що на підприємстві всупереч
вимогам законодавства взагалі немає такого
документа, як штатний розпис, чи будуть працівники в такому випадку вважатися «позаштатними» і чи зміниться від цього їхнє правове
становище? Ні.
Звернімося до деяких документів, у яких
згадуються позаштатні працівники. У Законі
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України «Про телебачення і радіомовлення» від
21 грудня 1993 р. № 3759-ХІІ фігурує поняття
«позаштатні творчі працівники» без наведення
його визначення.
У Законі України «Про державну підтримку
засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів» від 23 вересня 1997 р. № 540/97ВР зазначено, що журналіст може працювати
«у штаті або на позаштатних засадах».
Згідно з Положенням про позаштатного
(громадського) інспектора з питань формування та ведення страхового фонду документації,
затвердженим наказом Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 6 лютого 2009 р. № 88, позаштатний (громадський) інспектор з питань
формування та ведення страхового фонду
документації — це працівник, який виконує
роботу на безоплатній основі без зарахування
його до штату Державної технічної інспекції
Державного департаменту страхового фонду
документації.
Відповідно до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня
2011 р. № 439/2011, при Держархбудінспекції
України та її територіальних органах можуть
утворюватися групи позаштатних (громадських)
інспекторів, положення про які затверджуються
головою Держархбудінспекції України.
Із вищезазначеного можна зробити висновок, що позаштатний працівник — це не просто
працівник, посада якого не передбачена штатним розписом, а особа, яка не перебуває в трудових відносинах з підприємством, установою,
організацією та виконує роботи на громадських
засадах або за договором цивільно-правового
характеру.
Тобто якщо ґрунтуватися на нормах статті
21 КЗпП, то такі особи не є працівниками.
Проте це не означає, що відносини з ними
не оформляються. Це стосується й виконання робіт або надання послуг за договорами
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цивільно-правового характеру. Робота на громадських засадах може застосовуватися тільки
в прямо передбачених законами випадках. У
всіх інших випадках така робота вважатиметься
прихованими трудовими відносинами.
Якщо працівник обіймає посаду, яка з певних причин не внесена до штатного розпису,
це жодним чином не обмежує його трудових
прав. На такого працівника поширюється законодавство про працю, і його прийняття, переведення, звільнення тощо мають відбуватися
тільки відповідно до КЗпП.
Під «позаштатними працівниками» часто
розуміють сумісників, осіб, прийнятих за строковим трудовим договором, тимчасових працівників і навіть працівників, які перебувають
у тривалих відпустках (для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку в разі, якщо дитина потребує
домашнього догляду, тощо). Але така думка
є хибною, адже в усіх перелічених випадках
посади, на які прийнято працівників, мають
бути у штатному розписі.
Поширеною є практика «виведення працівників поза штат», яка не має жодних правових
підстав. Часто «виводять поза штат» працівників, які перебувають у тривалих відпустках,
гадаючи, що таким чином можна уникнути
необхідності дотримання процедури вивільнення працівників у разі скорочення. Але згідно зі
статтею 2 Закону № 504/96 на період відпустки
за працівником зберігається місце роботи, а у
визначених законом випадках — також заробітна плата. Тобто після закінчення відпустки
працівник повинен вийти на роботу на ту саму
посаду, яку він обіймав до відпустки.
Правовий статус працівника, який перебуває
у відпустці для догляду за дитиною, нічим не
відрізняється від правового статусу працівника, який перебуває у щорічній або будьякій іншій відпустці. Згідно з роз’ясненнями
Мінсоцполітики України, наведеними в листі від
13 березня 2012 р. № 40/06-187-12, прийняття
на роботу працівників має відбуватися згідно
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зі штатним розписом і посадовим окладом,
визначеним штатним розписом. Роботодавець
не має права вивести працівника поза штат.
Підсумовуючи викладене, доходимо виснов
ку, що працівник як учасник трудових відносин,
оформлених відповідно до КЗпП, не може бути
позаштатним.

Надомна робота
Конвенція Міжнародної організації праці «Про
надомну працю» від 20 червня 1996 р. № 177
містить визначення терміна «надомна праця» —
це робота, яку особа (надомник), виконує:
 за місцем свого проживання або в інших
приміщеннях за її вибором, але не у виробничих приміщеннях роботодавця;
 за винагороду;
 з метою виробництва товарів або послуг,
згідно з вказівками роботодавця, незалежно від
того, хто надає обладнання, матеріали або інші
використовувані ресурси.
Трудові відносини з надомниками регулюються КЗпП і Положенням № 275. Зазначене
Положення діє на території України в частині,
що не суперечить законодавству нашої країни.
Відповідно до Положення № 275 надомники — це особи, які уклали трудовий договір з
підприємством про виконання роботи вдома
особистою працею з використанням знарядь
праці та матеріалів, що виділяються підприємством, або таких, що придбані за рахунок цього
підприємства. Адміністрація може дозволяти
надомникам виготовлення виробів для підприємства з власних матеріалів та з використанням
власних механізмів та інструментів.
Організація трудового процесу вдома допускається тільки за наявності необхідних житлово-побутових умов, а в окремих випадках,
відповідно до загальних правил протипожежної
безпеки та санітарії, така робота дозволяється
тільки за згодою місцевих органів пожежної та
санітарної безпеки.
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Забороняється доручати надомникам виконання видів робіт, які створюють незручності
для сусідів (гучна робота приладів або механізмів, шкідливі якості сировини або матеріалів,
значні вібрації тощо). Житлово-побутові умови
обстежуються адміністрацією підприємства за
участю представників профспілки, а в деяких
випадках — також представників санітарного
або пожежного нагляду. Для цього створюється
спеціальна комісія, до якої від адміністрації
делегуються: начальник структурного підрозділу, до якого приймається працівник, начальник відділу кадрів, інженер з охорони праці,
інші працівники. За результатами обстеження
складається акт (додаток 2).
Відповідно до пункту 4 Положення № 275
переважне право на укладення трудового
договору про роботу вдома надається:
 жінкам, які мають дітей віком до 15 років;
 особам з інвалідністю;
 пенсіонерам;
 особам, які досягли пенсійного віку, але
не отримують пенсію;
 особам зі зниженою працездатністю,
яким на підставі медичного висновку рекомендована робота в надомних умовах;
 особам, які доглядають за інвалідами або
хворими членами сім’ї;
 особам, зайнятим на роботах із сезонним характером виробництва (у міжсезонний
період);
 особам, які навчаються в навчальних закладах денної форми навчання;
 особам, які з об’єктивних причин не можуть
бути зайняті безпосередньо на виробництві в цій
місцевості.
Хоча письмова форма трудового договору
з надомником необов’язкова, вона є бажаною
порівняно з усною формою трудового договору, адже особливості роботи з надомниками
потребують конкретного визначення та документального оформлення. У трудовому договорі
варто детально описати умови праці працівника
та взаємні обов’язки сторін трудового договору.
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Додаток 2
Товариство з обмеженою відповідальністю«Фарма»
АКТ
21.12.2017
м. Київ
Про обстеження житлово-побутових умов,
необхідних для виконання роботи на дому
Гордійчук А. П.
Нами, начальником відділу зв’язків з громадськістю Кривим С. А.,
начальником відділу по роботі з персоналом Гайдук Л. Ю., інженером з
охорони праці Данильченком В. П., у присутності Гордійчук А. П. було
обстежено житлово-побутові умови її проживання. У ході обстеження було
встановлено, що житлово-побутові умови Гордійчук А. П. відповідають
вимогам до виконання роботи за фахом маркетолога вдома. Незручностей
для сусідів Гордійчук А. П. такі роботи не створюють.
Начальник відділу
зв’язків з громадськістю

Кривий

С. А. Кривий

Начальник відділу по роботі
з персоналом

Гайдук

Л. Ю. Гайдук

Інженер з охорони праці

Данильченко

В. П. Данильченко

Трудовий договір з надомником бажано
укласти у письмовій формі, передбачивши в
ньому:
 розмір оплати праці;
 тривалість робочого часу;
 встановлені відрядні розцінки та норми
виробітку;
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 порядок і строки виплати нарахованої
заробітної плати;
 заходи матеріального або іншого заохочення;
 надання надомнику обладнання, інструментів та пристроїв, здійснення їх ремонту, а
якщо працівник використовує свої інструменти
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та пристрої — умови компенсації їх зношування
(амортизації);
 відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням роботи вдома (електроенергія, вода,
користування інтернетом, телефонним зв’язком
тощо);
 порядок і строки забезпечення надомників сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, необхідними для виробництва продукції,
а в разі використання надомником власних
матеріалів — порядок і строки відшкодування
їх вартості;
 порядок і строки вивезення готової продукції;
 у разі доставки готової продукції працівником — порядок та умови оплати проїзду та
часу, витраченого працівником на доставку;
 організація індивідуального навчання та
підвищення кваліфікації надомника;
 відповідальність працівника за недотримання встановлених строків виготовлення
продукції тощо.
На підставі трудового договору, укладеного
в письмовій формі, або заяви працівника в разі
укладення трудового договору в усній формі
видається наказ про прийняття на роботу.
Надомникам зазвичай виплачується заробітна плата за виконану роботу за відрядною
системою, але можлива й почасова система
оплати праці. При цьому надомні працівники
можуть працювати як на умовах повного, так
і неповного робочого часу.
Законодавством не визначено порядку обліку робочого часу надомників, тому на практиці
він зазвичай ведеться самим працівником, який
надає на підприємство щоденні або щотижневі
звіти.
За угодою сторін надомники можуть частину своїх обов’язків виконувати на робочому місці на території підприємства, якщо в
цьому є потреба. У такому випадку сторони
можуть домовитися про встановлення періоду
обов’язкової присутності працівника на підприємстві — у певні дні, години. Тобто можна
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говорити про поєднання двох режимів роботи — роботи вдома та гнучкого режиму робочого часу (ГРРЧ). Однак оформлюватися така
робота має як надомна, адже ГРРЧ передбачає
облік робочого часу, який у надомних умовах
праці може не здійснюватися.
Робочий час надомники, як правило, розподіляють на свій розсуд, тому вони не залучаються до таких видів робіт, як надурочні
роботи, робота у вихідні або святкові дні, для
них не застосовується ненормований робочий
день тощо. Робочий час надомників роботодавцем, як правило, не обліковується, хоча за
певних особливостей надомної роботи в обліку
робочого часу таких працівників потреба є.
Це стосується працівників, які мають виконувати роботу у певні, визначені роботодавцем,
години, наприклад, спілкуватися з клієнтами
компанії по телефону або за допомогою інших
засобів зв’язку. У такому випадку облік робочого часу працівник може вести самостійно,
а роботодавець може час від часу його конт
ролювати. Такі умови мають бути визначені в
трудовому договорі.
Надомники мають право на всі види відпусток, передбачені Законом № 504/96. Тривалість
щорічної основної відпустки для надомників,
як і для інших працівників, має становити не
менше ніж 24 календарних дні.
Трудові книжки надомників ведуться в загальному порядку відповідно до Інструкції № 58.
Запис про прийняття на роботу вноситься роботодавцем не пізніше тижневого строку з дня
прийняття надомника на роботу, при цьому факт
виконання працівником роботи вдома в трудовій
книжці не зазначається (додаток 3).
Відповідно до пункту 2.4.5 Інструкції зі
статистики кількості працівників, затвердженої
наказом Держкомстату України від 28 вересня
2005 р. № 286, надомники включаються до
облікової кількості штатних працівників за
кожний календарний день як цілі одиниці. На
надомника, як і на інших працівників, заводиться особова справа, заповнюється особова
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Додаток 3

04

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фарма»
25 12 2017 Прийнято маркетологом до відділу зв’язків із Наказ від 22.12.2017
№ 119-К
громадськістю

картка № П-2. Звільнення з роботи надомних
працівників відбувається на загальних підставах, визначених КЗпП. Якщо звільнення з
ініціативи працівника, за погодженням сторін
трудового договору або на вимогу третіх осіб,
не викликає запитань, то застосування деяких
підстав звільнення за ініціативою роботодавця
виглядає сумнівним. Зокрема, це стосується
звільнення за прогул (п. 4 ст. 40 КЗпП), появу
на роботі в нетверезому стані (п. 7 ст. 40 КЗпП)
тощо, які з очевидних причин неможливо буде
зафіксувати.
Як і будь-якому іншому працівнику надомнику можна оголосити догану, якщо він порушує трудову дисципліну. Під трудовою дисцип
ліною в цьому випадку слід розуміти умови
трудового договору. Наприклад, якщо трудовим договором передбачено, що працівник
повинен особисто з’являтися на підприємстві
та передавати готову продукцію, а він цього не
робить у встановлені терміни, це можна вважати порушенням трудової дисципліни. Якщо за
таке порушення йому в установленому порядку
буде оголошено догану, а через деякий час він
знову порушить трудову дисципліну, його може
бути звільнено за пунктом 3 статті 40 КЗпП.
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Робота вахтовим методом
Відповідно до пункту 1.1 Положень № 794 вахтовий метод — це особлива форма організації
робіт, що ґрунтується на використанні трудових
ресурсів поза місцем їх постійного проживання за
умови, якщо не може бути забезпечено щоденне
повернення працівників до місця їх постійного проживання (або якщо на поїздку від місця
розташування підприємства до місця роботи й
назад працівникам потрібно витрачати значну
кількість часу, наприклад, більше трьох годин,
про що йдеться в п. 1.4 Положень № 794 стосовно
будівельно-монтажних підприємств).
Серед особливостей роботи вахтовим методом слід виділити, зокрема, такі:
 запровадження спеціального режиму
праці;
 встановлення, як правило, підсумованого
обліку робочого часу;
 надання міжвахтового відпочинку працівникам у місцях їх постійного проживання.
Щодо визначення місця роботи працівників у разі вахтового методу роботи, часу й
тривалості вахти та часу відпочинку, то згідно
з пунктом 1.1 Положень № 794:
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 місцем роботи за вахтового методу вважаються об’єкти (дільниці), на яких здійснюється безпосередня трудова діяльність (наприклад,
якщо працівника буде прийнято на роботу на
підприємство, головний офіс (місце реєстрації)
якого розташований у м. Києві, а певні виробничі об’єкти — у Запорізькій області, то місцем
роботи працівника за вахтовим методом будуть
об’єкти у Запорізькій області);
 часом вахти вважаються періоди виконання робіт та міжзмінного відпочинку на
об’єкті (дільниці);
 тривалість вахти не повинна перевищувати одного місяця (до 30 діб). У виняткових
випадках на окремих об’єктах (дільницях) з
дозволу міністерства, відомства і відповідного
профспілкового органу тривалість вахти може
бути збільшена до двох місяців.

Прийняття рішення про застосування
вахтового методу
У разі доцільності застосування вахтового
методу виконання робіт відповідне рішення
приймається керівником підприємства за погодженням із профспілковим комітетом, а також
з дозволу вищої організації (за її наявності).
Підставою для прийняття зазначеного рішення
мають бути техніко-економічні розрахунки з
урахуванням ефективності застосування вахтового методу порівняно з іншими методами
ведення робіт. Також умови організації виробництва за вахтового методу відображаються у
відповідній проектно-технологічній документації, що розробляється підприємством.
У разі проведення будівельно-монтажних робіт
доцільність застосування вахтового методу на
об’єктах будівництва також обґрунтовується відповідними техніко-економічними розрахунками
під час розробки проектів організації будівництва
та інших проектно-технологічних документів.
Конкретні обсяги й види робіт, виконання яких
потребує вахтового методу, за необхідності визначаються підрядником і замовником під час укладення договорів підряду на будівництво, а для
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субпідрядних організацій — під час укладення
договорів субпідряду. У такому ж порядку передбачаються кошти на відшкодування додаткових
витрат, пов’язаних із застосуванням вахтового
методу організації робіт, підприємств торгівлі, громадського харчування, закладів охорони здоров’я
та інших, які можуть обслуговувати працівників,
що виконують роботи за вахтовим методом.
На практиці в разі доцільності виконання
робіт вахтовим методом відповідне рішення
оформлюється наказом керівника підприємства
(додаток 4), в якому визначаються основні умови
організації робіт вахтовим методом, порядок їх
фінансування та за необхідності затверджується положення про вахтовий метод організації
роботи на підприємстві. У зазначеному положенні регулюються такі питання, як організація
роботи вахтового персоналу; режим праці та
відпочинку, облік робочого часу; оплата праці,
днів тимчасової непрацездатності та виплата
компенсації; соціально-побутове забезпечення;
організація медичної допомоги; порядок надання
гарантій та компенсацій, передбачених чинним
законодавством (зазначені питання можуть також
регулюватися в колективному договорі).

Роботи вахтового персоналу
Згідно з пунктом 2.1 та іншими відповідними пунктами розділу ІІ Положень № 794
робота вахтовим методом повинна виконуватися, як правило, укрупненими бригадами із
застосуванням підрядних принципів організації
та оплати праці й забезпечувати наступність
вахтового персоналу, збереження матеріальних цінностей. Комплектування вахтового
(змінного) персоналу забезпечується штатними працівниками підприємства, що виконує
роботи вахтовим методом, за їх згодою. Також
зазначені працівники не повинні мати медичних
протипоказань до виконання робіт вахтовим
методом. Крім того, до робіт, виконуваних
вахтовим методом, не можуть залучатися
працівники молодше 18 років, вагітні жінки
та жінки, які мають дітей віком до трьох років.
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Додаток 4
Зразок наказу про запровадження вахтового методу роботи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДМОНТАЖ»
НАКАЗ
02.10.2017		

м. Харків				

№ 14

Про запровадження вахтового методу роботи
на окремих віддалених об’єктах виконання робіт
З метою економії фінансових ресурсів, оптимізації виробничої діяльності
підприємства та забезпечення своєчасного виконання робіт за договором
генерального підряду від 25 вересня 2017 р.
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити вахтовий метод для таких категорій робіт:
— будівельно-монтажні;
— будівельно-опоряджувальні.
2. Затвердити Положення про вахтовий метод організації робіт на окремих віддалених об’єктах виконання робіт ТОВ «Будмонтаж», що додається.
3. Головному інженеру Лимаренку О. П. разом із відділом організації
праці та заробітної плати (Фольварочному С. І.), юридичним відділом
(Гапчуку В. І.) та відділом кадрів (Замковецькій С. О.) підготувати графіки роботи на вахті, погодити їх із профспілковим комітетом і подати на
затвердження не пізніше 13 жовтня 2017 р.
3. Фінансовому відділу за участю бухгалтерської служби до 17 жовтня
2017 р. розробити та затвердити кошторис робіт, які виконуватимуться
вахтовим методом.
4. Відділу кадрів (Замковецькій С. О.) забезпечити:
— ознайомлення до 1 листопада 2017 р. з Положенням, зазначеним у
пункті 2 цього наказу, всіх працівників підприємства, яких воно стосується,
під підпис;
— укомплектування до 10 листопада 2017 р. працівниками вахтових
груп згідно із встановленими нормативами.
Директор 		

Ващенко			

В. В. Ващенко

ПОГОДЖЕНО:
Голова профспілкового комітету підприємства
Остапчук Р. Р. Остапчук
(протокол від 13.10.2017 № 3)
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Відповідно до пункту 2.4 Положень № 794
з метою організованого комплектування вахт
працівниками міністерства та відомства можуть
переводити останніх за їх згодою з одного підвідомчого підприємства на інше для виконання
робіт вахтовим методом. При цьому в наказі
про переведення обумовлюється, що керівник
підприємства зобов’язаний надавати зазначеним працівникам після закінчення строку їх
трудового договору попередню роботу, а за її
відсутності — іншу рівноцінну роботу на тому
ж підприємстві. У наказі також вказується мета
переведення: для роботи вахтовим методом.
Подібною схемою можна скористатися й
на приватних підприємствах, не підвідомчих
певним міністерствам і відомствам, хоча зрозуміло, що чинне законодавство не передбачає
можливості покладання обов’язку на власника підприємства, на якому раніше працював
звільнений працівник, надати йому попередню
роботу після закінчення його вахтової роботи
на іншому підприємстві. У цьому випадку працівник, який бажає працювати на іншому підприємстві вахтовим методом, має отримати від
нього лист до керівництва свого підприємства з
проханням про його звільнення за переведенням
на інше підприємство для виконання вахтових
робіт. На підставі такого листа та заяви працівника про переведення видається відповідний
наказ (додаток 5).
На тому ж підприємстві, на яке переведено
відповідних працівників, з ними укладаються строкові трудові договори. Також у всіх
випадках під час виконання робіт вахтовим
методом згідно з пунктом 2.4 Положень № 794
у трудовій книжці у графі 3 розділу «Відомості
про роботу» вказується, що робота виконується
вахтовим методом.

Режим праці й відпочинку та облік
робочого часу
У п. 4.1 Положень № 794 зазначається, що
за вахтового методу організації робіт встановлюється, як правило, підсумований облік
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робочого часу за місяць, квартал або за інший
більш тривалий період, але не більше ніж за рік.
Обліковий період охоплює:
 весь робочий час (його тривалість за
обліковий період не повинна перевищувати
нормальної кількості робочих годин, встановлених законодавством. Також на роботах із
шкідливими умовами праці норма робочого
часу обчислюється виходячи із встановленого
законодавством скороченого робочого часу);
 час у дорозі від місця розташування підприємства або від пункту збору до місця роботи
й назад;
 час відпочинку, що припадає на цей календарний відрізок часу.
Робочий час і час відпочинку в межах облікового періоду регламентується графіком роботи
на вахті, який затверджується адміністрацією
підприємства за погодженням з профспілковим комітетом, як правило, на рік і доводиться
до відома працівників не пізніше ніж за один
місяць до введення його в дію. У графіках також
передбачаються дні, необхідні для доставки
працівників на вахту і назад. Також ведеться
спеціальний облік робочого часу і часу відпочинку кожного працівника, який виконує роботи
вахтовим методом, за місяцями і наростаючим
підсумком за весь обліковий період.
Зауважимо, що згідно з пунктом 4.2 Положень № 794 дні перебування в дорозі до місця
роботи й назад до норми робочого часу не
включаються й можуть припадати на дні міжвахтового відпочинку. Але відповідно до пункту 5.7
Положень № 794 за дні перебування в дорозі
згідно з графіком роботи на вахті, а також за дні
затримки в дорозі у зв’язку із метеорологічними
умовами або з вини транспортних організацій
працівникові виплачують денну тарифну ставку
(оклад) із розрахунку семигодинного робочого
дня.
Що стосується тривалості щоденної роботи
(зміни), то вона не повинна перевищувати 12
годин, а тривалість щоденного (міжзмінного)
відпочинку працівників з урахуванням обідніх
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Додаток 5
Зразок наказу про звільнення у зв’язку з переведенням
на інше підприємство для роботи вахтовим методом
							
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рембуд»
Найменування підприємства (установи, організації)

Типова форма № П-4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. № 489
Код ЄДРПОУ
00000000

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) № 21-К від «13» листопада 2017 року
про припинення трудового договору (контракту)
Звільнити «14» листопада 2017 року

Табельний номер
58

Силкіна Івана Володимировича
(прізвище, ім’я, по батькові)

цех №1
(назва структурного підрозділу)

монтажника будівельного 5-го розряду
(назва професії (посади), розряд, клас (категорія) кваліфікації)

у зв’язку з переведенням до ТОВ «Монтажбуд» для роботи вахтовим методом, п. 5 ст. 36
КЗпП України
(причина звільнення)

заява Сидоренка І. В. від 10.11.2017, лист директора ТОВ «Монтажбуд» від________________
09.11.2017№ 28_________________________________________________________________
(підстави звільнення)

 Вихідна допомога — грн — коп.
 Компенсація за 11 календарних днів невикористаної щорічної відпустки.
 Компенсація за — календарних днів невикористаної відпустки працівникам, які мають дітей.
 Утримання за __—__ календарних днів, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини

робочого року.

Керівник підприємства
(установи, організації)			
З наказом (розпорядженням)
ознайомлений
		

Петренко

П. П. Петренко

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Силкін

«13» листопада 2017 року

(підпис працівника)
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перерв згідно з пунктом 4.3 Положень № 794
може бути зменшена до 12 годин. Недовикористані в цьому випадку години щоденного відпочинку, а також дні щотижневого відпочинку
підсумовуються й надаються працівникові у
вигляді додаткових вільних від роботи днів протягом облікового періоду.
Також кількість днів щотижневого відпочинку в поточному місяці повинна бути не меншою
за кількість повних тижнів цього місяця, й ці дні
можуть припадати на будь-які дні тижня.
Зауважимо, що працівникам, які звільнилися до закінчення облікового періоду, дата
звільнення за їх згодою може вказуватися з
урахуванням тих днів, що вважаються днями
міжвахтового відпочинку.

Оплата праці
Згідно з пунктом 5.1 Положень № 794 оплата праці працівників за вахтового методу організації робіт здійснюється:
 робітникам з відрядною оплатою праці —
за обсяг виконаних робіт згідно з укрупненими,
комплексними та іншими чинними нормами й
розцінками;
 робітникам з почасовою оплатою праці —
за весь фактично відпрацьований час у годинах
із розрахунку встановлених тарифних ставок
та присвоєних розрядів;
 майстрам, виконробам, начальникам дільниць (змін) та іншому персоналу, який безпосередньо здійснює керівництво на об’єкті, — за
весь фактично відпрацьований за графіком час
із розрахунку встановлених місячних посадових
окладів. При цьому годинна ставка працівників
у цих випадках визначається шляхом ділення
місячного посадового окладу на кількість робочих
годин згідно з календарем розрахункового місяця;
 іншим керівникам, фахівцям і службовцям, які також працюють на вахті, — за фактично відпрацьований час (у днях) із розрахунку
встановлених місячних посадових окладів.
Працівники можуть преміюватися відповідно до чинного на підприємстві положення про
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преміювання, а їм також можуть виплачуватися
встановлені законодавством надбавки, доплати, коефіцієнти та інші підвищення заробітної
плати за роботу у відповідних умовах: наприклад, за роботу в гірських умовах.
Зауважимо, що в деяких випадках керівники
підприємств, що здійснюють роботи вахтовим
методом, з дозволу профспілкових комітетів
можуть залучати працівників до роботи понад
тривалість робочого часу, встановленого графіками роботи на вахті, але не більше ніж на три
дні: наприклад, згідно з пунктом 5.5 Положень
№ 794 у разі несвоєчасного прибуття чергового
вахтового персоналу до місця роботи. У таких
випадках робота понад норму робочого часу
оплачується як надурочна відповідно до статті 106 КЗпП.
Як правило, вахтовий метод роботи застосовується:
 у разі значного віддалення виробничих
об’єктів від місця розташування підприємства;
 у разі недоцільності виконання робіт
звичайними методами;
 з метою скорочення термінів будівництва
об’єктів виробничого та соціального призначення в необжитих і віддалених районах та
в районах з високими темпами робіт у разі
незабезпечення цього району відповідними
трудовими ресурсами.
Зауважимо, що згідно з пунктом 1.1 Положень № 794 направлення працівника на вахту,
тобто його поїздка до місця роботи вахтовим
методом, не є службовим відрядженням. Тому
відповідно до пункту 5.6 Положень № 794
працівникам, які виконують роботи вахтовим
методом (включаючи працівників підприємств
і організацій торгівлі та громадського харчування, зв’язку, транспорту, закладів охорони
здоров’я та інших, на яких покладено обов’язки
з обслуговування колективів, що працюють
вахтовим методом), за кожний календарний
день перебування в місцях виконання робіт
у період вахти, а також за фактичні дні перебування в дорозі від місця розташування під-
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приємства (пункту збору) до місця роботи й
назад виплачується замість добових надбавка
за вахтовий метод роботи в розмірах згідно із
законодавством.
Розмір і порядок виплати зазначених надбавок визначено Постановою № 490. Зокрема,
у пункті 1 цієї Постанови вказано, що підприємства самостійно встановлюють надбавки до
тарифних ставок і посадових окладів працівників, робота яких виконується вахтовим методом, у розмірах, передбачених колективними
договорами або за погодженням із замовником. При цьому граничні розміри надбавок
працівникам за день не можуть перевищувати
граничних норм витрат, установлених КМУ для
відряджень у межах України (у разі виконання
роботи за межами України — не можуть перевищувати 80 % граничних норм добових витрат,
установлених КМУ для відряджень за кордон).

Інші питання роботи вахтовим методом
Певні об’єкти виконання вахтових робіт
можуть змінювати свою дислокацію, але відповідне переміщення працівників, які на них
працюють, згідно з пунктом 1.1 Положень № 794
не вважається переведенням працівника на іншу
роботу й не потребує їх згоди.
Відповідно до пункту 2.5 Положень № 794
доставка працівників на вахту здійснюється організовано підприємством від місця розташування підприємства або від іншого пункту збору,
встановленого підприємством, до місця роботи
й назад економічно обґрунтованими видами
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транспорту (власного або за договором відповідних транспортних підприємств). Також проїзд
працівників від місця їх постійного проживання
до пункту збору та місця роботи (об’єкту, дільниці) й назад оплачується підприємством.
У пункті 6.1 Положень № 794 зазначається, що
особи, які проживають у вахтових селищах, забезпечуються транспортним, торговельно-побутовим
обслуговуванням, а також щоденним триразовим
гарячим громадським харчуванням.
Пунктом 7.1 Положень № 794 передбачено,
що щорічна відпустка працівникам, зайнятим на
роботах вахтовим методом, надається в установленому порядку після використання днів відпочинку (відгулів). Також дні відпочинку (відгулів)
включаються до стажу, що дає право на щорічну
основну та додаткові відпустки за роботу у шкідливих умовах праці тощо.
Середній заробіток для оплати за дні щорічної відпустки обчислюється у встановленому
законодавством порядку (згідно з Порядком
обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 8 лютого 1995 р.
№ 100). Якщо закінчення щорічної відпустки
працівника припадає на дні міжвахтового відпочинку колективу, в якому він працює, працівникові до початку вахти надається інша робота
на підприємстві з оплатою в порядку, передбаченому законодавством, або ж він переводиться
до іншої зміни вахти. За згодою сторін питання
може бути вирішене шляхом надання цьому
працівникові відпустки без збереження заробітної плати (абзац 3 п. 7.1 Положень № 794).
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Цивільно-правовий чи трудовий договір

Цивільно-правовий чи
трудовий договір

У

країнським законодавством передбачено два види правовідносин, за
якими можна використовувати працю
фізичних осіб. Одні з них регулюються
трудовим законодавством і виникають після
укладення між роботодавцем і працівником
трудового договору. Інші регулюються цивільним законодавством, і підставою для них
є цивільно-правовий договір, укладений між
замовником та виконавцем. Що спільного та
відмінного між цими договорами, з’ясуємо далі.
Розпочнемо з визначення понять «трудовий
договір» та «цивільно-правовий договір». Згідно зі статтею 21 КЗпП трудовий договір — це
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 роботодавець — виплачувати працівникові
заробітну плату та забезпечувати умови праці,
необхідні для виконання роботи.
Інколи певна робота на підприємстві виконується не за трудовим договором, а на підставі
цивільно-правових договорів, які ще називають
«трудовими угодами». Це не зовсім правильно,
оскільки такі правовідносини в разі виконання
робіт за цивільно-правовими договорами регулюються не трудовим законодавством, а цивіль-
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ним. Стаття 626 ЦКУ містить загальне визначення
поняття «договір», згідно з яким договором є
домовленість двох або більше сторін, спрямована
на встановлення, зміну або припинення цивільних
прав та обов’язків. Як свідчить практика, багато
хто плутає ЦПД та трудовий договір. Справді,
вони мають спільні риси, але відмінностей все
ж таки більше. Розглянемо це далі.
Цивільно-правові договори можуть бути різними, а їх характеристика та особливості визначаються статтями ЦКУ, зокрема:
 статтею 837 — договір підряду, за яким
одна сторона (підрядник) зобов’язується на
свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник
зобов’язується прийняти та оплатити виконану
роботу. Договір підряду може укладатися на
виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі
або на виконання іншої роботи з переданням її
результату замовникові. Усі нюанси укладання
та виконання договору підряду розглядаються
у главі 61 ЦКУ;
 статтею 655 — договір купівлі-продажу,
згідно з яким одна сторона (продавець) передає
або зобов’язується передати майно (товар) у
власність другій стороні (покупцеві), а покупець
приймає або зобов’язується прийняти майно
(товар) і сплатити за нього певну грошову суму;
 статтею 712 — договір поставки, за
яким продавець (постачальник), який здійснює
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підприємницьку діяльність, зобов’язується
передати у встановлений строк (строки) товар
у власність покупця для використання його у
підприємницькій діяльності або в інших цілях,
не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім
або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити
за нього певну грошову суму;
 статтею 713 — договір контрактації
сільськогосподарської продукції, відповідно до
якого виробник сільськогосподарської продукції
зобов’язується виробити визначену договором
сільськогосподарську продукцію та передати її
у власність заготівельникові (контрактанту) або
визначеному ним одержувачеві, а заготівельник
зобов’язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами відповідно до
умов договору;
 статтею 715 — договір міни (бартеру),
за яким кожна зі сторін зобов’язується передати
другій стороні у власність один товар в обмін
на інший;
 статтею 731 — договір ренти, згідно з
яким одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність
майно, а платник ренти взамін цього зобо
в’язується періодично виплачувати одержувачеві
ренту у формі певної грошової суми або в іншій
формі. Договором ренти може бути встановлено обов’язок виплачувати ренту безстроково (безстрокова рента) або протягом певного
строку;
 статтею 759 — договір найму (оренди), на підставі якого наймодавець передає або
зобов’язується передати наймачеві майно у
користування за плату на певний строк. Предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій
первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ);
 статтею 892 — договір на виконання
науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, згідно з яким
підрядник (виконавець) зобов’язується про-
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вести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та
конструкторську документацію на нього, нову
технологію тощо, а замовник зобов’язується
прийняти виконану роботу та оплатити її;
 статтею 901 — договір про надання
послуг, відповідно до якого одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується
оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо
інше не встановлено договором;
 статтею 909 — договір перевезення
вантажу, за яким одна сторона (перевізник)
зобов’язується доставити довірений їй другою
стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на
одержання вантажу (одержувачеві), а відправник
зобов’язується сплатити за перевезення вантажу
встановлену плату;
 статтею 1000 — договір доручення,
на підставі якого одна сторона (повірений)
зобов’язується вчинити від імені та за рахунок
другої сторони (довірителя) певні юридичні дії.
Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює,
припиняє цивільні права та обов’язки довірителя.
Договором доручення може бути встановлено
виключне право повіреного на вчинення від
імені та за рахунок довірителя всіх або частини
юридичних дій, передбачених договором. У договорі можуть бути встановлені строк дії такого
доручення та (або) територія, у межах якої є
чинним виключне право повіреного;
 статтею 1011 — договір комісії, згідно з
яким одна сторона (комісіонер) зобов’язується
за дорученням другої сторони (комітента) за
плату вчинити один або кілька правочинів від
свого імені, але за рахунок комітента;
 статтею 1109 — ліцензійний договір,
згідно з яким одна сторона (ліцензіар) надає
другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності
(ліцензію) на умовах, визначених за взаємною
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згодою сторін з урахуванням вимог ЦКУ та
іншого закону.
Найчастіше як трудові угоди на підприємстві
укладаються договори підряду або про надання
послуг. Але інколи може бути доцільним і укладення інших видів цивільно-правових договорів.
Наприклад, якщо підприємству необхідна для
використання як сировини деяка кількість якоїсь
специфічної сільськогосподарської продукції,
воно може укласти трудовий договір з певною
особою, яка виконуватиме відповідні завдання
та обов’язки з вирощування такої продукції у
підсобному господарстві підприємства. У той же
час інколи з економічної точки зору для підприємства доцільніше укласти договір купівлі-продажу
з фізичною особою — власником такої продукції
або договору контрактації сільськогосподарської
продукції з фізичною особою — фермером.

Спільне між трудовим договором та ЦПД
До спільних ознак трудового договору та
ЦПД можна віднести такі:
 в обох договорах однією з його сторін є
фізична особа;
 обидва договори пов’язані з виконанням
роботи;

 і за трудовим договором, і за ЦПД провадиться оплата;
 виплати за обома видами договорів (зокрема, якщо ЦПД укладено із фізичною особою)
підлягають оподаткуванню податком на доходи
фізичних осіб (ПДФО), єдиним соціальним внес
ком (ЄСВ) та військовим збором (ВЗ);
 стаж роботи за обома видами договорів
зараховується до страхового стажу, що дає право
на пенсію;
 і за трудовим договором, і за ЦПД передбачена певна відповідальність сторін, зокрема
відшкодування працівником/виконавцем збитків, завданих підприємству;
 за невиплату чи затримку у виплаті належних працівнику (за трудовим договором) або
виконавцю (за ЦПД) коштів вони мають право
подати до суду позов про стягнення заборгованості.

Відмінності між трудовим договором та
ЦПД
Як зазначалося вище, відмінностей між трудовим договором та ЦПД набагато більше, ніж
спільних рис, тому для зручності наведемо їх у
таблиці.

Відмінності між трудовим договором та ЦПД
Трудовий договір

ЦПД

Законодавство, що регулює відносини
КЗпП, інші законодавчі акти, що регулюють трудові ЦКУ, інші нормативні акти, які регулюють здійснення
відносини
певних видів діяльності
Форма договору
Укладається, як правило, у письмовій формі. Статтею 24 Договір укладають у письмовій формі у випадках, визнаКЗпП визначені випадки, коли додержання письмової чених статтею 208 ЦКУ.
форми трудового договору є обов’язковим (у разі укла- Усно можуть вчинятися правочини, які повністю викодення контракту; якщо на письмовій формі наполягає нуються сторонами у момент їх вчинення, за винятком
працівник; якщо робота відбуватиметься в умовах під- правочинів, які:
 підлягають нотаріальному посвідченню або державній
вищеного ризику для здоров’я тощо)
реєстрації;
 для яких недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність (частина перша ст. 206 ЦКУ)
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Трудовий договір

ЦПД
Сторони договору

Роботодавець і працівник

Замовник і підрядник/виконавець
Предмет договору та мета його укладення

Укладається з метою організації процесу праці. Пред- Укладається з метою досягнення певного результату.
метом є виконання певної роботи (трудових функцій) Предметом може бути виготовлення, обробка, переза конкретною кваліфікацією, професією, посадою робка, ремонт, виконання іншої роботи, надання певних
послуг з переданням результату замовнику
Строк дії договору
Трудовий договір може бути (ст. 23 КЗпП):
 безстроковим, що укладається на невизначений
строк;
 укладеним на визначений строк, установлений за
погодженням сторін;
 таким, що укладається на час виконання певної
роботи

Не може укладатися на невизначений строк.
За договором підряду строки виконання роботи або
її окремих етапів встановлюються безпосередньо договором (ст. 846 ЦКУ).
Строк договору про надання послуг встановлюється за
домовленістю сторін (ст. 905 ЦКУ)

Оформлення трудових відносин
Прийняття на роботу оформлюють заявою майбутнього
працівника та наказом (розпорядженням) керівника. До
дати початку роботи працівника роботодавець повинен
подати до територіального органу ДФС за місцем обліку
як платника єдиного соціального внеску повідомлення
про прийняття працівника на роботу. Прийняту на роботу особу зараховують до працівників підприємства

ЦПД укладається без жодних заяв та наказів. Повідом
лення про початок роботи також не подається.
Підрядника або виконавця не зараховують до працівників підприємства

Надання трудової книжки
У разі працевлаштування на основне місце роботи Трудова книжка не подається, відомості про роботу за
працівник має надати трудову книжку. Кадрова служ- ЦПД до неї не вносяться
ба вносить до неї запис про прийняття працівника на
роботу
Внутрішній трудовий розпорядок
Працівник підпорядковується правилам внутрішнього
трудового розпорядку роботодавця, виконує роботи
відповідно до графіка чи режиму роботи, встановленого
роботодавцем. Працівник повинен виконувати доручену
йому роботу особисто й не має права передоручати її
виконання іншій особі
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На підрядника/виконавця не поширюються правила
внутрішнього трудового розпорядку. Він розподіляє
свою роботу в часі на власний розсуд, самостійно її
організовує.
Підрядник має право, якщо інше не встановлено
договором, залучити до виконання роботи інших
осіб (ст. 838 ЦКУ). Виконавець послуги має надати
її замовнику особисто, але якщо це передбачено договором, має право покласти виконання договору
на іншу особу, залишаючись відповідальним за його
порушення (ст. 902 ЦКУ)
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Трудовий договір
ЦПД
Підтвердження виконання обов’язків за договором
Виконання трудових обов’язків підтверджують наряди, Результат виконання роботи/факт надання послуги фіктабель обліку використання робочого часу
сують в акті про виконання робіт/надання послуг
Оплата за договором
Працівникові нараховують та виплачують заробітну Підряднику/виконавцю нараховується та виплачується
плату, розмір якої не може бути нижчим від законодавчо винагорода за договором, розмір якої встановлюється за
встановленого мінімуму. Зарплата виплачується не домовленістю сторін та не обмежується ні мінімальним,
рідше ніж двічі на місяць через проміжок часу, що не ні максимальним розмірами. Строки виплати також
перевищує 16 календарних днів, і не пізніше семи днів встановлюють за домовленістю сторін у договорі (ст.
після закінчення періоду, за який здійснюється виплата 854, 903 ЦКУ)
(ст. 115 КЗпП)
Загальнообов’язкове державне страхування
Працівник підлягає загальнообов’язковому державному Особа, яка працює за ЦПД, підлягає загальнообов’яз
пенсійному страхуванню, обов’язковому державному ковому державному пенсійному страхуванню. В інших
соціальному страхуванню від нещасного випадку на видах соціального страхування він може брати участь на
виробництві та професійного захворювання, у зв’язку добровільних засадах
з тимчасовою втратою працездатності та на випадок
безробіття
Соціально-трудові гарантії
Працівник має право на трудові та соціальні гарантії, Підрядник/виконавець не має права на трудові та соціпередбачені законодавством, зокрема йому гарантується альні гарантії, передбачені законодавством для найманих
нормальна тривалість робочого часу, а також вихідні, працівників, у т. ч. на оплату тимчасової непрацездатності
святкові та неробочі дні, оплата тимчасової непраце
здатності, пільги, особливі умови праці для жінок тощо
Надання та оплата відпусток
Працівник має право на щорічні та інші відпустки, перед- Підрядник/виконавець не має права на жодні відпустки
бачені законодавством
Відповідальність сторін за заподіяну шкоду
Працівники несуть матеріальну відповідальність за шко- Сторони цивільно-правового договору за заподіяну шкоду
ду, заподіяну у зв’язку з невиконанням або неналежним несуть майнову відповідальність. За нормами цивільного
виконанням трудових обов’язків. Працівник несе відпо- законодавства (ст. 623 ЦКУ) діє принцип повного відвідальність тільки за пряму дійсну шкоду в розмірі не шкодування шкоди, тобто окрім прямої дійсної шкоди
більше його середнього місячного заробітку (крім ви- виконавець/підрядник несе відповідальність і за прибуток,
падків, встановлених ст. 132, 134 КЗпП) та за умови, що який замовник не одержав з його вини.
вона заподіяна підприємству його протиправними діями Замовник не несе відповідальності за організацію під(бездіяльністю). Працівник не несе відповідальності за рядником/виконавцем виробничого процесу, оскільки
неодержаний з його вини прибуток (упущену вигоду). вони здійснюють це самостійно та на власний ризик
Роботодавець, у свою чергу, несе відповідальність за
шкоду, заподіяну здоров’ю працівника внаслідок незабезпечення умов праці, за порушення прав працівника
на працю, незаконне переведення на іншу роботу або
звільнення тощо
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Трудовий договір

ЦПД
Відрядження
За розпорядженням керівника підприємства працівника Підприємство не може направити у відрядження виможе бути направлено в службове відрядження для ви- конавця робіт (послуг) за ЦПД, оскільки відносини між
конання доручення поза місцем його постійної роботи. ними не є трудовими
Підприємство може направляти у відрядження своїх
працівників та членів керівних органів
Охорона праці
Роботодавець зобов’язаний забезпечити працівнику ЦКУ не встановлює жодних вимог до замовника щодо
безпечні та нешкідливі умови праці (ст. 153 КЗпП). створення безпечних та нешкідливих умов праці викоУ разі шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або навця. Підрядник і виконавець виконують свою роботу
іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконан- на власний ризик
ням трудових обов’язків, власник або уповноважений
ним орган повинен здійснити відповідне відшкодування
(ст. 173 КЗпП)
Припинення договору
Трудовий договір припиняється одночасно зі звільнен- Договір підряду припиняється після виконання роботи та
ням працівника, що оформляється наказом керівника передавання її результатів замовникові й оплати виконаної
підприємства. Припинення трудового договору може роботи, про що складається акт, який підписують сторони.
відбуватися на підставі статті 36 КЗпП, а також з ініціативи Договір про надання послуг може бути припинений у т. ч.
працівника (ст. 38, 39 КЗпП) або з ініціативи роботодавця шляхом односторонньої відмови від договору. Запис
(ст. 40, 41 КЗпП). Про звільнення працівника робиться про розірвання (припинення) ЦПД у трудовій книжці не
запис у його трудовій книжці
робиться

Оподаткування виплат за трудовим
договором та ЦПД
Нарахована працівникові за трудовим договором заробітна плата (основна, додаткова, заохочувальні та компенсаційні виплати) включається
до фонду оплати праці підприємства. Усі доходи,
що включаються до фонду оплати праці, оподатковуються в загальному порядку, зокрема
із суми заробітної плати утримується ПДФО за
ставкою 18 % та військовий збір — 1,5 %.
Під час нарахування ПДФО база оподаткування визначається як нарахована заробітна
плата, зменшена на суму податкової соціальної
пільги за її наявності.
ЄСВ нараховується «зверху» на заробітну
плату за ставкою 22 %. Такий розмір ставки застосовується до всіх видів доходів, крім доходів
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працівників-інвалідів та підприємств і організацій всеукраїнських громадських організацій
інвалідів, зокрема УТОГ та УТОС.
У разі якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як
добуток розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки 22 %.
Максимальна величина доходу для справляння ЄСВ дорівнює 25 розмірам прожиткового
мінімуму для працездатних осіб. Звертаємо
увагу, що протягом року ця величина не є пос
тійною: вона змінюється разом зі зміною розміру прожиткового мінімуму. Зокрема, в 2017 р.
максимальний розмір зарплати (доходу), на яку
нараховують ЄСВ, становить:
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 40 000,00 грн — з 1 січня 2017 р. по 30
квітня 2017 р.;
 42 100,00 грн — з 1 травня 2017 р. по 30
листопада 2017 р.;
 44 050,00 грн — з 1 грудня 2017 р. по 31
грудня 2017 р.
Нарахована виконавцю/підряднику за ЦПД
винагорода не належить до фонду оплати
праці підприємства. Разом з тим якщо виконавець або підрядник є фізичною особою
(не підприємцем), то сума такої винагороди
включається до складу їхнього загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу
і підлягає оподаткуванню.
Зокрема, так само як і заробітна плата, сума
винагороди обкладається ПДФО за ставкою
18 %. При цьому база оподаткування визначається як нарахована сума винагороди за
ЦПД, без застосування податкової соціальної
пільги. Також із суми винагороди утримується
військовий збір у розмірі 1,5 %.
На суму винагороди за ЦПД, як і на заробітну
плату, «зверху» нараховується ЄСВ у розмірі
22 %. Однак, на відміну від заробітної плати, ЄСВ
нараховується на будь-яку суму винагороди за
ЦПД, незалежно від її розміру, без обмеження
максимальною величиною. Крім того, якщо сума
винагороди з розрахунку на місяць є меншою
за розмір мінімальної заробітної плати, то базу
нарахування ЄСВ не потрібно донараховувати
до рівня мінімальної зарплати.
Щодо утримання, нарахування та сплати
ПДФО, ЄСВ і ВЗ, то і з винагороди за ЦПД, і із
заробітної плати вони повинні утримуватись/
нараховуватись у момент нарахування доходу
та бути перераховані до бюджету під час виплати такого доходу. Якщо ж заробітна плата
чи винагорода нараховані, але не виплачені,
то ПДФО, ЄСВ та ВЗ все одно слід сплатити в
строки, встановлені для місячного податкового
періоду, зокрема ЄСВ — не пізніше 20 числа
наступного місяця (абзац перший частини
восьмої ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
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державне соціальне страхування» від 8 липня
2010 р. № 2464-VI), а ПДФО і ВЗ — не пізніше
30 календарних днів, що настають за місяцем
нарахування доходу.
У разі якщо ЦПД укладено з фізичною особою — підприємцем, то оподаткування його
винагороди здійснюється по-іншому, а саме
за загальними правилами, встановленими для
підприємців, якщо такий підприємець надасть
копію документа, що підтверджує його державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта
підприємницької діяльності.

Переваги для сторін договору
Більшість роботодавців періодично замислюються над тим, який договір їм вигідніше
укладати: трудовий чи ЦПД. Вище вже було
розглянуто, що спільного та відмінного між
цими двома видами договорів, і можна відзначити, що обидва мають для сторін договору як
переваги, так і недоліки.
Так, уклавши з працівником трудовий договір, роботодавець може встановити йому
випробування з метою перевірки його відповідності дорученій роботі. Якщо буде встановлено невідповідність працівника роботі, на яку
його приймають, роботодавець має право його
звільнити протягом строку випробування.
Також за трудовим договором роботодавець має більше можливостей, щоб заохотити
працівника працювати краще: він може виплачувати йому премії, встановити надбавки чи
доплати, пов’язані з виконанням працівником
трудових функцій, що, у свою чергу, стимулюватиме працівника краще працювати на
загальний результат.
Для працівника укладення трудового договору, безумовно, має більше переваг, ніж виконання робіт чи послуг за ЦПД. Це і соціальні
пільги та гарантії, і право на відпустки, і отримання зарплати двічі на місяць, і впевненість
у завтрашньому дні завдяки постійній роботі.
За ЦПД роботодавець виступає замовником
і, уклавши такий договір, знімає із себе відпо-
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відальність, покладену трудовим законодавством. Зокрема, звільняє себе від: обов’язку
створення безпечних умов праці; виплати заробітної плати в розмірі не менше мінімальної
та не рідше ніж двічі на місяць; оплати листків
непрацездатності; надання щорічної відпустки.
З іншого боку, роботодавець як замовник не
може контролювати процес виконання робіт/
надання послуг. Тобто він не може бути впевненим у тому, що виконавець/підрядник вчасно
надасть послугу чи виконає певну роботу (або
її частину), що може мати негативні наслідки.
Крім того, він не може перевірити ділові якості
виконавця/підрядника, оскільки за ЦПД випробування не встановлюється.
Для виконавця/підрядника за ЦПД найбільш
позитивним є те, що він має право самостійно
обирати графік роботи — головне вкластися в
граничний термін, визначений договором. Разом з тим він втрачає право на соціальні пільги
та гарантії, передбачені трудовим договором.
Щодо оподаткування винагороди за ЦПД,
то основною перевагою порівняно з трудовим
договором є те, що виплата винагороди не має
нижньої межі в розмірі мінімальної зарплати в
розрахунку на місяць і не потрібно донараховувати ЄСВ до мінімального внеску.
Роботодавцям відомо, що контролюючі
органи досить прискіпливо перевіряють укладені ЦПД, оскільки вбачають у цьому ухилення
від сплати податків/зборів. Тому щоб під час
перевірки в них не виникло сумнівів у дійсності
ЦПД та не з’явилася можливість визнати його
удаваним, тобто таким, що вчинений для приховання іншого правочину, з відповідними
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неприємними наслідками, слід пам’ятати про
правильні формулювання в ЦПД. Зокрема, у
такому договорі:
 слід якомога детальніше прописати предмет договору, тобто вказати всі види робіт/
послуг;
 не можна використовувати формулювання на кшталт «прийнято для виконання
функцій програміста» чи «виконання роботи
за професією охоронця»;
 потрібно уникати словосполучень «заробітна плата», «оплата праці»;
 не можна посилатися на норми КЗпП у
частині визначення розміру винагороди;
 у разі укладення ЦПД з однією особою
на тривалий строк бажано, щоб розмір винагороди періодично змінювався, а не був установлений у фіксованій сумі (що нагадуватиме
заробітну плату), та підтверджувався відповідними документами (кошториси, акти);
 не можна зазначати режим робочого
часу, наприклад, що робота виконуватиметься з 9:00 до 18:00. Слід вказати кінцевий або
проміжний термін виконання робіт/надання
послуг;
 не варто допускати ситуацій, коли після
закінчення строку дії ЦПД особа продовжує виконувати роботи/надавати послуги. За потреби в
таких роботах слід укласти новий ЦПД;
 потрібно правильно зазначити назву
договору: він має називатися «Договір підряду»,
або «Договір про надання послуг» і в жодному
разі не повинен мати назву «Трудова угода»,
адже трудова угода — це фактично те ж саме,
що й трудовий договір.
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