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Знайте, що ви будете саме там,
де повинні бути, щоб випробувати саме те, що обрали, щоб
стати тим, ким ви є насправді.
Ніл Уолш
Починається новий 2015 рік. Що принесе він для нас?
Поживемо — побачимо. Та зрозуміло одне: так, як було,
вже не буде. Уряд і Верховна рада намагаються провести
швидкі реформи. «Бюджетну ніч» запам’ятають не тільки
«новоспечені» депутати, а й ми з вами. В останні дні
2014 року Верховна рада ухвалила безліч законів, якими,
зокрема, передбачається об’єднання ФСС від НВ і ФСС
з ТВП в один Державний фонд соціального страхування.
Вносяться зміни в законодавство про оплату праці, якими
передбачається обов’язкове повідомлення цього Фонду
про укладення трудового договору з працівником.
Також передбачається поетапне зменшення ставки ЄСВ
та внесення суттєвих змін до Податкового кодексу.
Знову відтермінували набрання чинності новим Законом
про державну службу, а міністр соціальної політики обіцяє
вже в лютому 2015 року внести на розгляд парламенту
новий проект Трудового кодексу. Зрозуміло одне,
що законодавчих новин у цьому році буде чимало.
Дякуємо, що залишається з нами! Дякуємо,
що залишаєтеся з Україною!
Бажаємо Вам хороших новин, миру та любові.
Таміла Радченко,
заступник головного редактора

Пароль для прямої лінії з 01.01.2015 — 3727
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
10 Нове в законодавстві
Новий Порядок роботи
з електронними документами
Новий Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання затверджений наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада
2014 р. № 1886/5

Офіційні роз’яснення

12 Лист

Міністерства соціальної політики
України «Щодо виплати надбавки за стаж
наукової роботи» від 24 листопада 2014 р.
№ 1532/13/84-14

12 Лист

Міністерства соціальної політики
України «Щодо індексації грошових доходів»
від 1 серпня 2014 р. № 8538/0/14-14/10

14 Лист

Міністерства соціальної політики
України «Щодо нормування обслуговування
перукаря терцентру» від 17 листопада
2014 р. № 879/13/155-14

15 Лист Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності «Щодо
призначення матеріального забезпечення
працівникам, призваним на військову
службу за призовом під час мобілізації,
у разі їх загибелі» від 24 листопада 2014 р.
№ 2.4-15-3124

16 Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо проведення страхових виплат педагогічним
працівникам з урахуванням даних табеля

2

обліку робочого часу» від 11 червня 2014 р.
№ 5-44/Б-944з-181

18 Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про обчислення середньої зарплати для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності»
від 26 грудня 2013 р. № 04-29-3722

30 Судова практика —
доступно!

ПРАВО
Актуальна тема

36 Юрій Юров
Зміни та доповнення № 2
до Класифікатора професій ДК 003:2010
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України своїм наказом від 18 листопада 2014 р.
№ 1361 затвердило Зміни та доповнення № 2 до
Класифікатора професій із наданням їм чинності
з 1 березня 2015 р. Загалом змінено 9 класифікаційних угруповань, скасовано 13 професійних
назв робіт, змінено 52 професійні назви робіт,
внесено 37 нових професійних назв робіт.
Зокрема до КП внесено дві професії менеджерів
(управителів) з кодами КП 1231 і 1499, що можуть
широко застосуватися на підприємствах у тих
випадках, коли КП не передбачено необхідної
посади менеджера відповідного напрямку діяльності. Докладно про всі зміни — у статті

Організаційні документи

45 Надія Реутова

Зміст колективного договору
Продовжуючи розпочатий у попередньому
номері докладний розгляд змісту колективного
договору, зупинимося на основних питаннях
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оплати праці, які мають бути відображені в цьому
документі. Адже розділ колективного договору
«Оплата праці. Гарантії, компенсації, пільги» —
найбільший як за значенням, так і за обсягом

Пенсійне забезпечення

52 Ольга Писанко
Підтвердження права на пільгову пенсію
за результатами атестації робочих місць:
теорія і практика
Автор розглядає практичну ситуацію за якої
працівник має вік та стаж, необхідні для призначення пільгової пенсії за Списком № 2, але не
має необхідної кількості атестацій його робочого місця. Оскільки не проведення підприємством атестації робочих місць не може позбавляти громадянина його конституційного права
на соціальний захист, вирішення описаної ситуації на користь працівника можливе шляхом
отримання відповідного рішення суду про
включення до спеціального стажу періоду, на
який атестація не поширюється

Відповіді на запитання

58 Чи належить гардеробник до сезонних працівників?

59 Як відповідно до законодавства зменшити
посадові оклади працівникам?

60 Чи можна звільнити інваліда за ініціативою
роботодавця?

62 Чи можна відмовити працівнику у виплаті
допомоги по тимчасовій непрацездатності,
якщо в листку непрацездатності є помилки
або виправлення?

63 Лікар у районній лікарні має науковий ступінь кандидата медичних наук. За яких
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умов він матиме право на призначення наукової пенсії? Які документи необхідно надати для призначення наукової пенсії? У якому розмірі та з якої заробітної плати призначатиметься пенсія? Чи буде враховано
заробіток, отримуваний за сумісництвом?
Чи зможе лікар продовжувати працювати
на своїй посаді?

66 Чоловік працював у державному органі на
посаді державного службовця в період з 18
січня 2005 р. по 24 жовтня 2014 р. У березні
2014 р. як капітан запасу був призваний на
військову службу у зв’язку з мобілізацією і
з 25 березня по 23 серпня 2014 р. брав
участь в АТО. Після поранення 23 жовтня
2014 р. йому встановлено ІІ групу інвалідності внаслідок виконання обов’язків військової служби. За яким Законом йому
буде призначено пенсію та на які доплати
до пенсії він може розраховувати?

70 Календар

ПРАКТИКА
Звітність

72 Вікторія Галкіна
Звітність кадрової служби у 2015 р.
У статті наведено перелік звітів до органів державної статистики, державної служби зайнятості, Фонду соціального захисту інвалідів,
військових комісаріатів, які подає або в підготовці яких бере участь кадрова служба в
2015 р. Зокрема, слід звернути увагу на те, що
порівняно з минулим роком змінилися форми
та строки подання деяких звітів до органів
державної статистики. Також наведено розміри штрафів за неподання звітів, що згадуються в статті
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77 Вікторія Галкіна
Звітуємо про виконання квоти 5 %
за 2014 р.
Наближається строк подання Інформації про
зайнятість і працевлаштування громадян, що
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за 2014 р. Оскільки подання цього звіту,
як правило, викликає багато запитань, у статті
детально розглянуто порядок його заповнення

Перевірки

85 Євгенія Каляпіна
Проведення перевірок:
підсумки і перспективи
Протягом минулого року в рамках циклу статей,
присвячених перевіркам, автор детально дослідив діяльність контролюючих органів, яка так чи
інакше стосується трудових відносин. У цій статті, що завершує тему, вашій увазі пропонується
огляд змін, що торкнулися розглянутої сфери за
минулий період, а також довідкові матеріали, які
узагальнюють висвітлені раніше питання з урахуванням останніх змін

Державна служба

93 Ліна Майстренко

Утворення органу виконавчої влади:
комплекс основних заходів

Після того як новий державний орган утворений
відповідно до нормативно-правового акта органу
вищого рівня і призначений його керівник, розпочинається реалізація заходів, пов’язаних із провадженням діяльності. Спираючись на власний досвід,
у статті автор окреслює основні етапи та заходи, які
має забезпечити керівник новоутвореного органун

ПЕРСОНАЛ
104 Інтерв’ю
Секрети майстерності публічних виступів
HR-менеджерам час від часу доводиться виступати — перед колективом компанії, на конференціях, презентаціях тощо. Хтось виступає із
задоволенням, а для когось кожен публічний
виступ — складне випробування. Чи можна
змінити ситуацію? Чи кожен може навчитися
чудово виступати? Як подолати страх, упоратися з хвилюванням, утримувати увагу аудиторії?
Про це та інше ми говоримо з бізнес-тренером,
засновником та керівником тренінгового центру Sagittarius Олександром Якименком

Досвід компаній

111 Анна Боднарчук
Продуктивність роботи персоналу:
як визначити і що з цим робити далі?
Кому не знайоме це відчуття: начебто працівники цілий день щось роблять, а особливих результатів не видно. Це і стає точкою відліку, з якої
керівник починає розмірковувати над питанням
контролю продуктивності роботи персоналу.
Починаються пошуки технічних рішень, шляхів
їх упровадження, збору інформації та прийняття
рішень на підставі отриманих даних

РЕКЛАМА

102 Довідкова інформація
Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2015 рік (витяг)
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МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Проект Закону України
«Про державний бюджет
України на 2015 рік»
від 12 грудня 2014 р. № 1000

рожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у 2015 р.
установлено в розмірі: з 1 січня — 1176 грн, з 1 грудня — 1330 грн,
а для основних соціальних і демографічних груп населення:
 дітей віком до 6 років: з 1 січня — 1032 грн, з 1 грудня — 1167 грн;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 1286 грн, 1 грудня —1455 грн;
 працездатних осіб: з 1 січня — 1218 грн, з 1 грудня — 1378 грн;
 осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 р. — 949 грн,
з 1 грудня — 1074 грн.
Мінімальну заробітну плату у 2015 р. установлено:
 у місячному розмірі: з 1 січня — 1218 грн, з 1 грудня — 1378 грн;
 у погодинному розмірі: з 1 січня — 7,29 грн, з 1 грудня — 8,25 грн.

П

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

6

абмін затвердив Порядок укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я і Типову форму такого
контракту, у якій передбачено права та обов’язки сторін, умови матеріального забезпечення керівника, відповідальність сторін, порядок внесення
змін і доповнень до контракту та припинення його дії тощо.
Постанова набрала чинності з 4 грудня 2014 р.

Постанова «Про затвердження
Порядку укладення контракту
з керівником державного,
комунального закладу охорони
здоров’я та Типової форми
контракту з керівником
державного, комунального
закладу охорони здоров’я»
від 16 жовтня 2014 р. № 642

К

Постанова «Про здійснення
соціальних виплат особам,
які переміщуються з тимчасово
окупованої території України
та районів проведення
антитерористичної операції»
від 5 листопада 2014 р. № 637

У

становлено, що призначення та продовження виплати пенсій, державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального
страхування особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції, здійснюються
за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою,
виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на
облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України
або району проведення антитерористичної операції, затвердженим постановою КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 509.
Зазначені виплати, що призначені або продовжені відповідним особам до набрання чинності цією постановою, здійснюються за фактичним
місцем їх проживання (перебування) у разі видачі їм до 31 грудня 2014 р.
такої довідки.
Постанова набрала чинності з 26 листопада 2014 р.
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Постанова «Деякі питання
фінансування бюджетних установ,
здійснення соціальних виплат
населенню та надання фінансової
підтримки окремим підприємствам
і організаціям Донецької
та Луганської областей»
від 7 листопада 2014 р. № 595

атверджено Тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ,
здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської
областей. Порядком, зокрема, передбачено, що заробітна плата працівникам за період, коли установа розміщувалася на тимчасово неконтрольованій території, а в подальшому територія була повернута під контроль органів державної влади, або установа була переміщена в населений пункт, на
території якого органи державної влади здійснюють свої повноваження в
повному обсязі, виплачується в повному обсязі за рахунок кошторису установи. Крім того, заробітна плата та виплати за час щорічної відпустки працівникам установи, яка переміщена на контрольовану територію, здійснюються, якщо установа продовжує функціонувати і працівники виконують
свої обов’язки.
Постанова набрала чинності з 11 листопада 2014 р.

З

Постанова «Про затвердження
Порядку надання та позбавлення
статусу особи, депортованої
за національною ознакою»
від 12 листопада 2014 р. № 643

П

орядком, зокрема, передбачено, що для отримання статусу особи,
депортованої за національною ознакою, особа, яка вважає себе особою, депортованою за національною ознакою, або її законний представник
подає за місцем проживання чи місцем перебування до місцевої держадміністрації заяву про надання такого статусу. До заяви додаються:
 копія сторінок паспорта громадянина України або тимчасового
посвідчення громадянина України, які містять відомості про прізвище, ім’я,
по батькові, місце проживання;
 документи, що підтверджують належність до числа осіб, депортованих за національною ознакою;
 дві фотокартки розміром 3  4 сантиметри.
Особі, визнаній в установленому порядку депортованою за національною ознакою, видається посвідчення, зразок якого наведено в додатку до
постанови.
Постанова набрала чинності з 6 грудня 2014 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження форм
облікової картки, журналу
реєстрації заяви про надання
(позбавлення) статусу особи,
депортованої за національною
ознакою, та посвідчення особи,
депортованої за національною
ознакою» від 1 грудня 2014 р.
№ 993

№ 1 (96) січень 2015

а виконання пунктів 5, 6, 9 Порядку надання та позбавлення статусу
особи, депортованої за національною ознакою, затвердженого постановою КМУ від 12 листопада 2014 р. № 643, наказом затверджено форму
облікової картки та форму журналу реєстрації заяви про надання (позбавлення) статусу особи, депортованої за національною ознакою, та посвідчення особи, депортованої за національною ознакою.
Наказ набирає чинності з дня опублікування.

Н
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Порядку
обліку платників єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
та Положення про реєстр
страхувальників»
від 24 листопада 2014 р. № 1162

атверджено новий Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та нове Положення
про реєстр страхувальників. Відповідно, втратив чинність наказ Міністерства
доходів і зборів України «Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та
Положення про реєстр страхувальників» від 9 вересня 2013 р. № 458.
Наказ набрав чинності з 19 листопада 2014 р.

З

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Наказ «Про внесення змін
до Порядку проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад
художнього та артистичного
персоналу закладів культури»
від 17 листопада 2014 р. № 991

новій редакції викладено Порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури, затверджений наказом Міністерства культури України від 6 вересня
2013 р. № 851.
Наказ набрав чинності з 23 грудня 2014 р.

У

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
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атверджено Правила охорони праці під час виробництва парфумернокосметичної продукції, які поширюються на суб’єктів господарювання
незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва парфумерно-косметичної продукції.
Визнано такими, що не застосовуються на території України, «Правила безопасности при производстве парфюмерно-косметических изделий»,
затверджені наказом Міністерства медичної та мікробіологічної промисловості СРСР від 27 вересня 1990 р. (НПАОП 24.5-1.02-90).
Наказ набрав чинності з 19 грудня 2014 р.

Наказ «Про затвердження
Правил охорони праці під час
виробництва парфумернокосметичної продукції»
від 6 листопада 2014 р. № 786

З

Наказ «Про затвердження Правил
охорони праці під час виробництва
олова і сплавів на його основі»
від 13 жовтня 2014 р. № 717

П

Наказ «Про затвердження Правил
охорони праці та безпечної
експлуатації технологічних
трубопроводів» від 24 жовтня
2014 р. № 755

П

равила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від
форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва олова і сплавів на його основі, встановлюють вимоги з
охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі і є
обов’язковими для роботодавців і працівників.
Наказ набрав чинності з 28 листопада 2014 р.
равила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм
власності й організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана з
експлуатацією сталевих технологічних трубопроводів з небезпечним технологічним середовищем у переробній промисловості. Правила встановлюють вимоги охорони праці та безпечної експлуатації під час технічного
обслуговування, ремонту, модернізації та контролю за технічним станом
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трубопроводів низького тиску (до 10 МПа), які класифікуються залежно від
технологічного середовища та розрахункових параметрів тиску і температури згідно з додатком 1 до наказу, і трубопроводів високого тиску (понад
10 МПа). Вимоги цих Правил не поширюються на трубопроводи: ацетилену
й кисню; пари і гарячої води; газів, що містять горючий пил і волокно;
водопостачання і каналізації; які є невід’ємною частиною обладнання; що
створюються на період будівництва, монтажу або реконструкції підприємства зі строком експлуатації не більше одного року.
Наказ набрав чинності з 9 грудня 2014 р.
Наказ «Про затвердження
Правил безпечної експлуатації
наземних складів синтетичного
рідкого аміаку» від 24 жовтня
2014 р. № 754

П

равила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форми
власності та організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана з
експлуатацією заводських, перевалочних, прирейкових і сільськогосподарських наземних складів (роздавальних станцій) синтетичного рідкого аміаку,
і не поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з
експлуатації складів балонів з аміаком і аміачних холодильних установок.
Наказ набрав чинності з 9 грудня 2014 р.

Наказ «Про затвердження
Правил охорони праці у цементній
промисловості» від 24 жовтня
2014 р. № 741

П

равила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від
форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність у цементній промисловості, і є обов’язковими для роботодавців та
працівників, які виконують роботи, пов’язані з виробництвом цементу.
Наказ набрав чинності з 16 грудня 2014 р.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Постанова Правління
«Про внесення змін до Переліку
та порядку подання документів,
необхідних для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно
до Закону України «Про наукову
і науково-технічну діяльність»
від 25 листопада 2014 р. № 25-1

несено зміни, згідно з якими заява про призначення (перерахунок) пенсії згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» подається за формою згідно з додатком 2 до Порядку подання та
оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно
до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління ПФУ від 25 листопада 2005 р.
№ 22-1 (у редакції постанови правління ПФУ від 7 липня 2014 р. № 13-1).
Постанова набирає чинності з дня опублікування.

В

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження
Загального табеля (переліку)
форм державних статистичних
спостережень на 2015 рік»
від 19 грудня 2014 р. № 398

№ 1 (96) січень 2015

абель містить перелік форм державних статистичних спостережень:
форм звітності, анкет, інших статистичних формулярів, необхідних для
проведення державних статистичних спостережень. Перелік форм структурований відповідно до змісту. За кожною формою, відповідно до наказів
про її затвердження, наводиться її найменування, індекс і періодичність,
зазначається, хто і кому її подає, та встановлюються строки подання.
Витяг з табеля — на с. 102.

Т
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Новий Порядок роботи
з електронними документами
аказом Міністерства юстиції України від
11 листопада 2014 р. № 1886/5 затверджено Порядок роботи з електронними
документами у діловодстві та їх підготовки
до передавання на архівне зберігання (далі —
Порядок). Документ встановлює загальні
вимоги до впровадження електронного документообігу із застосуванням електронного
цифрового підпису, організації роботи з електронними документами в діловодстві на підприємствах, в установах, організаціях всіх
форм власності (далі — підприємства), підготовки електронних документів до передання
на архівне зберігання.
Згідно із пунктом 4 розділу І Порядку всі
підприємства зобов’язані створювати документи постійного і тривалого (понад 10 років)
зберігання у двох формах: паперовій та електронній. При цьому створення документів з
кадрових питань в електронній формі погоджується з відповідною державною архівною
установою, архівним відділом міської ради.

Н

Усі підприємства зобов’язані
створювати документи постійного
і тривалого (понад 10 років)
зберігання у двох формах: паперовій
та електронній
Відповідно до статті 5 Закону України «Про
електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 р. № 851-IV
електронний документ — це документ, інфор-
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мація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити
документа.
Як зазначено в розділі ІІ Порядку номенклатурою справ підприємства передбачається конкретний перелік документів, що можуть
створюватись як оригінали у формі електронних документів. Такі документи мають бути
оформлені за загальними правилами документування і мати реквізити, що встановлені
для аналогічного документа з паперовим
носієм інформації.
Такі реквізити, як «підпис», «візи», «резолюція» в електронних документах можуть бути
створенні тільки за допомогою електронного
цифрового підпису. Отже, для створення більшості кадрових документів постійного і тривалого зберігання в керівника та працівників підприємства мають бути електронні цифрові
підписи.
Нагадаємо, що документами постійного і
тривалого (понад 10 років) зберігання в
кадровому діловодстві є:
накази з кадрових питань (за винятком
наказів про короткострокові відрядження в
межах України та за кордон, стягнення,
наданнях щорічних відпусток та відпусток у
зв’язку з навчанням, термін зберігання яких
становить 5 років);
особові справи працівників (заяви, анкети, автобіографії, копії та витяги з наказів про
прийняття, переведення, переміщення, звільнення, оголошення подяк, копії особистих
документів, декларації держслужбовців,
характеристики, особові листки з обліку
кадрів);
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трудові договори (контракти);
особові картки (форма № П-2);
журнали обліку трудових книжок;
штатні розписи та переліки змін до них;
положення про структурні підрозділи;
посадові інструкції наукових працівників, посадові та робочі інструкції працівників,
які працюють на важких роботах, на роботах
зі шкідливими і небезпечними умовами праці.
Із Порядку випливає, що документи зі
строком зберігання менше 10 років можуть
створюватися тільки в паперовій або тільки
в електронній формі.
Крім звичайного електронного цифрового
підпису під час створення організаційно-розпорядчих документів для засвідчення підпису
печаткою та для виготовлення копій документів для засвідчення їх відповідності оригіналам застосовується електронна печатка —
спеціально призначений для таких цілей
електронний цифровий підпис. Для її застосування потрібно отримати сертифікат ключа
в акредитованому центрі сертифікації ключів.
Для впровадження електронного документообігу на підприємстві має бути створена інформаційна автоматизована система
(ІАС) — організаційно-технічна система,
в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів. ІАС має забезпечувати можливість створення документів з електронним та
паперовим носіями інформації під час документування управлінської інформації, їх
опрацювання і користування ними, тобто
можливість організації і реалізації всіх етапів
документообігу, а також оперативне зберігання документів у тій системі, в якій вони
були створені.
Порядок організації електронного документообігу визначається інструкцією з діловодства підприємства з урахуванням вимог
нормативно-правових актів у сфері діловодства, а також технічних і програмних засобів,
що функціонують на підприємстві. При цьому
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електронні та паперові документи проходять
і опрацьовуються на єдиних організаційних і
правових засадах організації документообігу.
Зберігання файлів електронних документів здійснюється централізовано в спеціальному сховищі в ІАС. Відомості про електронні
документи також зберігаються централізовано в базі даних підприємства.
Для систематизації документів з паперовими та електронними носіями використовується єдина номенклатура справ. До неї
включаються справи, що формуються з оригіналів електронних документів, у графі
«Примітка» для цього проставляється відмітка «ЕД». Якщо в номенклатурі справ для певного виду документа зазначено, що вони
створюються у формі електронних документів, не дозволяється створювати їх лише в
паперовій формі. Це можливо тільки у випадку настання форс-мажорних обставин і
пов’язаною з ними загальною тривалою
неможливістю використання комп’ютерної
техніки, коли доводиться переходити до
механічних або власноручних способів документування інформації на інших носіях
інформації.
Електронні документи групуються в електронні справи, які мають повністю відповідати справам з паперовими примірниками цих
електронних документів та формуватися
тільки після формування відповідних паперових справ.
Електронні документи, сформовані у
справи, передаються на архівне зберігання
після проведення експертизи їх цінності.
Знищення електронних документів, не внесених до Національного архівного фонду, здійснюється на підставі електронного акта про
знищення і проводиться методом, який не
дозволяє відновлення інформації. 
Вікторія Галкіна,
науковий редактор журналу
«Кадровик України»
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 24 листопада 2014 р. № 1532/13/84-14
Щодо виплати надбавки за стаж наукової роботи
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо виплати надбавки за стаж
наукової роботи докторанту, який проходить підготовку в докторантурі Інституту вищої освіти
НАПН України та одночасно працює на 0,5 ставки у зазначеному інституті і повідомляє.
Згідно з Порядком виплати надбавки за стаж наукової роботи, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 494, надбавка за стаж наукової роботи нараховується щомісяця виходячи з посадового окладу наукового працівника за основним місцем роботи. За місцем роботи за сумісництвом надбавка за стаж наукової роботи не виплачується.
Постановою Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про
оплату праці» від 24 грудня 1999 р. № 13 визначено, що робота за трудовим договором осіб, які
поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом і оплачується на загальних підставах.
Виходячи з викладеного, вважаємо, що докторанти, які одночасно за трудовим договором
працюють на 0,5 ставки в науковій установі, мають право на надбавку за стаж наукової роботи за
умови дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 494 (наявність стажу, посада наукового працівника тощо).
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 1 серпня 2014 р. № 8538/0/14-14/10
Щодо індексації грошових доходів
Міністерство соціальної політики України розглянуло звернення щодо індексації грошових
доходів і повідомляє.
Відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого
постановою КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078 (із змінами, далі — Порядок), індексації підлягають
грошові доходи в межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і
демографічних груп населення. Заробітна плата працівника індексується у межах прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
У разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку
повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.
Відповідно до пункту 7 Порядку передбачено, що особі, яка працює за сумісництвом, видається на її вимогу довідка з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та
проіндексованого доходу. На підставі цієї довідки провадиться індексація доходів від роботи за
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сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи.
Отже, працівник має право на нарахування суми індексації на грошовий дохід тільки у межах
прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2014 р. — 1218 грн).
Враховуючи зазначене, якщо працівник за основним місцем роботи відпрацював повний робочий
час і отримав суму індексації, обчислену із розрахунку прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
то на іншій виконуваній ним роботі заробітна плата індексації не підлягає. У випадку, якщо працівник
працює на дві неповні ставки, зокрема за основним місцем роботи на 0,5 ставки та на іншій роботі —
на 0,25 ставки, то нарахування сум індексації може здійснюватись окремо за кожною посадою.
Сума індексації визначається за кожною посадою за фактично відпрацьований час із розрахунку прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на місяць.
У разі, якщо працівник за основним місцем роботи отримує фіксовану суму індексації, то ця
сума виплачується тільки за основним місцем роботи за фактично відпрацьований час.
Перший заступник Міністра

В. Мущинін

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 24 вересня 2014 р. № 242/10/136-14
Щодо індексації заробітної плати
Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України
розглянув запит <...> щодо індексації заробітної плати і повідомляє.
Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення (далі — Порядок),
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 (із змінами),
передбачено, що в разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів місяць, у якому відбулося
підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових
доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації. У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми
підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового
доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад
проведення індексації у разі підвищення доходів наведено в додатку 4 до Порядку.
Місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів працівників, зокрема у зв’язку із
збільшенням обсягу робіт, не вважається базовим під час обчислення індексу споживчих цін для
проведення індексації (у разі, коли не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу)).
Враховуючи викладене, у разі, якщо працівнику не підвищується тарифна ставка (оклад),
а лише збільшується педагогічне навантаження, то враховуючи положення пункту 5 Порядку,
вважаємо, що таке збільшення не повинно впливати на зміну базового місяця.
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Доплати та надбавки, які не мають разового характеру і передбачені чинним законодавством,
є об’єктами індексації і збільшення їх розміру впливає на визначення базового місяця.
Враховуючи зазначене, якщо відбувається підвищення заробітної плати за рахунок зростання
доплат, які не мають разового характеру та передбачені чинним законодавством, зокрема, доплати за класне керівництво, завідування кабінетом, за перевірку зошитів, це впливає на визначення
базового місяця при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації.
Заступник директора Департаменту
стратегічного планування та аналізу
начальник відділу

Н. Підлужна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 17 листопада 2014 р. № 879/13/155-14
Щодо нормування обслуговування перукаря терцентру
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув <...> лист щодо норми обслуговування
перукаря територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) і повідомляє.
Довідково до листа Мінсоцполітики від 27 червня 2014 р. № 540/13/155-14 повідомляємо
наступне.
З метою надання методичної допомоги територіальним центрам соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) при формуванні та затвердженні штатних розписів Мінпраці затверджено наказ «Про затвердження Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 10 червня 2010 р.
№ 134.
Так, відповідно до пункту 6 цього наказу у відділенні організації надання адресної натуральної
та грошової допомоги територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) при кількості осіб, які обслуговуються і потребують різних видів допомоги від 500 і більше
осіб вводиться 1,0 повна штатна одиниця перукаря (мається на увазі, що 500 і більше осіб за рік
обслуговується у відділенні, а не у перукаря).
Показник чисельності осіб, які обслуговуються, визначається щорічно на початку року під час
складання тарифікаційного списку за звітними даними минулого року і протягом поточного року
не переглядається.
Отже, якщо за даними, наприклад, 2013 р. у відділенні надано різних видів допомоги (послуг)
500 і більше особам, то правомірним є введення 1,0 повної штатної одиниці перукаря.
Водночас зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.
Директор Департаменту
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ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 24 листопада 2014 р. № 2.4-15-3124
Щодо призначення матеріального забезпечення працівникам,
призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, у разі їх загибелі
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
(далі — Фонд) у межах компетенції розглянула звернення щодо призначення матеріального
забезпечення працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, у разі
їх загибелі та повідомляє.
Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 р.
№ 2240-III (далі — Закон) визначено, що страховий випадок — це подія, з настанням якої виникає
право застрахованої особи або членів її сім’ї на отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг за цим Законом.
Призов військовозобов’язаних та резервістів на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня
1992 р. № 2232-XII проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
З 8 червня 2014 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» від 20 травня 2014 р. № 1275-VII (далі — Закон № 1275).
Згідно із Законом № 1275 за громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності.
Також цей період зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю та до стажу державної служби.
Ці зміни застосовуються з першого дня мобілізації, оголошеної Указом Президента України
«Про часткову мобілізацію» від 17 березня 2014 р. № 303, а саме з 18 березня 2014 р.
Частиною першою статті 4 Закону передбачено, що право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, мають
застраховані особи. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи і час випробування та день звільнення).
Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що у разі загибелі працівника, призваного на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, страхувальник має право призначити допомогу на поховання за рахунок коштів Фонду сім’ї померлого або особі, яка здійснила
поховання.
Відповідно до частини четвертої статті 51 Закону допомога на поховання застрахованої
особи призначається та надається сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, за основним місцем роботи застрахованої особи на підставі свідоцтва про смерть, виданого централь-
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ним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації
актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст
обласного значення) ради.
Підставою для фінансування страхувальника робочим органом відділення Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок.
Додатково повідомляємо, що військовозобов’язані, які були призвані на військову службу під
час мобілізації, в особливий період, набувають нового юридичного статусу — військовослужбовці, внаслідок чого на них розповсюджуються пільги, передбачені Законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей» та іншими нормативно-правовими актами.
В. о. Директора

Т. Нагорна

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 11 червня 2014 р. № 5-44/Б-944з-181
Щодо проведення страхових виплат педагогічним працівникам
з урахуванням даних табеля обліку робочого часу
<...> Статтею 50 КЗпП визначено: нормальна тривалість робочого часу працівників не може
перевищувати 40 год. на тиждень. При цьому для окремих категорій працівників законодавством
установлюється скорочена тривалість робочого часу (ст. 51 КЗпП). До таких категорій працівників
належать, зокрема, педагогічні працівники. Основу їх робочого часу становить педагогічне навантаження.
Навчальне навантаження вчителів, викладачів, вихователів та інших педагогічних працівників
визначено Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102 за погодженням з Мінпраці,
ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Мінфіном (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56) (далі — Інструкція).
У пункті 64 Інструкції визначено, що якщо для працівника установи чи закладу освіти законодавством не передбачено скороченої тривалості робочого дня, то він становить 7 годин при шестиденному робочому тижні (41 годину на тиждень).
Для контролю за дотриманням працівниками встановленого режиму робочого часу ведеться
Табель обліку використання робочого часу за типовою формою № П-5 (далі — Табель), затвердженою наказом Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня 2008 р. № 489. Табель належить до первинної облікової
документації та повинен зберігатися в установі 3 роки, як це передбачено позицією 315 Переліку
типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від
20 липня 1998 р. № 41.
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Код
Умовне позначення видів витрат робочого часу
Години роботи, передбачені колдоговором
Відрядження
Основна щорічна відпустка (ст. 6 Закону № 504/96)
Щорічна додаткова відпустка (ст. 7, 8 Закону № 504/96)
Оплачувана тимчасова непрацездатність
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

літерний

цифровий

Р
ВД
В
Д
ТН
ВП

01
07
08
09
26
16

У Табелі робляться відмітки про фактично відпрацьований час, а також відхилення від нормальних умов роботи.
Для відображення використаного робочого часу за кожний день у Табелі відведено два рядки:
— один — для проставляння умовних позначень видів витрат робочого часу, у т. ч. години
роботи, передбачені колективним договором, тобто сім годин, відповідно до пункту 64 Інструкції;
— другий — для запису кількості годин, тобто педагогічного навантаження.
При цьому, як написано в листі від 30 червня 2011 р. № 212/13/116-11 Міністерства соціальної
політики України, оскільки оплата роботи педагогічних працівників здійснюється відповідно до
обсягу педагогічного навантаження, то в Табелі повинні проставлятися години педагогічної роботи згідно з розкладом занять.
Окрім цього, зважаючи на специфіку робочого часу педагогічних працівників, Табель може
бути доповнено, наприклад, графами, що передбачають відображення періоду роботи із заміни
тимчасово відсутніх учителів.
Тобто в Табелі проставляються тільки реально проведені уроки, записані до класного журналу та Журналу заміни пропущених уроків.
Відповідно до статті 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»
від 18 січня 2001 р. № 2240 допомога по тимчасовій непрацездатності надається за основним
місцем роботи та за сумісництвом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності (вагітності та пологам) здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26
вересня 2001 р. № 1266 (далі — Порядок).
Так, згідно із Порядком, обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплати за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням найманому працівнику, що працює за
трудовим договором, розраховуються із середньої заробітної плати в межах максимальної величини
(граничної суми) місячної заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески за фактично відпрацьовані в розрахунковому періоді робочі дня згідно з графіком роботи установи (працівника).
Обчислення страхових виплат педагогічним працівникам здійснюється згідно з пунктом 14
Порядку виходячи із середньоденної заробітної плати за відпрацьований час.
Для педагогічного працівника робочими днями згідно з графіком роботи, що припадають на
дні тимчасової непрацездатності, вважаються робочі дні згідно з встановленим індивідуальним
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графіком роботи, в які має нараховуватись заробітна плата відповідно до табеля обліку робочого
часу, пропущені через непрацездатність.
Отже, від правильності відображення у Табелі робочих днів, згідно з встановленим індивідуальним графіком роботи працівника, в які має нараховуватись заробітна плата, з урахуванням
вимог пункту 64 Інструкції, залежить розмір виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
Таким чином, якщо при заповненні Табеля не витримані вище викладені умови його заповнення, то, можливо, і виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням нараховані неправильно. <...>
Заступник директора

Т. Нагорна

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 26 грудня 2013 р. № 04-29-3722
Про обчислення середньої зарплати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності
<...> Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р.
№ 1266 (далі — Порядок).
Відповідно до пунктів 3, 4 Порядку, розрахунковим періодом, за який обчислюється середня
заробітна плата для розрахунку страхових виплат, є період роботи за останнім основним місцем
роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та
сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески. Таким періодом є останні
шість календарних місяців (із першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав
страховий випадок.
Відповідно до пункту 14 Порядку середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по
тимчасовій непрацездатності обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період
заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів у
розрахунковому періоді.
Відповідно до статті 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. А для окремих категорій працівників — учителів, лікарів — законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу (ст. 51 КЗпП).
Відповідно до статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р.
№ 651 педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального
тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності.
Отже, навчальні заняття з учнями проводяться за розкладом, але в окремі дні тижня вони
можуть не передбачатися. Водночас, вихідними такі дні не вважаються, оскільки протягом цього
часу вчитель залучається до інших видів організаційно-педагогічної роботи.
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Ураховуючи зазначене, для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності педагогічному працівнику навчального закладу необхідно застосовувати середньоденну заробітну плату,
визначену згідно з пунктом 14 Порядку.
Що стосується обчислення середньої заробітної плати в разі виконання педагогічним працівником роботи за тимчасово відсутнього працівника, то в такому разі оплата праці за додаткові
години педагогічного навантаження враховується при обчисленні середньої заробітної плати для
розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, і розрахунок здійснюється згідно з пунктом 14 Порядку.
Таким чином, керуючись нормами пункту 20 Порядку, сума страхових виплат застрахованій
особі та оплати за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця
розраховується шляхом множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках
середньоденної заробітної плати залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена
законодавством, на кількість днів, які підлягають оплаті за графіком роботи підприємства, установи, організації (структурного підрозділу підприємства, установи, організації або за індивідуальним графіком роботи).
Заступник директора

Т. Нагорна

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Роз’яснення
від 15 грудня 2014 р.
Щодо надання матеріального забезпечення добровільно застрахованим фізичним особам —
підприємцям Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»
від 18 січня 2001 р. № 2240 (далі — Закон № 2240) особи, які забезпечують себе роботою самостійно, у т. ч. фізичні особи — підприємці, особисто можуть брати участь у загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на добровільних засадах.
Статтею 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464 (далі — Закон № 2464) визначено порядок
добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні.
Чинним законодавством передбачено укладання договору з органом Державної фіскальної
служби та фізичною особою — підприємцем, який виявив бажання брати участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання. Особи беруть добровільну
участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку,
визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року. Для осіб такої категорії єдиний соціальний внесок
встановлюється в розмірі 36,6 відсотків визначеної бази нарахування єдиного соціального внеску.
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Згідно зі статтею 34 Закону № 2240 за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням,
надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:
— допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
— допомога по вагітності та пологах;
— допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від
нещасного випадку на виробництві);
— забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів, утримання санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми, у т. ч. придбання дитячих
новорічних подарунків).
Отже, фізична особа — підприємець має право на отримання матеріального забезпечення та
соціальних послуг за рахунок коштів Фонду з моменту укладання Типового договору про добровільну участь та сплати єдиного соціального внеску.
Для отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг фізична особа — підприємець звертається до робочого органу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з наступними документами:
1. Заява встановленої форми із зазначенням реквізитів банківської установи та номера поточного рахунку.
2. Довідка з Державної фіскальної служби про сплату ЄСВ.
3. Документи, які підтверджують настання страхового випадку: листок непрацездатності (оригінал); у разі отримання допомоги на поховання: Витяг з Державного реєстру актів цивільного
стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, у разі реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної або міської ради — довідка для отримання допомоги на
поховання, свідоцтво про смерть (копія).
4. Документи, копії яких належним чином завіряються працівником робочого органу Фонду:
типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового соціального страхування;
свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності; паспорт; довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; трудова книжка; страхове свідоцтво.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Інформація про надання статусу учасника бойових дій працівникам підприємств,
установ чи організацій, які залучалися і брали безпосередню участь
в антитерористичній операції в районах її проведення
від 21 листопада 2014 р.
Для надання статусу учасника бойових дій працівникам підприємств, установ, організацій керівники цих підприємств, установ та організацій у місячний строк після завершення особами виконання
завдань антитерористичної операції в районах її проведення подають на міжвідомчу комісію з питань
розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі — міжвідомча комісія), утворену
Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
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(далі — Служба), на кожну особу окремо довідки за формою згідно з додатком 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (далі —
Порядок), та інші документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.
Підставою для надання статусу учасника бойових дій є документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення або направлення
(прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її
проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень), а також документи,
що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про
направлення осіб у таке відрядження.
Згідно зі статтею 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» підприємства, установи,
організації незалежно від підпорядкованості і форми власності, їх посадові особи, а також громадяни за їх згодою можуть бути залучені до участі в антитерористичних операціях за рішенням
керівництва антитерористичної операції. Координацію діяльності суб’єктів, які залучаються до
боротьби з тероризмом, здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України.
Враховуючи викладене, на розгляд міжвідомчої комісії виносяться матеріали, до яких на
кожну особу долучені наступні документи:
1. Довідка за формою згідно з додатком 2 до Порядку (оригінал) із зазначенням районів антитерористичної операції, у яких особа брала безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення.
2. Витяг з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення підприємства, установи,
організації або окремих працівників до виконання завдань антитерористичної операції в районах
її проведення.
3. Інші документи із зазначених у пункті 4 Порядку, що підтверджують виконання завдань
антитерористичної операції в районах її проведення або направлення (прибуття) у відрядження
для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення.
4. Заява особи про надання статусу учасника бойових дій із зазначенням місця її проживання.
5. Згода на збір та обробку персональних даних за формою, що додається (додаток 1).
6. Копія сторінок 1 і 2 та розділу «Місце проживання» паспорта особи.
7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особі.
8. Інформаційна картка особи, яка брала участь в антитерористичній операції, за формою, що
додається (додаток 2).
У посвідченнях про відрядження, маршрутних листах, товарно-транспортних накладних тощо відмітки про місце перебування особи у відрядженні (населений пункт, підпис та печатка) мають підтверджувати факт перебування особи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції.
Копії документів, що надаються мають бути завірені підписом керівника підприємства, установи, організації та печаткою.
Надані відомості про особу будуть внесені до єдиного реєстру учасників антитерористичної
операції. Захист та обробка цих відомостей здійснюються у відповідності до вимог Закону України
«Про захист персональних даних».
Також слід зауважити, що згідно з пунктом 2 Положення про порядок видачі посвідчень і
нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12
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травня 1994 р. № 302, підставою для надання ветеранам війни передбачених законодавством пільг
і компенсацій є відповідне посвідчення, що підтверджує їх статус.
Працівникам підприємств, установ, організацій, яким за рішенням міжвідомчої комісії надано
статус учасника бойових дій, посвідчення учасника бойових дій і відповідний нагрудний знак,
видають органи соціального захисту населення за місцем їх реєстрації.
Додаток: на 2 арк.
Додаток 1
Згода
на збір та обробку персональних даних
Я, _______________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)

(народився «___» ____________ 19__ р., паспорт серії ____ № ____________) шляхом підписання
цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду _____
_____________________________________________________________
(орган державної влади)

та Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на
обробку моїх особистих персональних даних у паперових носіях та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем для вивчення ___________________
_____________________________________________________________________________
(органом державної влади)

документів щодо надання мені статусу учасника бойових дій та для ведення Державною службою
України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції єдиного реєстру учасників антитерористичної операції з метою реалізації державної політики у сфері соціального
захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції відповідно до пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 та Положення про Державну службу
України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 416.
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній
особі уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх
нових особистих даних до єдиного реєстру учасників антитерористичної операції.
«___» ____________ 20__ р., ________________________ (____________________)
Особу та підпис ________________________ перевірено
Відповідальна особа ________________________ (____________________)
МП
Я, ___________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

посвідчую, що отримав повідомлення про те, що інформація про мене буде внесена до єдиного
реєстру учасників антитерористичної операції з метою реалізації Державною службою України у
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції відповідно до пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 та Положення про Державну
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службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 416, а також відомості про мої
права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої дані
надаються, для виконання зазначеної мети.
___________________________________________________
(лінія відриву)

Повідомляємо, що надані Вами відомості будуть включені до єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, який ведеться Державною службою України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції з метою реалізації державної політики у сфері соціального
захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції відповідно до пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 та Положення про Державну службу
України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 416.
Як суб’єкт персональних даних Ви маєте права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист
персональних даних».

Додаток 2
Інформаційна картка особи, яка брала участь в антитерористичній операції
1

Прізвище

2

Ім’я

3

По батькові

4

Дата народження (ДД.ММ.ГГГГ)

5

Стать: (чоловік, жінка)

6

Ідентифікаційний номер

7

Паспортні дані

8

Категорія учасника АТО (військовослужбовець, особи рядового та начальницького
складу, резервіст, військовозобов’язаний, працівник підприємства, волонтер тощо)
Адреса

9

Область

10

Район

11

Населеній пункт

12

Вулиця, будинок, квартира

13

Контактний телефон

14

Військове (спеціальне) звання (за наявності)

15

Статус учасника бойових дій (Так, Ні)

16

Дата надання статусу учасника бойових дій

17

Район АТО
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18
19
20
21
22
23
24
25

Період перебування: дата «З» (ДД.ММ.РРРР)
Період перебування: дата «По» (ДД.ММ.РРРР)
Загиблий: дата смерті (ДД.ММ.РРРР)
Потребує забезпечення психологічною реабілітаційною Послугою
Потребує забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
Потребує забезпечення санаторно-курортним лікуванням
Потребує у забезпеченні житлом
Примітка

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Роз’яснення
від 7 жовтня 2014 р. № 17.4-12/33
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Держстату України
Н. С. Власенко
7 жовтня 2014 р.
Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна)
«Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування»
I. Загальні положення
1.1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» (далі — форма № 9-ДС).
1.2. Джерелами інформації для показників форми № 9-ДС є дані первинного обліку службовців:
— наказ (розпорядження) про прийняття на роботу (форма № П-1);
— особова картка працівника (форми № П-2ДС і № П-2);
— наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) (форма № П-4);
— табель обліку використання робочого часу (форма № П-5);
— розрахунково-платіжна відомість працівника (форма № П-6);
— розрахунково-платіжна відомість (зведена) (форма № П-7);
— інші документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, передбачені чинним законодавством.
1.3. Визначення показників форми № 9-ДС здійснюється відповідно до глав другої і третьої
Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня
2005 р. № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 р. за № 1442/11722
(зі змінами) (далі — Інструкція зі статистики кількості працівників), та глави другої Інструкції зі
статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13 січня 2004 р. № 5, заре-
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єстрованої у Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 р. за № 114/8713 (далі — Інструкція зі
статистики заробітної плати).
Професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування містяться в посадових інструкціях (положеннях).
Інформація щодо категорій посад міститься у статті 25 Закону України «Про державну службу», статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших нормативно-правових актах.
1.4. У додатку до цих Роз’яснень наведено таблицю арифметичного контролю показників
форми № 9-ДС.
II. Заповнення показників форми.
Розподіл державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за статтю,
віковими групами, стажем і рівнем освіти
2.1. Розділи I та II форми № 9-ДС (річна) містять дані щодо всіх працівників, які перебувають
в обліковому складі установи на кінець звітного року і обіймають посади керівників та спеціалістів, відповідно до законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого
самоврядування», у тому числі жінки, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та у відпустках без збереження заробітної плати для догляду за
дитиною більшої тривалості.
2.2. Розділ I містить дані щодо розподілу зазначених працівників за статтю і віковими групами.
2.3. Графи 1–7 розділу II містять дані щодо розподілу працівників відповідно до стажу державної служби або служби в органах місцевого самоврядування, відповідно до Порядку обчислення
стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня
1994 р. № 283 (зі змінами), статті 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та зазначеного Порядку.
2.4. Графи 8, 9 розділу II містять дані щодо працівників з неповною, базовою та повною вищою
освітою, що мають документ, який засвідчує здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за
певним освітньо-кваліфікаційним рівнем, визначеним згідно зі статтею 7 Закону України «Про
вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984 (наведено у наступній таблиці).

Освітні рівні
вищої освіти

Назва типу навчального закладу в період
до 1996 р.

після 1996 р.

Неповна, базова
вища

Технікум, училище або
інший середній спеціальний навчальний заклад

Коледж, технікум, училище або інші прирівняні до них вищі навчальні заклади, які готують фахівців за освітньо-кваліфікаційними
рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр

Повна вища

Університет, академія,
інститут, консерваторія

Університет, академія, інститут, консерваторія
та інші прирівняні до них вищі навчальні
заклади, які готують фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: спеціаліст, магістр
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Графа 10 містить дані щодо кількості працівників із граф 8 і 9, які мають вищу освіту в галузі
знань «Державне управління».
2.5. Графа 11 містить дані щодо працівників, які мають науковий ступінь (кандидати і доктори
наук). Графа 12 містить дані щодо кількості докторів наук.
2.6. Графа 13 містить дані щодо працівників, які мають вчене звання (старший науковий співробітник, доцент, професор). Графа 14 містить дані щодо кількості професорів.
ІІІ. Рух кадрів
3.1. Графи 1–5 розділу III містять дані щодо кількості керівників і спеціалістів, які були прийняті на роботу в установу за певною процедурою впродовж року з 1 січня по 31 грудня включно.
3.2. Графа 6 містить дані щодо кількості працівників, яким при призначенні на посаду було
встановлено випробувальний термін.
3.3. Графа 7 містить дані щодо кількості працівників, які до прийняття на посаду вже мали
статус державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування, тобто прийняті на
державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування не вперше, незалежно від того,
прийняті вони у порядку переведення з іншої установи або на момент призначення не перебували
на посадах державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування.
3.4. Графи 8–16 містять дані щодо кількості керівників і спеціалістів, які вибули з установи у
звітному календарному році з певної причини, крім тих, які були звільнені 31 грудня або в останній
робочий день звітного року. Інформація про останніх міститься у звіті за наступний рік.
3.5. Графа 10 містить дані щодо кількості працівників із графи 9, які вибули з установи у
зв’язку з виходом на пенсію до досягнення граничного віку перебування на державній службі.
3.6. Відповідно до статті 38 КЗпП, статті 15 Закону України «Про державну службу», наказу
Мінпраці України, Мінюсту України та Міністерства соціального захисту України «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» від 29 липня 1993 р. № 58 підставою для відображення руху кадрів для установи у разі її реорганізації є заяви працівників на
звільнення за власним бажанням та про прийом у новостворену установу, а також проведення
відповідної процедури, передбаченої чинним законодавством (наприклад, конкурсу), із занесенням відповідного запису в трудову книжку працівника.
ІV. Підготовка та підвищення кваліфікації працівників
4.1. Графа 1 містить дані щодо загальної кількості державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, які здобули неповну, базову або повну вищу освіту, другу вищу освіту
за рахунок коштів державного бюджету або за власний рахунок та отримали відповідний документ державного зразка у звітному році, без урахування тих, які закінчили вищий навчальний
заклад у звітному році та були прийняті на посади державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
4.2. Графа 2 містить дані щодо кількості працівників, які за звітний період здобули освітньокваліфікаційний рівень магістра у галузі знань «Державне управління» в Національній академії
державного управління при Президентові України та регіональних інститутах державного управління і отримали відповідний документ державного зразка.
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4.3. Графа 3 містить дані щодо кількості працівників, які за звітний період здобули освітньокваліфікаційний рівень магістра у галузі знань «Державне управління» в магістратурах інших
вищих навчальних закладів і отримали відповідний документ державного зразка.
4.4. Графа 4 містить дані щодо загальної кількості працівників, які підвищили кваліфікацію за
направленнями в Україні та за кордоном протягом звітного року відповідно до Положення про
систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7
липня 2010 р. № 564 (далі — Положення), незалежно від кількості разів підвищення кваліфікації.
4.5. Графи 11–13 містять дані усіх витрачених коштів на підвищення кваліфікації працівників
із графи 4.
4.6. Графи 6–8 містять дані щодо кількості працівників із графи 5, які підвищили кваліфікацію
в Україні з питань державного управління, таких як українське ділове мовлення, державне управління та державна служба, соціально-економічний стан та розвиток регіонів, інвестиційна та інноваційна діяльність, управління якістю, запобігання та протидія корупції, правові питання, державні закупівлі (проведення тендерів), гендерна політика, євроінтеграція, за наявності підтвердження
відповідним свідоцтвом установленого зразка, а за програмами тематичних семінарів — наказом
про направлення працівників на семінар та документом, що підтверджує проходження семінару
(свідоцтво, сертифікат, диплом, довідка), та з урахуванням кількості випадків та видів навчання.
4.7. Графа 9 містить дані щодо загальної кількості працівників, які пройшли стажування за
кордоном за програмами, проектами, угодами відповідно до Положення.
4.8. Графа 10 містить дані щодо кількості фахівців, які підвищували кваліфікацію за кордоном,
витрати на навчання яких (цілком або основну частину) взяла на себе міжнародна організація чи
інша приймаюча сторона в порядку надання міжнародної технічної допомоги відповідно до
Положення про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1995 р. № 901 (зі змінами).
4.9. Графа 11 містить дані щодо витрат на підвищення кваліфікації службовців, які пройшли
навчання в Україні та враховані у графі 5.
4.10. Графа 12 містить дані щодо витрат на всі відрядження працівників, пов’язані з підвищенням кваліфікації в Україні.
4.11. Графа 13 містить дані щодо витрат на підвищення кваліфікації працівників за кордоном, що були
здійснені установою відповідно до Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених
за кордон на навчання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 287
(зі змінами), в національній валюті за курсом Національного банку України на дату оплати.
VI. Оплата праці
5.1. Рядок 501 в графі 1 містить дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників
установи за звітний рік, визначеної відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників.
Графа 2 містить дані щодо середньооблікової кількості працівників, на яких поширюється дія
законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».
5.2. Рядки 502–503 містять дані щодо суми фонду оплати праці та фонду основної заробітної
плати за звітний рік, нарахованого відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати на всіх
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штатних працівників (графа 1) та працівників, на яких поширюється дія законів України «Про
державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» (графа 2).
Директор
департаменту статистики праці

І. В. Сеник
Додаток
до Роз’яснень щодо заповнення
форми державного статистичного
спостереження № 9-ДС (річна)
«Звіт про кількісний та якісний
склад державних службовців
і посадових осіб місцевого
самоврядування»

Таблиця арифметичного контролю показників форми державного
статистичного спостереження № 9-ДС

Рядки та графи форми № 9-ДС
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Умови
контролю

Рядки та графи форми
№ 9-ДС

(рядок 102 + рядок 109) граф 1–15

=

рядок 101 граф 1–15

(рядок 103 + рядок 104 + рядок 105 + рядок
106 + рядок 107 + рядок 108) граф 1–15

=

рядок 102 граф 1–15

(рядок 110 + рядок 111 + рядок 112 + рядок
113 + рядок 114 + рядок 115) граф 1–15

=

рядок 109 граф 1–15

(графа 2 + графа 9) рядків 101–115

=

графа 1 рядків 101–115

(графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 +
графа 7 + графа 8) рядків 101–115

=

графа 2 рядків 101–115

(графа 10 + графа 11 + графа 12 + графа 13 +
графа 14 + графа 15) рядків 101–115

=

графа 9 рядків 101–115

(рядок 202 + рядок 209) граф 1–14

=

рядок 201 граф 1–14

(рядок 203 + рядок 204 + рядок 205 + рядок
206 + рядок 207 + рядок 208) граф 1–14

=

рядок 202 граф 1–14

(рядок 210 + рядок 211 + рядок 212 + рядок
213 + рядок 214 + рядок 215) граф 1–14

=

рядок 209 граф 1–14

(графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 +
графа 5 + графа 6 + графа 7) рядків 201–215

=

графа 1 рядків 101–115
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графа 10 рядків 201–215

< або =

(графа 8 + графа 9) рядків
201–215

графа 11 рядків 201–215

< або =

графа 9 рядків 201–215

графа 12 рядків 201–215

< або =

графа 11 рядків 201–215

графа 13 рядків 201–215

< або =

графа 9 рядків 201–215

графа 14 рядків 201–215

< або =

графа 13 рядків 201–215

(рядок 302 + рядок 309) граф 1–16

=

рядок 301 граф 1–16

(рядок 303 + рядок 304 + рядок 305 + рядок
306 + рядок 307 + рядок 308) граф 1–16

=

рядок 302 граф 1–16

(рядок 310 + рядок 311 + рядок 312 + рядок
313 + рядок 314 + рядок 315) граф 1–16

=

рядок 309 граф 1–16

(графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5) рядків 301–315

=

графа 1 рядків 301–315

графа 6 рядків 301–315

< або =

графа 1 рядків 301–315

графа 7 рядків 301–315

< або =

графа 1 рядків 301–315

=

графа 8 рядків 301–315

< або =

графа 9 рядків 301–315

(графа 9 + графа 11 + графа 12 + графа 13 +
графа 14 + графа 15 + графа 16) рядків 301–315
графа 10 рядків 301–315
(рядок 402 + рядок 409) граф 1–13

=

рядок 401 граф 1–13

(рядок 403 + рядок 404 + рядок 405 + рядок
406 + рядок 407 + рядок 408) граф 1–13

=

рядок 402 граф 1–13

(рядок 410 + рядок 411 + рядок 412 + рядок
413 + рядок 414 + рядок 415) граф 1–13

=

рядок 409 граф 1–13

графа 2 рядків 401–415

< або =

графа 1 рядків 401–415

графа 3 рядків 401–415

< або =

графа 1 рядків 401–415

графа 10 рядків 401–415

< або =

графа 9 рядків 401–415

рядок 503 граф 1, 2

< або =

рядок 502 граф 1, 2

графа 2 рядків 501–503

< або =

графа 1 рядків 501–503

Директор
департаменту статистики праці
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СУДОВА ПРАКТИКА — ДОСТУПНО!

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
СУД УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ
І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Ухвала від 21 листопада 2014 р. у справі № 6-42989ск14
Щодо справи за позовом гр-ки Б. до Національної акціонерної компанії про
скасування наказів, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час
вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди

Суть справи
Гр-ка Б. працювала в Національній акціонерній компанії (далі — НАК) з 16 липня 1999 р.,
з 3 березня 2014 р. — на посаді начальника
відділу кадрів та оплати праці.
16 квітня 2014 р. працівницю було попереджено про скорочення штату компанії, у т. ч. посади, яку вона обіймала останнім часом.
23 травня 2014 р. керівництвом НАК було
видано наказ, яким позивачці було оголошено
догану. У той же день трудові відносини з нею
були припинені на підставі пункту 3 статті 40
КЗпП.
26 травня 2014 р. було скасовано наказ
про звільнення гр.-ки Б. за пунктом 3 статті
40 КЗпП і видано наказ про звільнення її з роботи за пунктом 1 статті 40 КЗпП.
У своїй позовній заяві вона просила скасувати накази від 23 і 26 травня 2014 р., зокрема про звільнення з посади начальника
відділу кадрів та оплати праці, поновити її
на роботі, стягнути з підприємства середній
заробіток за час вимушеного прогулу та відшкодувати моральну шкоду в сумі 5000 грн.
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Рішенням Голосіївського районного суду
м. Києва від 19 вересня 2014 р. позов гр-ки Б.
було задоволено частково: скасовано накази
про притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення, позивачку поновлено на попередньому місці роботи з 26 травня
2014 р., стягнуто з відповідача середній заробіток за час вимушеного прогулу в розмірі
38 869,38 грн та відшкодування моральної
шкоди в сумі 3000 грн.
Рішення суду першої інстанції залишено
без змін ухвалою апеляційного суду м. Києва
від 6 листопада 2014 р.
Під час розгляду справи судами було встановлено таке.
Штатним розписом апарату НАК, який
було затверджено в. о. голови НАК і введено
в дію 1 квітня 2014 р., було передбачено наявність у штаті підприємства відділу кадрів
та оплати праці, який складався з начальника
відділу, його заступника і двох головних спеціалістів.
Наказом від 16 квітня 2014 р., підписаним
в. о. голови НАК, затверджено та введено в
дію новий штатний розпис. Відповідно до
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нового штатного розпису в компанії передбачалися: відділ планування та оплати праці у
складі заступника директора департаменту —
начальника відділу, його заступника і трьох
спеціалістів, а також окремо відділ кадрів у
складі начальника, заступника і головного
спеціаліста.
16 квітня 2014 р. гр-ку Б. було попереджено про скорочення штату компанії, у т. ч.
посади начальника відділу кадрів та оплати
праці.
Актом, складеним цього ж дня, зафіксовано, що позивачці для подальшого працевлаштування була запропонована посада головного спеціаліста відділу планування та оплати
праці на період перебування у відпустці для
догляду за дитиною іншої працівниці компанії.
Одночасно комісія, створена відповідно
до наказу керівництва компанії від 16 квітня
2014 р., своєю доповідною запискою повідомила заступника голови правління компанії
про те, що нею було виявлено ряд порушень
у діяльності гр-ки Б. як начальника відділу кадрів та оплати праці. Зокрема, комісією були
встановлені такі факти:
відсутність у місці зберігання трудових
книжок працівників компанії, які в порушення чинної Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників були передані
для зберігання заступнику голови правління;
у порушення пункту 14 Плану заходів
щодо економного і раціонального використання коштів та скорочення витрат НАК у
2014 р., затвердженого рішенням правління,
наказом від 31 березня 2014 р. на роботу в
компанію були прийняті гр-н С. і гр-н М.;
під час проведення позапланової перевірки підприємства державним інспектором
праці були виявлені порушення відділом кадрів та оплати праці вимог частин четвертої
та п’ятої статті 79 КЗпП щодо ознайомлення
працівників із графіком відпусток та повідомлення їх про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні.
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23 травня 2014 р. на підставі статті 147
КЗпП було видано наказ «Про притягнення
до дисциплінарної відповідальності», яким
позивачці було оголошено догану у зв’язку з
невиконанням рішення правління НАК у частині припинення заповнення вакантних посад
та неприйняття на роботу нових працівників
(п. 14 Плану заходів щодо економного і раціонального використання коштів та скорочення
витрат НАК у 2014 р.).
У той же день, 23 травня 2014 р., її було
звільнено з посади начальника відділу кадрів
та оплати праці на підставі пункту 3 статті 40
КЗпП за систематичне невиконання без поважних причин обов’язків, покладених на неї
трудовим договором, — порушення порядку
зберігання та видачі трудових книжок працівників, невиконання вимог законодавства України про відпустки, що було виявлено під час
проведення позапланової перевірки державним інспектором праці.
Наказом від 26 травня 2014 р. рішення про
звільнення гр-ки Б. на підставі пункту 3 статті 40 КЗпП скасовано. Цього ж дня позивачку
було звільнено з роботи за пунктом 1 статті 40
КЗпП на підставі її заяви про скорочення терміну попередження про подальше звільнення.
Частково задовольняючи позовні вимоги гр-ки Б., місцевий суд виходив з того, що
звільнення позивачки відбулося з порушенням норм трудового законодавства, оскільки під час розірвання трудового договору у
зв’язку зі скороченням штату відповідач не
запропонував працівниці іншої роботи, яка б
відповідала її кваліфікації, а запропонована
посада головного спеціаліста у відділі планування та оплати праці мала тимчасовий характер на період перебування основної працівниці у відпустці для догляду за дитиною,
що порушувало трудові права позивачки. При
цьому накладене 23 травня 2014 р. відповідачем на позивачку дисциплінарне стягнення
у формі догани визнано судом незаконним з
підстав його невідповідності нормам трудо-
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Місцевий суд виходив з того,
що звільнення позивачки відбулося
з порушенням норм трудового
законодавства, оскільки під час
розірвання трудового договору
у зв’язку зі скороченням штату
відповідач не запропонував працівниці
іншої роботи, яка б відповідала
її кваліфікації, а запропонована
посада головного спеціаліста мала
тимчасовий характер
вого права у сукупності з незаконністю наказу, який було скасовано самим відповідачем.
Заявляючи про правомірність наказу «Про
притягнення до дисциплінарної відповідальності» від 23 травня 2014 р., яким позивачці було
оголошено догану у зв’язку із невиконанням
рішення правління НАК у частині припинення
заповнення вакантних посад та неприйняття на
роботу нових працівників, адміністрація компанії не надала суду жодних доказів того, що
начальнику відділу кадрів та оплати праці було
делеговано повноваження голови правління як
роботодавця вирішувати питання про прийняття на роботу працівників компанії.
Таким чином, немає підстав вважати, що
керівник НАК, виконуючи обов’язки власника
підприємства або уповноваженого ним органу, під час винесення вищевказаного наказу
діяв у межах законодавства про працю.
При цьому суд зазначив, що відповідач
фактично застосував до працівниці одночасно два види дисциплінарного стягнення,
що є прямим порушенням статті 147 КЗпП,
яка передбачає, що за порушення трудової
дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення,
як догана або звільнення.
Отже, оцінивши накази про застосування
адміністрацією НАК заходів дисциплінарної
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відповідальності у їх сукупності, суд дійшов
висновку про їх незаконність та необґрунтованість, зважаючи і на те, що під час накладання стягнень вина працівниці, ступінь тяжкості
вчиненого проступку, наявність чи відсутність
заподіяної нею шкоди, обставини, за яких
вчинено проступок, і попередня робота працівниці відповідачем навіть не з’ясовувалися.
При цьому колегія суддів апеляційного
суду звернула увагу на ту обставину, що застосування заходів дисциплінарного стягнення є правом, а не обов’язком роботодавця.
В апеляційній скарзі відповідач наголошував на тому, що заява про скорочення терміну
попередження та дострокове звільнення була
написана самою працівницею, що спростовує
позицію останньої про неправомірність дій
адміністрації під час її звільнення у зв’язку зі
скороченням штату відповідно до пункту 1
статті 40 КЗпП.
Проте з такими доводами апеляційної
скарги колегія суддів не погодилася, оскільки
відповідно до постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9
під час розгляду справ про поновлення на роботі судам необхідно з’ясувати, з яких підстав
проведено звільнення працівника згідно з наказом і перевірити їх відповідність закону.
Як зазначалося, 16 квітня 2014 р. гр-ка Б.
була попереджена про її подальше звільнення
за скороченням штату, яке мало відбутися 16

Під час накладання стягнень вина
працівниці, ступінь тяжкості
вчиненого проступку, наявність
чи відсутність заподіяної нею
шкоди, обставини, за яких вчинено
проступок, і попередня робота
працівниці відповідачем навіть
не з’ясовувалися
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червня 2014 р. Однак 23 травня 2014 р. до грки Б. було застосовано два види дисциплінарного стягнення у формі догани та звільнення,
наказ про що був скасований самим відповідачем 26 травня 2014 р.
Колегія суддів вважала, що факт застосування до працівниці дисциплінарних стягнень,
нез’ясування під час їх накладання її вини,
ступеня тяжкості вчиненого проступку, наявності чи відсутності шкоди, обставин, за яких,
на думку роботодавця, вчинено проступок,
неврахування її попередньої роботи, а також
подальше скасування наказу про звільнення
з підстав порушення трудової дисципліни та
звільнення гр-ки Б. у цей же день за скороченням, свідчать про те, що на позивачку справді чинився тиск щодо подання заяви про дострокове розірвання трудового договору.
Колегія апеляційного суду погодилася з
висновком суду першої інстанції про те, що
відповідачем також було порушено переважне право гр-ки Б. на залишення на роботі,
передбачене статтею 42 КЗпП, оскільки достовірно встановлено, що в НАК на час звільнення позивачки були вакантні посади, які
відповідали її кваліфікації та займаній нею
посаді, проте запропоновані їй не були.
При цьому запропонована позивачці посада головного спеціаліста відділу планування
та оплати праці не може бути врахована як
виконання відповідачем вимог законодавства
щодо працевлаштування позивачки, оскільки
вказана посада була вільною лише на період
перебування у відпустці для догляду за дитиною іншої працівниці, тобто в цьому випадку роботодавець намагався змінити форму
трудового договору, укладеного з позивачкою, із безстрокового на строковий, що беззаперечно порушувало її трудові права.
З’ясувавши обставини справи і давши їм
належну оцінку, апеляційний суд вважав, що
розмір стягнутої моральної шкоди відповідає
обставинам справи, характеру і тривалості
страждань позивачки, засадам розумності, ви-
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важеності та справедливості, у зв’язку із чим і
в цій частині доводи апеляційної скарги не заслуговують на увагу.

Роботодавець намагався змінити
форму трудового договору,
укладеного з позивачкою,
із безстрокового на строковий,
що беззаперечно порушувало
її трудові права
Не погоджуючись з рішеннями судів першої
та апеляційної інстанцій керівництво НАК ініціювало подальший розгляд справи в касаційному
суді. Посилаючись на неправильне застосування
судами норм матеріального та порушення норм
процесуального права, відповідач просив скасувати попередні рішення та направити справу на
новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвалене рішення
Дослідивши подані заявником матеріали, Вищий спеціалізований суд України з розгляду
цивільних і кримінальних справ вирішив відмовити у відкритті касаційного провадження з огляду на таке.
Відповідно до пункту 5 частини четвертої
статті 328 ЦПК України суддя відмовляє у відкритті касаційного провадження, якщо касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в
ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи.
Із матеріалів касаційної скарги та змісту
оскаржуваних рішень судів першої та апеляційної інстанцій вбачається, що скарга є необґрунтованою, оскільки викладені в ній доводи
не дають підстав для висновків про їх незаконність та неправильність. Обставини, на які
посилається заявник, не викликають необхідності перевірки матеріалів справи.
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Апеляційний суд дав належну оцінку законності та обґрунтованості рішення місцевого
суду, належним чином перевірив установлені
судом фактичні обставини справи з урахуванням зібраних доказів і дійшов правильного висновку про відсутність правових підстав для
скасування рішення місцевого суду.
Неправильного застосування норм матеріального чи порушення норм процесуального
права під час вирішення цієї справи місцевим
та апеляційним судами не вбачається.

Коментар
Аналіз поточної судової практики підтверджує наші недавні прогнози про те, що основною тенденцією або, як прийнято нині говорити, трендом стало превалювання позовів
із приводу неправомірного розірвання трудового договору, в основному з ініціативи
роботодавців. Серед таких судових процесів
за зрозумілих причин економічного характеру левову частку посідають спори стосовно
наслідків звільнень у зв’язку зі скороченням
чисельності або штату працівників та з інших
причин, перелічених у пункті 1 статті 40 КЗпП.
На сторінках журналу ми неодноразово
акцентували увагу на необхідності чіткої, послідовної та своєчасної реалізації процедури
припинення трудових відносин на цій підставі, докладно розглядали тонкощі практичної
реалізації зазначеної законодавчої норми і
наводили покрокові алгоритми дій адміністрації в цій ситуації*. Ураховуючи актуальність теми, дозволимо собі ще раз наголосити, що тільки виконання роботодавцем усіх
вимог законодавства стосовно дотримання
трудових прав працівників під час їх вивільнення дозволить уникнути небажаних для
підприємства наслідків, у т. ч. фінансового
характеру.
* Див. журнал «Кадровик України» № 8, 2012. с. 82.
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Справедливості заради варто визнати, що розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (у т. ч. у зв’язку зі скороченням) далеко
не завжди пов’язане з причинами об’єктивного
характеру. Наведений вище приклад, коли адміністрація спробувала якнайшвидше позбутися
незручного працівника, лише підтверджує цей
факт. І це потягло за собою низку помилкових
дій (ненадання працівнику можливості вибору з
усіх наявних вакантних посад, незграбна спроба
притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо), що свідчать про грубі порушення трудового законодавства і практично неприкритий
тиск на працівника. Це не могло залишися поза
увагою суду, хоча, як правило, подібні обставини дуже рідко і неохоче визнаються судами, а
їх доведення вимагає додаткових зусиль з боку
працівника-позивача.
Крім того, звертає на себе увагу кваліфікація судом дій адміністрації підприємства
щодо пропонування позивачці посади працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною. Як правило, саме такі робочі
місця пропонують працівникам, що очікують
скорочення, оскільки до моменту попередження про майбутнє звільнення роботодавець заздалегідь вносить зміни в штатний
розпис, свідомо виводячи з нього вакантні
посади, а посади осіб, на яких поширюється
дія статей 184, 1861 КЗпП, як відомо, скороченню не підлягають. Отже, суд у наведеному
випадку не вважає пропозицію зазначених
робочих місць виконанням обов’язку роботодавця щодо працевлаштування працівника,
оскільки такі посади є вільними тимчасово
(до виходу на роботу основних працівників), а
роботодавець фактично намагається змінити
форму трудового договору з безстрокового
на строковий, що розцінюється судом як порушення трудових прав працівника. 
Підготувала Євгенія Каляпіна,
аналітик-консультант, бізнес-тренер
компанії «BST Consulting»
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Юрій Юров,
завідувач відділу із наукового забезпечення питань
економіки праці та розвитку професійнокласифікаційної сфери Державної установи Науководослідний інститут соціально-трудових відносин
Міністерства соціальної політики України

Зміни та доповнення №2
до Класифікатора професій
ДК 003:2010

В

ідповідно до Положення про ведення
Державного класифікатора ДК 003
«Класифікатор професій» починаючи з
червня 2012 р. у ДУ НДІ соціально-трудових відносин проводилися науково-дослідницькі роботи щодо підготовки чергового оновлення до Національного класифікатора України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі —
КП). За результатами цієї роботи було сформовано проектні матеріали, погоджено їх з Міністерством соціальної політики України та іншими
організаціями обов’язкового погодження і подано на затвердження. У подальшому після проведення державної експертизи Міністерство економічного розвитку і торгівлі України своїм
наказом від 18 листопада 2014 р. № 1361 затвердило Зміни та доповнення № 2 до КП (далі —
Зміна № 2) із наданням їм чинності з 1 березня
2015 р.

Ураховуючи нові напрямки та умови розвитку національної економіки, сучасні тен-
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денції, що характеризують попит на робочу
силу, інші проблеми зайнятості, під час формування Зміни № 2 особлива увага зверталася на таке:
зміни в нормативно-правовій базі країни;
нові підходи до класифікації професій у
міжнародних професійних класифікаціях;
необхідність удосконалення КП;
визначення професійних груп, професійних назв робіт, які дублюються, характеризуються виконанням аналогічних або ідентичних трудових функцій;
вплив інформаційних технологій на професійну структуру ринку праці, розвиток специфічних галузевих професій та удосконалення управлінських професій;
надання більшої самостійності підприємствам (у т. ч. малого і середнього бізнесу)
під час формування їх штатних розписів тощо.
Повну інформацію щодо оновлення КП
наведено в таблицях 1–6.

Кадровик України

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Загалом Зміною № 2:
змінено 9 класифікаційних угруповань
(табл. 1–3);
скасовано 13 професійних назв робіт
(табл. 4);
змінено 52 професійні назви робіт
(табл. 5);
внесено 37 нових професійних назв
робіт (табл. 6) у сфері державної служби,
будівництва, геології, переробки продукції
харчування тощо.
Робота щодо зміни професійних назв
робіт виконувалася з урахуванням змін у нормативно-правових актах, у технології та організації виробничих процесів, наприклад:
згідно із Законом України «Про екстрену
медичну допомогу» від 5 липня 2012 р.
№ 5081-VI змінено професійні назви робіт
«Лікар станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги» на «Лікар з медицини невідкладних станів», а також «Фельдшер
станції (відділення) швидкої та невідкладної
медичної допомоги» на «Фельдшер з медицини невідкладних станів»;
відповідно до постанови КМУ «Про затвердження державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про
права інвалідів» на період до 2020 року» від 1
серпня 2012 р. № 706 в Україні з 2013 р. розпочато системну підготовку сурдоперекладачів.
Безперечно, крім іншого цей процес потребує
відповідних змін у чинних завданнях та обов’язках перекладачів жестової мови, у методологічних і теоретичних засадах їх освітньої підготовки тощо. За результатами консультацій, проведених зі спеціалістами Мінсоцполітики України, ЦП Українського товариства глухих та МОН
України було змінено професійну назву роботи
«Перекладач жестової мови» на «Перекладач
жестової мови (сурдоперекладач)». Крім того,
на сьогодні розроблено нову кваліфікаційну
характеристику цієї професії;
у зв’язку з тим, що поняття «місця розміщення» у Класифікації видів економічної
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діяльності ДК 009:2010 (КВЕД) не застосовується, змінено професійну назву роботи
«Фахівець із гостинності в місцях розміщення
(готелі, туристичні комплекси та інші)» на
«Фахівець із гостинності (готелі, туристичні
комплекси та інші)»;
з метою удосконалення КП та певною
уніфікацією відповідних спеціалізацій за професією змінено професійну назву роботи
«Агент з митного оформлення вантажів і товарів» на «Агент з митного оформлення»;
виконано технічну процедуру щодо конкретизації кваліфікаційних характеристик
професій працівників у відповідних випусках
ДКХП.
Пропонуємо також розглянути обґрунтування щодо окремих нових професійних
назв робіт, внесених до КП. Насамперед це
стосується внесення до КП двох професій
менеджерів надузагальнених напрямків
діяльності, що наведені в КП без будь-яких
уточнювальних слів.

Менеджер (управитель)
На малих і середніх підприємствах різних
форм господарювання існують посади менеджерів з різними посадовими обов’язками.
Наприклад, менеджери, які очолюють підприємства, повинні мати універсальну соціально-економічну підготовку, знання однієї
або кількох галузевих технологій тощо, а для
малих підприємств характерні посади функціональних менеджерів. Останні можуть не
мати підлеглих, але несуть відповідальність за
один з напрямків діяльності підприємства.
На сьогодні, як відомо, складання штатних
розписів, внесення записів у трудові книжки
тощо здійснюється з обов’язковим урахуванням вимог КП. Водночас у КП з низки об’єктивних причин тривалий час не було окремої
професії менеджерського спрямування. Це
ускладнювало підготовку звітності, ведення
кадрової документації, виникали інші розбіжності та невідповідності між вимогами
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нормативних документів і реаліями ведення
бізнесу.
Часткове вирішення цього питання тепер
можливе завдяки внесенню Зміною № 2 до КП
двох професій менеджерів (управителів) з
кодами КП 1231 і 1499, що належать, відповідно, до угруповань «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники» і
«Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, не віднесені до інших угруповань» (нове угруповання, внесене Зміною № 2).

Інженер біомедичний
У розвинених країнах світу інженерними проблемами галузі охорони здоров’я опікується
біомедична інженерія, яка охоплює широке
коло медичних технологій — від клітинної
інженерії та кібернетики до конструювання,
експертизи, сервісного обслуговування і безпечної експлуатації медичного устаткування і
матеріалів.
З огляду на це, за пропозицією ВГО «Українська асоціація медичних інженерів і технологів» та за підтримки Мінсоцполітики і МОН
України Зміною № 2 до КП було внесено нову
професійну назву роботи — «Інженер біомедичний».
Звертає на себе увагу широке коло об’єктів,
на яких може працювати інженер біомедичний, а саме:
приладобудівні, біотехнологічні підприємства медичної промисловості, відповідні
ремонтні та сервісні центри;
діагностично-лікувальні лабораторії,
відділення штучного кровообігу, штучного
дихання;
медичні реабілітаційні та оздоровчі
заклади і комплекси;
установи з експертизи, оцінки відповідності та сертифікації медичної техніки;
профільні науково-дослідні, проектноконструкторські установи тощо.
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Професіонал з клінічних досліджень
Фармацевтична галузь є важливою складовою системи охорони здоров’я та економіки
розвинутих країн світу.
Як свідчить практика, проведення, аудит і
моніторинг клінічної апробації забезпечують
фахівці переважно з медичною, фармацевтичною або біологічною освітою різних спеціальностей. Кваліфікація цих фахівців, як
правило, залежить від особистого досвіду та
відвідування профільних семінарів, тренінгів,
що мають інформаційну цінність, але не
мають структурованого характеру.
За результатами проведеного аналізу міжнародних систем професійної класифікації
(США, Канади, Австралії) було визначено, що
професійна діяльність працівників цього
спрямування широко поширена.
Таким чином, ураховуючи зазначені фактори та за зверненнями профільних установ і
організацій до КП було внесено зазначену
професійну назву роботи.

Державний інспектор
з ринкового нагляду
Заходи організаційного і правового характеру, спрямовані на посилення державного
ринкового нагляду, захист прав споживачів
(користувачів) були визначені в Законі
України «Про державний ринковий нагляд та
контроль нехарчової продукції» від 2 грудня
2010 р. № 2735-VI та постанові КМУ «Про
затвердження переліку органів державного
ринкового нагляду та сфер їх відповідальності» від 1 червня 2011 р. № 573. Відповідно до
зазначених нормативно-правових актів на
сьогодні завдання щодо реалізації державної
політики у сфері ринкового нагляду покладено на Державну службу гірничого нагляду та
промислової безпеки України. Ураховуючи
зазначені зміни в законодавчій і правовій базі
країни до КП було внесено відповідну професійну назву роботи. 
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Таблиця 1. Скасовано класифікаційні угруповання
Назва класифікаційного угруповання

Код КП

Менеджери (управителі) в ресторанах

1456.1

Менеджери (управителі) в кафе, барах, їдальнях

1456.2

Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують та постачають готові страви

1456.3

Таблиця 2. Змінено назву класифікаційних угруповань
Нова редакція
класифікаційного угруповання

Попередня редакція
класифікаційного угруповання

Код КП

Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства

1456

Менеджери (управителі) з організації
харчування

Професіонали в галузі цивільного будівництва

2142

Професіонали в галузі будівництва

Наукові співробітники (цивільне будівництво)

2142.1

Наукові співробітники (будівництво)

Інженери в галузі цивільного будівництва

2142.2

Інженери в галузі будівництва

7112

Вибуховики

Підривники

Таблиця 3. Внесено нове класифікаційне угруповання
Код КП

Назва класифікаційного угруповання

1499

Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, не віднесені до інших угруповань

Таблиця 4. Скасовано професійні назви робіт
Професійна назва роботи

Код КП

Директор контори

1210.1

Керуючий санацією

1210.1

Ліквідатор підприємств-боржників

1210.1

Розпорядник майна підприємств-боржників

1210.1

Помічник лісничого

1221.2

Менеджер (управитель) ресторану

1456.1
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Закінчення табл. 4. Скасовано професійні назви робіт
Професійна назва роботи

Код КП

Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)

1456.2

Менеджер (управитель) підприємства з приготування та постачання готових страв

1456.3

Менеджер (управитель) з маркетингу

1475

Палеонтолог

2114.2

Фахівець з бібліотечної справи

3498

Мімеографер

4141

Скручувальник виробів кабельного виробництва

8290

Таблиця 5. Змінено професійну назву роботи*
Професійна назва роботи
до Зміни № 2

Випуск
ДКХП

Код
КП

Авіаційний механік з планера
та двигунів

68

7732

Авіаційний механік з планера
та двигунів

Авіаційний технік з приладів
та електроустаткування

68

3115

Авіаційний технік з приладів
та електроустаткування

Авіаційний технік з радіоустаткування

68

3115

Авіаційний технік з радіоустаткування

Агент з митного оформлення вантажів та товарів

66

3422

Агент з митного оформлення

Вибуховик

5

7112

Підривник

8119

Електромеханік гірничого устаткування підземний

Електромеханік гірничого устаткування гірничий
Єпископ (архієпископ, митрополит,
голова об’єднання, старший пресвітер)
Інженер з буровибухових (вибухових) робіт
Інженер з підводно-вибухових робіт

2460
5

Професійна назва роботи
після Зміни № 2

Випуск
ДКХП

Єпископ (архієпископ, митрополит,
голова об’єднання, старший пресвітер і т. ін.)

2147.2

Інженер з буропідривних (підривних) робіт

2149.2

Інженер з підводно-підривних робіт

* В окремих випадках змінилася не сама професійна назва роботи, а змінився або видалений випуск ДКХП.
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Продовження табл. 5. Змінено професійну назву роботи
Професійна назва роботи
до Зміни № 2

Випуск
ДКХП

Код
КП

Професійна назва роботи
після Зміни № 2

Інженер з піротехнічних, саперних
та вибухових робіт

2147.2

Інженер з піротехнічних, саперних
та підривних робіт

Інженер-технолог з переробки промислових та побутових відходів

2149.2

Інженер-технолог з переробки
відходів

3340

Інструктор вибухових робіт

1222.2

Керівник групи з буровибухових робіт

Інструктор підривних робіт
Керівник групи з буропідривних
робіт

8224

Оператор проекційного та звукового
устаткування

Конторський (офісний) службовець
(аудит)

4121

Офісний службовець (аудит)

Конторський (офісний) службовець
(аукціон)

4121

Офісний службовець (аукціон)

Конторський (офісний) службовець
(бібліотека)

4141

Офісний службовець (бібліотека)

Конторський (офісний) службовець
(боргові зобов’язання)

4122

Офісний службовець (боргові
зобов’язання)

Конторський (офісний) службовець
(бухгалтерія)

4121

Офісний службовець (бухгалтерія)

Конторський (офісний) службовець
(документознавство)

4144

Офісний службовець (документознавство)

Конторський (офісний) службовець
(друкування)

4111

Офісний службовець (друкування)

Конторський (офісний) службовець
(застава та іпотека)

4122

Офісний службовець (застава та
іпотека)

Конторський (офісний) службовець
(інвестиції)

4122

Офісний службовець (інвестиції)

Конторський (офісний) службовець
(інформація)

4222

Офісний службовець (інформація)

Конторський (офісний) службовець
(каса)

4121

Офісний службовець (каса)

Конторський (офісний) службовець
(копіювання документів)

4141

Офісний службовець (копіювання
документів)

Кіномеханік
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Випуск
ДКХП
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Продовження табл. 5. Змінено професійну назву роботи
Професійна назва роботи
до Зміни № 2

Випуск
ДКХП

Код
КП

Професійна назва роботи
після Зміни № 2

Конторський (офісний) службовець
(кредит)

4122

Офісний службовець (кредит)

Конторський (офісний) службовець
(недержавні установи юриспруденції)

3432

Офісний службовець (недержавні
установи юриспруденції)

Конторський (офісний) службовець
(оцінка вартості)

4122

Офісний службовець (оцінка вартості)

Конторський (офісний) службовець
(перевезення вантажів)

4133

Офісний службовець (перевезення
вантажів)

Конторський (офісний) службовець
(планування виробництва)

4132

Офісний службовець (планування
виробництва)

Конторський (офісний) службовець
(подорожі)

4221

Офісний службовець (подорожі)

Конторський (офісний) службовець
(постачання)

4131

Офісний службовець (постачання)

Конторський (офісний) службовець
(реєстрація та облік)

4131

Офісний службовець (реєстрація та
облік)

Конторський (офісний) службовець
(розрахунок собівартості)

4121

Офісний службовець (розрахунок
собівартості)

Конторський (офісний) службовець
(систематизація документів)

4141

Офісний службовець (систематизація документів)

Конторський (офісний) службовець
(складське господарство)

4131

Офісний службовець (складське
господарство)

Конторський (офісний) службовець
(статистика)

4122

Конторський (офісний) службовець
(статистика)

Конторський (офісний) службовець
(страхування)

3432

Офісний службовець (страхування)

Конторський (офісний) службовець
(фотокопіювання)

4141

Офісний службовець (фотокопіювання)

Конторський (офісний) службовець
(цінні папери)

4122

Офісний службовець (цінні папери)

2221.2

Лікар з медицини невідкладних станів

Лікар станції (відділення) швидкої та
невідкладної медичної допомоги

42

78

Випуск
ДКХП

78

Кадровик України

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Закінчення табл. 5. Змінено професійну назву роботи
Професійна назва роботи
до Зміни № 2

Випуск
ДКХП

Код
КП

Професійна назва роботи
після Зміни № 2

Молодший науковий співробітник
(цивільне будівництво)

2142.1

Молодший науковий співробітник
(будівництво)

Науковий співробітник (цивільне
будівництво)

2142.1

Науковий співробітник (будівництво)

Науковий співробітник-консультант
(цивільне будівництво)

2142.1

Науковий співробітник-консультант
(будівництво)

Перекладач жестової мови

5133

Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)

Священослужитель (пастор,
пресвітер)

2460

Священослужитель (пастор, пресвітер,
військовий священик (капелан) і т. ін.)

Спеціаліст-вибуховик

2423

Спеціаліст-підривник

3152

Старший інспектор з експлуатації
атомних станцій

3117

Фахівець з піротехнічних, саперних
та підривних робіт

Старший інспектор з експлуатації
атомних станцій

83

Фахівець з піротехнічних, саперних
та вибухових робіт
Фахівець із гостинності в місцях
розміщення (готелі, туристичні
комплекси та ін.)
Фельдшер станції (відділення)
швидкої та невідкладної медичної
допомоги

2482.2

78

3221

Випуск
ДКХП

62

Фахівець із гостинності (готелі,
туристичні комплекси та ін.)
Фельдшер з медицини невідкладних
станів

78

Таблиця 6. Внесено нові професійні назви робіт
Професійна назва роботи

Код КП

Адміністратор (органи державної влади)

1229.3

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)

1210.1

Асистент геолога

3111

Асистент геолога нафтогазорозвідки

3111

Асистент геофізика

3111

Асистент геохіміка

3111
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Закінчення табл. 6. Внесено нові професійні назви робіт
Професійна назва роботи

Код КП

Асистент гідрогеолога
Асистент професіонала з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт
Вірусолог

3111
3111
2211.1

Головний реставратор

1229.7

Державний інспектор з ринкового нагляду
Директор з управління персоналом
Електромонтажник будівельний
Інженер біомедичний
Лаборант з безпеки та якості будівельної продукції
Лицювальник (будівельний)
Менеджер (управитель)
Менеджер (управитель)

3449
1232
7249
2149.2
3111
7139
1231
1499

Менеджер (управитель) з маркетингу

1475.4

Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)

1456

Менеджер (управитель) підприємства з приготування та постачання готових страв

1456

Менеджер (управитель) ресторану

1456

Монтажник світлопрозорих та вентильованих фасадів
Начальник служби
Оператор мобільної установки холодного ресайклінгу
Оцінювач професійної кваліфікації
Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
Помічник лісничого
Професіонал з клінічних досліджень
Скручувальник виробів кабельного виробництва

7139
1232
8212
2412.2
2490
3436.9
2212.2
8282

Технолог зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва
Технолог-дослідник зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва
Тренер-методист
Уповноважений Президента України з прав дитини

2213.2
2213.2
3475
1120.1

Урядовий уповноважений з прав інвалідів

1120.1

Фахівець з бібліотечної справи
Фізіолог рослин
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Надія Реутова,
консультант з питань
оплати праці

Продовження. Початок у № 12, 2014

Зміст колективного договору
Продовжуючи докладний розгляд змісту колективного
договору, зупинимося на основних питаннях оплати праці,
які обов’язково мають бути відображені в цьому документі

Оплата праці. Гарантії,
компенсації, пільги
Розділ колективного договору «Оплата праці.
Гарантії, компенсації, пільги» — найбільший
як за значенням, так і за обсягом. Навіть якщо
на підприємстві не укладено колективного
договору, роботодавець зобов’язаний погодити питання оплати праці з виборним органом первинної профспілкової організації або
з уповноваженими трудовим колективом
представниками (ст. 97 КЗпП). Таке погодження може бути оформлено у формі положення про оплату праці або іншого локального документа.
На підприємствах зі складною та об’ємною
системою оплати праці може бути затверджено окреме положення про оплату праці у
вигляді додатку до колективного договору,
яке реєструється разом із ним.
У главі VII «Оплата праці» КЗпП та Законі
України «Про оплату праці» від 24 березня
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1995 р. № 108/95-ВР містяться обов’язкові
для виконання сторонами вимоги до гарантованих законодавством виплат у граничному
розмірі. Якщо сторони домовляються про
надання працівникам додаткових або збільшених виплат, це відображається в колективному
договорі. Зменшення розмірів гарантованих
законодавством виплат не допускається.
Найважливішою гарантією з боку держави є
мінімальна заробітна плата, нижче розміру якої
не може провадитися оплата за виконану працівником норму праці (ст. 95 КЗпП). Розмір мінімальної зарплати щороку визначається в законі
про державний бюджет на відповідний рік.
Але сторони договору можуть домовитися
про застосування на підприємстві більш високого рівня мінімальної заробітної плати. Наприклад, якщо підприємство входить у сферу дії
генеральної або галузевої угоди, у якій зазначений більш високий рівень мінімальної зарплати,
воно зобов’язане зафіксувати в колективному
договорі її розмір на рівні, не меншому ніж в
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угоді. Нагадаємо, що це стосується тих підприємств, які безпосередньо або через уповноваженні органи (профспілки, Федерація роботодавців України, КМУ, міністерства, інші органи
влади) брали участь у розробці та підписанні
генеральної та галузевої угоди*.
Конкретні розміри заробітної плати встановлюються підприємствами самостійно в
колективному договорі з дотриманням норм і
гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими угодами. Для цього
затверджуються форми і системи оплати
праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки,
ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат (ст. 97 КЗпП).
У колективному договорі зазначається
порядок нарахування основної, додаткової
заробітної плати та інших заохочувальних і
компенсаційних виплат.

мінімальної та максимальної ставок заробітної
плати на підприємстві.
Для цього затверджуються тарифні сітки,
тарифні ставки та схеми посадових окладів.
Бажано також узгодити порядок установлення норм праці (норми виробітку, часу,
обслуговування, чисельності тощо). Для розробки порядку нормування праці можна використовувати Методику розрахунку чисельності
окремих категорій працівників на основі норм з
праці, затверджену наказом Міністерства праці
та соціальної політики України від 4 вересня
2000 р. № 222, та інші нормативні документи.
Формування тарифної сітки провадиться на
основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється в розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, і міжкваліфікаційних
співвідношень розмірів тарифних ставок.
Наприклад, на підприємстві затверджується шестирозрядна тарифна сітка:

Основна заробітна плата
Під час розробки цього підрозділу колективного договору рекомендується:
визначити форму (відрядна чи почасова)
та систему (проста відрядна або почасова чи
відрядно-преміальна або почасово-преміальна) оплати праці, а також вид ставок заробітної плати (годинна, денна, тижнева, місячна);
класифікувати професії та посади працівників за певними групами з метою визначення різниці в оплаті між цими групами;
визначити різницю між максимальним і
мінімальним розмірами ставок заробітної плати,
посадовими окладами в межах кожної групи;
побудувати тарифні сітки та схеми посадових окладів для кожної групи професій та
посад або єдину наскрізну схему тарифних
(посадових) коефіцієнтів у межах діапазону
* Перелік і тексти галузевих угод можна знайти на сайті
Міністерства соціальної політики України в розділі
«Діяльність — Соціальне страхування та партнерство».
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Тарифні розряди
1

2

3

4

5

6

Тарифні
коефіцієнти

1,0

1,12 1,28 1,48 1,72

Зростання
тарифних
коефіцієнтів
абсолютне

—

0,12 0,16 0,20 0,24 0,28

відносне (%)

—

12,0 14,3 15,6 16,2 16,3

2,0

Схема посадових окладів — це проранжований від вищої (перший керівник) до нижчої
(технічний виконавець) посади штатного розпису перелік посад керівників, професіоналів,
фахівців і технічних службовців з визначеними
за кожною посадою посадовими окладами в
абсолютному (грн) або відносному (посадові
коефіцієнти) розмірі.
У додатку наводимо зразок штатного розпису.
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Додаток
ЗАТВЕРДЖУЮ
штат у кількості 12 штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати
39 000 (тридцять дев’ять тисяч) грн
Директор Малах О. Г. Малах
31 грудня 2014 р.
ШТАТНИЙ РОЗПИС ТОВ «ІМПУЛЬС-М»
Вводиться в дію з січня 2015 р.
№
з/п

Назва
структурного
підрозділу

1

2

1

Адміністрація

2

Бухгалтерія

3

Відділ кадрів

4

5

Відділ збуту

Господарський відділ

Посада
(професія)
3
Директор
Директор фінансовий
Секретар
Головний бухгалтер
Бухгалтер
Начальник відділу
кадрів
Інспектор з кадрів
Начальник відділу
збуту
Менеджер з постачання
Менеджер із збуту
Водій автотранспортних засобів
Прибиральник службових приміщень

Разом

4
1210.1
1231
4115
1231
3433

5
1
1
1
1
1

1232

1

3500

—

3500

3423

1

2500

—

2500

1233

1

3500

—

3500

1475.4

1

2600

—

2600

1475.4

1

2600

—

2600

8322

1

2500

200

2700

9132

1

1600

—

1600

12

37300

1700

39000

ПОГОДЖЕНО:
Головний бухгалтер

Закревська

Начальник відділу кадрів

Бойченко

№ 1 (96) січень 2015

Місячний
Надбавки
фонд заро(доплати),
бітної плати,
грн
грн
7
8
800
6300
700
4700
—
2500
—
4000
—
2500

Посадовий
оклад,
грн
6
5500
4000
2500
4000
2500

Кількість
Код за ДК
штатних
003:2010
одиниць

С. Т. Закревська
А. С. Бойченко
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Кількісне співвідношення основної зарплати та інших видів виплат визначається залежно
від характеру та змісту роботи і впливу її
результатів на кінцевий результат роботи підприємства.
У Методичних рекомендаціях щодо оплати
праці працівників малих підприємств, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 13 серпня 2004 р.
№ 186, рекомендуються, наприклад, такі розміри постійної гарантованої оплати праці у
відсотках до фактичного її розміру:
 допоміжним працівникам, характер
роботи яких мало пов’язаний з кінцевими
результатами роботи, — від 90 до 100 %;
робітникам, характер роботи яких впливає на кінцеві результати роботи, — від 75 до
90 % залежно від цього впливу;
керівнику підприємства, керівникам
структурних підрозділів, професіоналам,
фахівцям і технічним службовцям цей розмір
може бути диференційовано залежно від
посад і характеру їх роботи — від 70 до 75 %.

Додаткова заробітна плата
Додаткова заробітна плата — це винагорода за
працю понад установлені норми, за трудові
успіхи та винахідливість і за особливі умови
праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені
чинним законодавством; премії, пов’язані з
виконанням виробничих завдань і функцій.
Під час встановлення доплат і надбавок
можна використовувати додаток 3 до Генеральної угоди про регулювання основних
принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні
на 2010–2012 рр. (таблиця). Для тих підприємств, які входять у сферу дії Генеральної або
галузевої угоди, додержання умов відповідних переліків є обов’язковим. Вони в колективному договорі встановлюють розміри
доплат і надбавок у такому ж або вищому
розмірі.
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Підприємства, які не входять у сферу дії
Генеральної або галузевої угоди, такі доплати
та надбавки встановлюють у розмірі, не нижчому ніж передбачено в КЗпП.

Інші заохочувальні
та компенсаційні виплати
До них належать виплати у формі винагород
за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати,
які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад установлені
зазначеними актами норми.
Найдетальніше види основної та додаткової заробітної плати, а також заохочувальних і
компенсаційних виплат наводяться в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженій наказом Держкомстату України від 13 січня 2004 р. № 5.
Домовленості сторін щодо виплат, не
пов’язаних з основною зарплатою, можна виокремити та оформити як положення про преміювання або положення про матеріальне стимулювання праці. У такому положенні визначається перелік показників та умов, у разі
невиконання або недотримання яких розмір
стимулюючої винагороди зменшується або
вона взагалі не виплачується. Під час розроблення такого положення можна використовувати Методичні рекомендації щодо організації
матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій, рекомендовані
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 2003 р. № 23.
У колективному договорі доцільно визначити порядок оплати праці за роботу в особливих умовах, а саме:
на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на
роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я (ст. 100 КЗпП).
Переліки цих робіт визначаються КМУ. Напри-
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ПЕРЕЛІК І РОЗМІРИ ДОПЛАТ ТА НАДБАВОК
до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств,
установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери),
для встановлення в галузевих, регіональних угодах і колективних договорах
Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок
ДОПЛАТИ:

За суміщення професій (посад)

Доплата одному працівнику не обмежується максимальним розміром і
встановлюється в межах економії фонду заробітної плати за тарифною
ставкою і окладом суміщуваної посади працівника

За розширення зони обслуговування або
збільшення обсягу робіт

Розмір доплати одному працівнику не обмежується і визначається наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників

За виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника

До 100 % тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника

За роботу у важких і шкідливих
та особливо важких і особливо
шкідливих умовах праці

За роботу у важких і шкідливих умовах праці — 4, 8 і 12 % тарифної
ставки (окладу); за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці — 16, 20 і 24 % тарифної ставки (окладу)

За інтенсивність праці

До 12 % тарифної ставки (окладу)

На період освоєння нових норм трудових
затрат

Підвищення відрядних розцінок — до 20 %; підвищення тарифних ставок — до 10 %

За керівництво бригадою (бригадиру, не
звільненому від основної роботи)

Доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до
10, понад 10, понад 25 осіб). Конкретний розмір доплати визначається
галузевими (регіональними) угодами залежно від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру. Якщо чисельність ланки становить понад
п’ять осіб, ланковим встановлюється доплата в розмірі до 50 % відповідної доплати бригадира

За роботу у вечірній час — з 18 до 22 години (за багатозмінного режиму роботи)

20 % годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну
годину роботи в такий час

За роботу в нічний час

35 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину
роботи в цей час
НАДБАВКИ:

За високу професійну майстерність

Диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників:
III розряду — 12 %; IV розряду — 16 %; V розряду — 20 %;
VI і вищих розрядів — 24 % тарифної ставки (окладу)

За класність водіям легкових і вантажних
автомобілів, автобусів

Водіям: другого класу — 10 %, першого класу — 25 % установленої
тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За класність машиністам електровозів,
тепловозів, електропоїздів, дизель-поїздів

До 25 % установленої тарифної ставки за відпрацьований машиністом
час

За високі досягнення в праці

До 50 % посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи
на певний термін

До 50 % посадового окладу
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клад, для будівельних організацій постановою
КМУ від 12 липня 2005 р. № 576 затверджено
Перелік робіт з важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці. Підвищення розміру оплати праці на
робочих місцях, згідно з цим Переліком,
визначається у відсотках до тарифної ставки
(окладу) робітника в колективному договорі,
із дотриманням мінімальних гарантій, визначених Генеральною та галузевою угодами;
під час виконання робіт різної кваліфікації (ст. 104 КЗпП). Якщо за характером
виробництва робітникам-відрядникам доручається виконання робіт, тарифікованих нижче
присвоєних їм розрядів, робітникам, які виконують такі роботи, виплачується міжрозрядна
різниця. Виплата міжрозрядної різниці та
умови такої виплати встановлюються колективними договорами;
у разі суміщення професій (посад) і
виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника (ст. 105 КЗпП). Розміри доплат за
суміщення професій (посад) або виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника
встановлюються на умовах, передбачених у
колективному договорі. Доплату можна встановити в розмірі до 100 % зарплати відсутнього
працівника (крім бюджетних установ), а також
розподіляти між кількома працівниками;
у надурочний час, у святкові та неробочі
дні (ст. 106–107 КЗпП). У колективному договорі можна передбачити особливості обліку й
додаткової оплати праці в такі періоди, а також
умови надання іншого дня відпочинку;
у нічний час (ст. 108 КЗпП). Мінімальний
розмір доплати за роботу в нічний час не може
бути нижчим 20 % тарифної ставки (окладу) за
кожну годину роботи в нічний час. Але в
колективному договорі, генеральній або галузевій угоді може бути встановлений більш
високий розмір доплати.
У Генеральній угоді передбачена доплата за
роботу не тільки в нічний час (у розмірі 35 %),
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а й у вечірній час (з 18 до 22 години) за багатозмінної роботи (у розмірі 20 %). Тому підприємства, які входять у сферу дії Генеральної
угоди, мають дотримуватися цієї норми, хоча
її немає в КЗпП;
за незакінченим відрядним нарядом
(ст. 109 КЗпП). Якщо працівник залишає відрядний наряд незакінченим з незалежних від
нього причин, виконана частина роботи оплачується за оцінкою, визначеною за погодженням сторін відповідно до існуючих норм і розцінок. Порядок такого погодження доцільно
включити в колективний договір;
у разі невиконання норм виробітку або
виготовлення продукції, що виявилася браком (ст. 111–112 КЗпП). У разі невиконання
норм виробітку не з вини працівника оплата
провадиться за фактично виконану роботу.
Місячна заробітна плата в цьому разі не може
бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу).
У разі виготовлення продукції, яка виявилася
браком не з вини працівника, оплата праці за
її виготовлення проводиться за зниженими
розцінками, але не нижче двох третин тарифної ставки;
оплата часу простою, а також на час
освоєння нового виробництва (продукції)
(ст. 113 КЗпП). У колективний договір бажано
включити порядок обліку і документального
оформлення часу простою, визначення розміру оплати часу простою не з вини працівника в
діапазоні від мінімальних двох третин тарифної ставки встановленого працівнику розряду
(окладу) до середнього заробітку.
Також можна затвердити порядок проведення робітникам доплати до попереднього
середнього заробітку на період освоєння нового виробництва (продукції) на строк не більш
як шість місяців;
під час відрядження (ст. 121 КЗпП) або
виконання робіт роз’їзного (пересувного)
характеру. У колективному договорі обов’язково визначається розмір добових витрат на
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відрядження з можливою диференціацією
залежно від категорії місцевості або інших
чинників.
На підприємствах, працівники яких часто
направляються у відрядження, рекомендується затвердити окреме положення про відрядження, у якому визначити порядок документального оформлення, вимоги до звітності
працівників, порядок видачі підзвітних коштів
та їх повернення.
Порядок встановлення надбавок під час
виконання робіт роз’їзного (пересувного)
характеру регулюється постановою 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.
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Порядок виплати заробітної плати
Обов’язково в колективному договорі встановлюються дні виплати заробітної плати
(ст. 115 КЗпП): не рідше двох разів на місяць
через проміжок часу, що не перевищує 16
календарних днів, та не пізніше 7 днів після
закінчення періоду, за який здійснюється
виплата. Але можна досягти домовленості й
про виплату заробітної плати часу частіше,
наприклад, щотижня.
Також визначається порядок нарахування
заробітної плати за першу половину місяця в
розмірі не меншому ніж оплата за фактично
відпрацьований час із розрахунку тарифної
ставки (посадового окладу) працівника.
Бажано включити в колективний договір
порядок та форму обов’язкового письмового
повідомлення працівника про розміри оплати
праці (ст. 110 КЗпП) та про нараховані суми,
належні працівнику під час звільнення (ст. 116
КЗпП). 
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ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ольга Писанко,
консультант з питань трудового права
і кадрової практики

Підтвердження права
на пільгову пенсію
за результатами
атестації робочих місць:
теорія і практика
Теорія
Згідно зі статтею 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV усі
особи (і чоловіки, і жінки) мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку
60 років та за наявності страхового стажу не
менше 15 років (окрім жінок 1961 року народження і старших, яким установлено поступове
підвищення пенсійного віку з 55 до 60 років).
Водночас за працівниками, зайнятими на
роботах з особливо шкідливими і особливо
важкими (Список № 1) та шкідливими і важкими (Список № 2) умовами праці зберігаються
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пільги з дострокового виходу на пенсію за
віком, установлені ще Законом України «Про
пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р.
№ 1788-ХІІ (далі — Закон № 1788-ХІІ).
За статтею 13 цього Закону право на пенсію за віком на пільгових умовах, незалежно
від місця останньої роботи, мають:
працівники, зайняті повний робочий день
на підземних роботах, на роботах з особливо
шкідливими і особливо важкими умовами
праці, — за Списком № 1 і за результатами
атестації робочих місць:
— чоловіки — після досягнення 50 років за
наявності стажу роботи не менше 20 років,
з них не менше 10 років на зазначених роботах;
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— жінки — після досягнення 45 років за
наявності стажу роботи не менше 15 років,
з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених
роботах;
Працівникам, які мають не менше половини
стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням пенсійного віку (60 років) на 1 рік за кожний повний
рік такої роботи чоловікам і на 1 рік 4 місяці
жінкам;
працівники, зайняті повний робочий день
на інших роботах із шкідливими і важкими
умовами праці, — за Списком № 2 і за результатами атестації робочих місць:
— чоловіки — після досягнення 55 років за
наявності стажу роботи не менше 25 років,
з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;
— жінки — після досягнення 50 років за
наявності стажу роботи не менше 20 років,
з них не менше 10 років на зазначених роботах.
Працівникам, які мають не менше половини
стажу роботи із шкідливими і важкими умовами
праці, пенсії на пільгових умовах призначаються
із зменшенням пенсійного віку (60 років) на 1
рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи жінкам.
Отже, для призначення пенсії за віком на
пільгових умовах за Списками № 1 і № 2 необхідна сукупність таких умов:
досягнення особою необхідного віку;
наявність необхідного загального стажу
роботи;
наявність у загальному стажі необхідного
спеціального стажу на роботах, передбачених
Списками № 1 і № 2, протягом повного робочого дня;
підтвердження права на пенсію за результатами атестації робочих місць*.
* Докладно про порядок проведення атестації робочих
місць див. спецвипуск до журналу «Кадровик України» № 2,
2011. — Прим. ред.
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Розглянемо детально кожну з умов.
Вік особи підтверджується згідно з паспортом.
Основним документом, що підтверджує
стаж роботи, є трудова книжка (ст. 62 Закону
№ 1788-ХІІ). Якщо немає трудової книжки або
відповідних записів у ній, підтвердження стажу
здійснюється відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки
або відповідних записів у ній, затвердженого
постановою КМУ від 12 серпня 1993 р. № 637.
Щодо наявності спеціального стажу роботи, то в трудовій книжці має бути запис про
роботу на виробництві/за професією/посадою, що міститься в Списку № 1 або № 2.

Увага!
Тривалість загального і спеціального
стажу роботи має відповідати тривалості,
установленій Законом № 1788-ХІІ. У цьому
Законі немає вимоги про безперервність
стажу, йдеться лише про його сумарну
тривалість.

Чинні на сьогодні Список № 1 виробництв,
робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на
пенсію за віком на пільгових умовах, та Список
№ 2 виробництв, робіт, професій, посад і
показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний
робочий день дає право на пенсію за віком на
пільгових умовах, затверджені постановою
КМУ від 16 січня 2003 р. № 36.
Крім того, під час визначення права на
пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, чинні на період роботи
особи (п. 3 Порядку застосування Списків № 1
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і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і
показників при обчисленні стажу роботи, що
дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 18
листопада 2005 р. № 383, далі — Порядок
№ 383).
Щодо зайнятості на роботах за Списками
№ 1 і 2 повний робочий день, то в пункті 2
Порядку № 383 вказано, що повним робочим
днем слід вважати виконання робіт в умовах,
передбачених Списками, не менше 80 % робочого часу, установленого для працівників
цього виробництва, професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних
ремонтних робіт, пов’язаних із виконанням
працівником його трудових обов’язків.
Щодо підтвердження права на пенсію за
результатами атестації, то згідно з пунктом 3
Порядку № 383 до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх
внесення до Списків за умови підтвердження
документами відповідних умов праці за час
виконання роботи до 21 серпня 1992 р. та за
результатами проведення атестації робочих
місць за умовами праці після 21 серпня 1992 р.
Чому саме 21 серпня 1992 р.? Тому що це
дата набрання чинності Порядком проведення
атестації робочих місць за умовами праці,
затвердженим постановою КМУ від 1 серпня
1992 р. № 442 (далі — Порядок проведення
атестації).
Отже, для зарахування до стажу, який дає
право на пенсію за віком на пільгових умовах,
певного п’ятирічного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці після 21
серпня 1992 р. відповідне право має бути підтверджене результатами атестації робочих
місць.
За пунктами 4.2–4.6 Порядку № 383
результати атестації (як вперше проведеної,
так і чергової) застосовуються під час обчислення стажу, який дає право на пенсію за віком
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на пільгових умовах, протягом п’яти років
після затвердження її результатів, якщо протягом цього часу на підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право
на призначення пенсії за віком на пільгових
умовах.
У разі докорінної зміни умов і характеру
праці для підтвердження права на пенсію за
віком на пільгових умовах має бути проведена
позачергова атестація.
Такий самий порядок застосовується в разі
припинення діяльності підприємства із визначенням правонаступника.
У разі підтвердження права на пенсію за
віком на пільгових умовах за результатами
атестації, уперше проведеної до 21 серпня
1997 р. (протягом п’яти років після введення в
дію Порядку проведення атестації), до стажу,
який дає право на пенсію за віком на пільгових
умовах, зараховується весь період роботи із
шкідливими умовами праці до дати видання
наказу на підприємстві про результати проведення атестації та період роботи протягом
наступних п’яти років (якщо не було докорінної зміни умов і характеру праці).
Якщо атестація була вперше проведена
після 21 серпня 1997 р., у разі підтвердження
права на пенсію за віком на пільгових умовах
до пільгового стажу зараховуються:
увесь період роботи до 21 серпня 1992 р.,
п’ятирічний період роботи на цьому підприємстві, що передує даті видання наказу про
її результати,
період роботи протягом наступних п’яти
років (якщо не було докорінної зміни умов і
характеру праці).
Якщо ж атестація з 21 серпня 1992 р. не
проводилася чи за результатами атестації,
уперше проведеної до або після 21 серпня
1997 р., право не підтвердилося, до пільгового
стажу зараховується лише період роботи із
шкідливими умовами праці на цьому підприємстві до 21 серпня 1992 р. включно.
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У разі непідтвердження права на пенсію за
віком на пільгових умовах за результатами
чергової атестації, проведеної протягом п’яти
років з дати проведення попередньої атестації,
до пільгового стажу зараховується період
роботи на цьому підприємстві до дати видання
наказу на підприємстві про результати проведення чергової атестації, якою відповідне
право не підтверджене.

Практика
Розглянемо ситуацію, за якої працівник має вік
та стаж, необхідні для призначення пільгової
пенсії, але не має необхідної кількості атестацій його робочого місця.

Приклад
Працівник (чоловік) з 12 червня
1991 р. по 1 лютого 2004 р. працював на підприємстві на робочому місці,
що підпадає під дію Списку № 2. Відповідно
до статті 13 Закону № 1788-ХІІ для призначення пенсії за віком на пільгових умовах чоловік повинен досягти віку 55 років,
мати стаж роботи не менше 25 років,
з яких не менше 12 років 6 місяців — на
робочому місці, що підпадає під дію
Списку № 2. Таким чином, працівник
матиме право достроково вийти на пенсію (після досягнення 55 років і за наявності 25 років загального стажу) через
12 років 6 місяців роботи на цьому робочому місці, а саме: 12 червня 1991 р. +
12 років 6 місяців = 11 січня 2004 р.
Перша атестація, що підтвердила
належність робочого місця працівника до
Списку № 2, що дає право на пільгове пенсійне забезпечення, була проведена 23
травня 1998 р., друга — через 5 років
(22 травня 2003 р.).
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Відповідно до Порядку № 383 до стажу, що
даватиме право на пільгову пенсію (12 років 6
місяців), працівнику будуть зараховані такі
періоди:
з 12 червня 1991 р. (дата прийняття на
робоче місце, що підпадає під дію Списку № 2)
по 21 серпня 1992 р. (дата набрання чинності
Порядком проведення атестації) — 1 рік 2
місяці 10 днів;
п’ятирічний період, що передує першій
атестації, проведеній 23 травня 1998 р., а саме:
з 23 травня 1993 р. по 22 травня 1998 р.;
п’ятирічний період після першої атестації, проведеної 23 травня 1998 р., до другої
атестації, а саме: з 23 травня 1998 р. по 22
травня 2003 р.;
з 23 травня 2003 р. (дата другої атестації)
по 1 лютого 2004 р. (дата звільнення з робочого місця, що підпадає під дію Списку № 2) — 8
місяців 10 днів.
Таким чином, тривалість спеціального
стажу роботи працівника становитиме: 1 рік 2
місяці 10 днів + 5 років + 5 років + 8 місяців
10 днів = 11 років 10 місяців 20 днів.
Період роботи з 22 серпня 1992 р. (після
дати набрання чинності Порядком проведення
атестації) по 22 травня 1993 р. (дата, що передує п’ятирічному періоду до першої атестації,
проведеної 23 травня 1998 р.) — 9 місяців 1
день — не включений до спеціального стажу,
оскільки на цей період не поширюється дія
першої атестації, проведеної 23 травня 1998 р.
Тому в разі звернення до органів Пенсійного
фонду України (далі — ПФУ) щодо оформлення пенсії за віком на пільгових умовах працівнику, на підставі наведеного розрахунку, буде
відмовлено, оскільки в нього недостатньо
пільгового стажу. При цьому представники
ПФУ посилаються на норми Порядку № 383 і
лист Міністерства праці та соціальної політики
України «Про порядок обчислення стажу
роботи для призначення пільгових пенсій за
результатами атестації робочих місць» від 16
грудня 1999 р. № 01-3/2586-02-6.
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Але норми Конституції України є нормами
прямої дії, у т. ч. стосовно права на соціальний
захист. Згідно зі статтею 46 Конституції
України громадяни України мають право на
соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин,
а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Відповідальність за своєчасне
та якісне проведення атестації
покладається на керівника
підприємства. Непроведення
підприємством атестації робочих
місць не може позбавляти
громадянина його конституційного
права на соціальний захист
Відповідальність за своєчасне та якісне
проведення атестації покладається на керівника підприємства (п. 4 Порядку проведення
атестації). Непроведення підприємством
атестації робочих місць не може позбавляти
громадянина його конституційного права на
соціальний захист.
Вирішення описаної вище ситуації на користь працівника можливе шляхом отримання
відповідного рішення суду про включення до
спеціального стажу періоду, на який атестація
не поширюється. Для цього працівник, після
відмови органів ПФУ в призначенні пенсії за
віком на пільгових умовах з підстав недостатності спеціального стажу, може звернутися до
суду з позовом до органів ПФУ. Із метою доведення правомочності своїх вимог працівнику
доцільно залучити підприємство (організацію),
на якому він працював, як третю особу у справі.
Згоди підприємства на це не потрібно, воно
залучається ухвалою суду, якщо працівник
висловить таке клопотання в суді.
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У разі ліквідації підприємства необхідні відомості можна отримати у відповідному територіальному підрозділі державного архіву.
Під час розгляду справи в суді працівнику
необхідно довести такі факти:
він справді працював на робочому місці,
що підпадає під дію Списку № 2;
він має стаж (загальний і спеціальний),
необхідний для призначення пенсії за віком
на пільгових умовах, а також досяг необхідного віку;
була проведена атестація його робочого
місця і за її результатами воно включене до
переліку робочих місць, виробництв, професій
та посад з пільговим пенсійним забезпеченням
працівників*;
період роботи, на який не поширюється
атестація, теж має підстави для включення до
пільгового стажу.
Щодо підтвердження роботи саме на
робочому місці, включеному до Списку № 2,
то довести це можна, як правило, за записами
в трудовій книжці. Відповідно до Закону
№ 1788-ХІІ основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Усі
інші документи, у т. ч. довідки, використовуються лише якщо запису в трудовій книжці
немає або немає трудової книжки.
У нашому випадку в трудовій книжці працівника вказано, що він з 12 червня 1991 р. по
1 лютого 2004 р. працював на робочому місці,
що підпадає під дію Списку № 2.
Щодо підтвердження стажу (загального
та спеціального), то знову ж таки основним
документом буде трудова книжка. Загальний
стаж підтверджується шляхом проведення
підрахунку періодів роботи в роках (оскільки в

* Нагадаємо, що згідно з пунктом 9 Порядку проведення атестації такі переліки складаються на підприємстві за
результатами проведеної атестації, затверджуються наказом керівника підприємства і зберігаються протягом 50
років. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії та посади яких внесено до переліку.
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Законі № 1788-ХІІ вказано — не менше 25
років) за записами про прийняття на роботу та
звільнення. Спеціальний стаж підтверджується
підрахунком у роках і місяцях, оскільки в
Законі № 1788-ХІІ вказано — не менше 12
років 6 місяців.
У разі виникнення труднощів під час підтвердження стажу працівник може звернутися до комісії по трудових спорах на підприємстві (за її наявності), адже за пунктом 8.1
Інструкції про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженої наказом
Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58, комісія по
трудових спорах є обов’язковим первинним
органом для розгляду трудових спорів, пов’язаних із застосуванням цієї Інструкції.
Щодо проведення атестації робочого
місця, то відповідні записи мають бути внесені
в трудову книжку працівника на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих
місць (п. 2.14 зазначеної вище Інструкції).
Якщо ж записи про проведення атестації
(номер і дата наказу) не внесені в трудову книжку, працівник (підприємство як третя сторона у
справі) має надати суду належним чином завірену копію наказу про проведення атестації з
переліком робочих місць, виробництв, професій та посад із пільговим пенсійним забезпеченням працівників. У зазначеному переліку має
бути передбачене робоче місце працівника, що
відповідає запису в його трудовій книжці.
Щодо періоду роботи, на який не поширюється атестація, але який теж має підстави
для включення до пільгового стажу, то довести право працівника на включення цього періоду до пільгового стажу можна, отримавши
від підприємства документ про те, що умови
праці й технологічний процес у період, на який
не поширюється атестація, на робочому місці
працівника не змінювалися. На практиці суди
можуть витребувати різні документи, що підтверджують незмінність умов праці й технологічних процесів — протокол засідання комісії
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підприємства з атестації робочого місця, наказ
підприємства про підтвердження умов праці й
технологічного процесу, довідку тощо.
Установлених законодавством вимог до
форми підтвердного документа немає. Якщо
це буде довідка, то вона може бути оформлена, наприклад, так само, як довідка про підтвердження наявного трудового стажу для
призначення пенсії за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній, форма
якої наведена в додатку № 5 до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для
призначення пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою КМУ від 12 серпня
1993 р. № 637.
У документі обов’язково має бути підтвердження того, що в період, протягом якого працівник працював на робочому місці, що є в
Списку № 2, але на який не поширюється атестація (у нашому випадку — з 22 серпня 1992 р.
по 22 травня 1993 р.) умови та характер праці
(виробництво, робота, робоче місце) і технологічний процес на його робочому місці не
змінювалися.
Також на підтвердження того, що працівник
має право на включення цього періоду до пільгового стажу, можна надати довідку про заробітну плату за цей період (з 22 серпня 1992 р. по
22 травня 1993 р.), у якій має бути окремо вказана доплата за шкідливі умови праці.
Таким чином, шляхом надання додаткових
документів до суду працівник може довести
своє право на призначення пенсії за віком на
пільгових умовах. Слід зазначити, що ці документи можна одразу надати під час звернення
до органів ПФУ за призначенням пенсії без
звернення до суду, але яким буде рішення,
передбачити складно. У будь-якому випадку
викладений у статті спосіб вирішення питання
через суд, як підтверджує досвід автора,
є результативним і може бути використаний у
разі відмови органів ПФУ призначити працівнику пенсію за віком на пільгових умовах. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає
Лариса Звірич, перший заступник
начальника Територіальної державної
інспекції з питань праці у Київській області

Чи належить гардеробник
до сезонних працівників?

Особливості роботи сезонних працівників регулюються статтею 7 КЗпП та
Указом Президії Верховної Ради СРСР
«Про умови праці робітників і службовців,
зайнятих на сезонних роботах» від 24 вересня
1974 р. № 310-ІХ, який згідно з постановою
Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р.
№ 1545-ХІІ є чинним і досі в частині, що не
суперечить Конституції і законам України.
Відповідно до пункту 1 цього Указу сезонними вважаються роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються не
цілий рік, а протягом певного періоду (сезону),
що не перевищує шести місяців.
Вичерпний Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджений постановою КМУ
від 28 березня 1997 р. № 278 (далі — Список).
У зазначеному Списку не передбачено роботи
гардеробника.
Отже, робота гардеробника (наприклад,
у загальноосвітніх навчальних закладах, у
закладах охорони здоров’я та ін.) не є сезонною і вводиться в штатному розписі, як правило, на цілий рік. Протягом сезону такі працівники виконують свої безпосередні обов’язки, а
влітку і частково в міжсезонний період (за
винятком щорічної відпустки) можуть виконувати іншу роботу за дорученням керівника відповідно до потреб закладу.
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Зважаючи на необхідність виконання гардеробником у міжсезонний період інших трудових функцій, про це варто зазначити в робочій інструкції. Крім того, можна оформити
тимчасове переведення гардеробника, за його
згодою, на іншу роботу в порядку, визначеному статтями 33, 34 КЗпП.
Крім того, з гардеробником, як і з іншими
працівниками, роботи яких не передбачені
Списком, але які виконують свої функції протягом певного періоду, згідно з пунктами 2 і 3
статті 23 КЗпП можна укладати строковий
трудовий договір. Конкретний строк дії такого
договору визначається угодою сторін і відображається в наказі про прийняття на роботу.
Строковий трудовий договір укладається у
випадках, коли трудові відносини не можуть
бути встановлені на визначений строк з урахуванням характеру роботи або умов її виконання, інтересів працівника та в інших випадках,
передбачених законодавчими актами.
Оскільки необхідність виконання працівником роботи гардеробника протягом певного
строку обумовлена умовами її виконання (сезоном), строковий договір з таким працівником,
переукладений один або кілька разів, не буде
вважатися таким, що укладений на невизначений строк. Тобто частина друга статті 391 КЗпП
у цьому випадку не застосовується.
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На запитання читачів відповідає
Надія Канючка, головний державний
інспектор праці Територіальної
державної інспекції праці м. Києва

Як відповідно до законодавства зменшити посадові оклади
працівникам?

Сьогодні багато підприємств переживають економічну кризу. Для подолання її негативних наслідків часом
виникає необхідність у перегляді системи
оплати праці працівників у бік зменшення.
Запроваджуючи такі заходи, слід неухильно
дотримуватися вимог законодавства.
На підставі частини другої статті 97 КЗпП
форми і системи оплати праці, норми праці,
розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та
інших заохочувальних, компенсаційних і
гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з
виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником),
що представляє інтереси більшості працівників, а якщо його немає — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.
Роботодавець не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань
оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними
договорами.
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Щоб внести зміни в систему оплати праці,
підприємство має самостійно продумати
порядок зменшення заробітної плати і погодити його з органом, який представляє інтереси
трудового колективу.
Із цього приводу зауважимо, що право на
ведення переговорів і укладення колективних
договорів (угод) від імені найманих працівників надається (ст. 4 Закону України «Про колективні договори та угоди» від 1 липня 1993 р.
№ 3356-XII):
професійним спілкам, об’єднанням профспілок в особі їх виборних органів;
іншим представницьким організаціям
працівників, наділеним трудовими колективами відповідними повноваженнями.
Після погодження потрібно внести зміни до
колективного договору: вказати зменшені
розміри окладів та/або змінені розміри і умови
нарахування (виплати) надбавок, доплат, винагород.
Унісши зміни до колективного договору
необхідно:
затвердити штатний розпис у новій редакції, яка розробляється з огляду на нові розміри
тарифних ставок (окладів) і посадових окладів
та нові умови виплати винагороди тощо;
повідомити працівників про зміну умов
оплати праці не пізніше ніж за два місяці до її
запровадження.
Нагадаємо, що законодавством установлено мінімальні державні соціальні гарантії,
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однією з яких є мінімальна заробітна плата.
Згідно зі статтею 3 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995р. № 108/95-ВР
мінімальною заробітною платою є законодавчо встановлений розмір заробітної плати за
просту некваліфіковану працю, нижче якого
не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці
(обсяг робіт). Причому до мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки,
заохочувальні та компенсаційні виплати.
Мінімальна заробітна плата є обов’язковою на
всій території України для підприємств усіх
форм власності та господарювання.
Тобто в разі зменшення посадового окладу працівникам його розмір все одно не може
бути нижчим ніж законодавчо встановлений
розмір мінімальної заробітної плати.
Відповідно до частини третьої статті 32
КЗпП у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов
праці в разі продовження роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про
зміну істотних умов праці — систем та розмірів
оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу,
суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та ін. — працівник повинен бути
повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
Ця ж норма закріплена і в статті 103 КЗпП,
згідно з якою роботодавець повинен повідомити працівника про нові або зміну чинних умов

оплати праці в бік погіршення не пізніше ніж
за два місяці до їх запровадження або зміни.
Отже, якщо роботодавець має на меті
зменшити посадові оклади працівникам, його
обов’язком є попередження працівників про
такі зміни праці не пізніше ніж за два місяці.
Документом, який регламентує порядок
зміни істотних умов праці, є наказ про зміну
істотних умов праці у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці на підприємстві.
Разом із тим законодавством не визначено,
як саме потрібно повідомляти працівника про
подальші зміни в умовах праці. Оскільки роботодавець зацікавлений у тому, щоб забезпечити
себе доказами такого інформування, кадрова
служба надає працівнику для ознайомлення
попередження про подальшу зміну істотних
умов праці (зменшення розміру оплати праці).
Якщо працівник відмовляється підписувати
попередження, у ньому робиться запис про це.
Протягом двох місяців доцільно одержати
від працівників заяви про згоду або про відмову працювати в нових умовах. При цьому працівник має право в будь-який момент змінити
своє рішення.
Якщо колишні істотні умови праці (тобто
розмір оплати праці) не можуть бути збережені, а працівник не згоден продовжувати роботу
в нових умовах, трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП з виплатою
вихідної допомоги в розмірі не меншому ніж
середній місячний заробіток (ст. 44 КЗпП).

Чи можна звільнити інваліда
за ініціативою роботодавця?

Відповідно до частини третьої статті
17 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ (далі — Закон
№ 875-XII) відмова в укладенні трудового
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договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення
інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком
випадків, коли за висновком медико-соціаль-
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ної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або
продовження трудової діяльності чи зміна її
характеру та обсягу загрожує погіршенню
здоров’я інваліда.
Тобто заборонено звільнення саме з мотивів інвалідності, а звільнення інваліда з ініціативи роботодавця допускається за наявності
підстав для звільнення (ст. 40, 41 КЗпП). Сама
по собі інвалідність не є підставою, через яку
роботодавець не може звільнити працівника-інваліда.
Найбільше запитань на практиці викликає
звільнення працівника за пунктом 2 статті 40
КЗпП у разі виявлення його невідповідності
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я через встановлення
йому групи інвалідності.
У ситуації, коли МСЕК установила працівнику групу інвалідності, роботодавець насамперед має вжити заходів щодо встановлення
факту виявленої невідповідності такого працівника займаній посаді або виконуваній роботі, оскільки працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести, за їх згодою, на
таку роботу відповідно до медичного висновку тимчасово або без обмеження строком
(ст. 170 КЗпП).
Для того щоб установити факт виявленої
невідповідності працівника займаній посаді
або виконуваній роботі внаслідок стану
здоров’я, роботодавець повинен керуватися
довідкою МСЕК, на зворотньому боці якої
зазначається висновок про умови та характер
праці, а також індивідуальною програмою
реабілітації інваліда, копію якої в установлених законодавством випадках МСЕК надсилає
на адресу підприємства за місцем роботи працівника-інваліда.
Якщо це передбачено індивідуальною програмою реабілітації інваліда, на роботодавця
покладається обов’язок відповідно до вимог
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статті 172 КЗпП організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або
неповний робочий тиждень і створити пільгові
умови праці.
Якщо програми реабілітації немає, роботодавець має право звернутись до МСЕК з проханням надати висновок щодо відповідності
чи невідповідності стану здоров’я працівника,
якому встановлено інвалідність, займаній
посаді або виконуваній роботі. При цьому
роботодавець повинен детально зазначити
умови праці, в яких працює інвалід.
За результатами висновку МСЕК про умови
та характер праці працівника-інваліда, роботодавець має запропонувати цьому працівнику інші посади чи роботи, які за умовами та
характером праці відповідатимуть зазначеному висновку, а також професії та кваліфікації
працівника.
Лише після цього, якщо працівник відмовився від переведення на іншу (легшу) роботу,
роботодавець може звільнити працівника,
якому встановлено групу інвалідності, за пунктом 2 статті 40 КЗпП.
Додатково зауважимо, що в разі скорочення чисельності або штату працівників у зв’язку
зі змінами в організації виробництва і праці
переважне право на залишення на роботі
надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. За рівних
умов продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається лише
таким категоріям інвалідів:
учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» від 22
жовтня 1993 р. № 3551-XII (далі — Закон
№ 3551-XII);
працівникам, які дістали на цьому підприємстві трудове каліцтво або професійне
захворювання (ст. 42 КЗпП).
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Також роботодавцю слід пам’ятати, що
звільняючи інваліда, він може порушити інші
норми законодавства про працю, наприклад,
якщо не буде дотримано вимог статті 19
Закону № 875-ХІІ, а саме нормативу робочих

місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4 % середньооблікової чисельності штатних
працівників облікового складу за рік, а якщо
кількість працівників становить від 8 до 25
осіб, — одного робочого місця.

Чи можна відмовити працівнику у виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності, якщо в листку непрацездатності є помилки або виправлення?
Допущені в листку непрацездатності
помилки або виправлення не можуть
бути підставою для відмови в оплаті
листка непрацездатності.
Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності мають застраховані особи, які працюють на умовах трудового договору (у т. ч. під
час випробування та в день звільнення).
Підставою для призначення такої допомоги
є виданий у встановленому порядку листок
непрацездатності, який має бути переданий
застрахованою особою (працівником) страхувальнику (роботодавцю) для опрацювання,
розрахунку та виплати (за рішенням комісії із
соціального страхування).
Відповідно до пункту 4.5 Інструкції про
порядок заповнення листка непрацездатності,
затвердженої наказом МОЗ України, Мінпраці
та соцполітики України, ФСС з ТВП, ФСС від
НВ від 3 листопада 2004 р. № 532/274/136ос/1406, у разі помилок у тексті листка непрацездатності здійснюється виправлення тексту,
що підтверджується записом «Виправленому
вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків
непрацездатності». На бланку листка непрацездатності дозволяється не більше двох
виправлень.
Статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими похованням» від
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18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ (далі — Закон
№ 2240-ІІІ) передбачений вичерпний перелік
підстав для відмови в призначенні допомоги
по тимчасовій непрацездатності, а саме:
у разі травмування або захворювання
застрахованої особи під час вчинення нею злочину;
у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи
інших обов’язків або симуляції хвороби;
за час перебування під арештом і проведення судово-медичної експертизи;
під час примусового лікування, призначеного за постановою суду;
у разі тимчасової непрацездатності у
зв’язку із захворюванням або травмою, що
сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з
таким сп’янінням;
за період перебування застрахованої
особи у відпустці без збереження заробітної
плати, творчій відпустці, додатковій відпустці
у зв’язку з навчанням.
Документи для призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності, по вагітності та
пологах розглядаються не пізніше 10 днів із
дня їх надходження. Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням
причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявнику не пізніше 5
днів після винесення рішення (ст. 52 Закону
№ 2240-ІІІ).
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На запитання читачів відповідає
Олена Охріменко, заступник директора департаменту —
начальник відділу спеціальних пенсій департаменту пенсійного
забезпечення Пенсійного фонду України

Лікар у районній лікарні має науковий ступінь кандидата медичних наук. За яких умов він матиме право на призначення
наукової пенсії? Які документи необхідно надати для призначення наукової пенсії? У якому розмірі та з якої заробітної плати призначатиметься пенсія? Чи буде враховано заробіток,
отримуваний за сумісництвом? Чи зможе лікар продовжувати
працювати на своїй посаді?

Щодо умов призначення пенсії
Умови та порядок призначення пенсій
науковим (науково-педагогічним)
працівникам визначено Законом України «Про
наукову і науково-педагогічну діяльність» від
13 грудня 1991 р. № 1977-XII (далі — Закон
№ 1977-XII). Згідно зі статтею 24 цього Закону
пенсія науковому (науково-педагогічному)
працівнику призначається:
за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі (для чоловіків — 35 років,
ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9
липня 2003 р. № 1058-IV, далі — Закон
№ 1058-IV);
після досягнення чоловіками віку 62
роки;
за наявності стажу наукової роботи не
менш як 20 років.
До досягнення 62-річного віку право на
пенсію за віком мають чоловіки — наукові
(науково-педагогічні) працівники 1955 р. н. і
старші після досягнення ними такого віку:
60 років — які народилися по 31 грудня
1952 р.;
60 років 6 місяців — які народилися з 1
січня 1953 р. по 31 грудня 1953 р.;
61 рік — які народилися з 1 січня 1954 р.
по 31 грудня 1954 р.;
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61 рік 6 місяців — які народилися з 1
січня 1955 р. по 31 грудня 1955 р.
Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників, які мають право на наукову пенсію, затверджений постановою КМУ
від 4 березня 2004 р. № 257.
Згідно із статтею 221 Закону № 1977-XII
до наукових працівників належать, зокрема,
особи, які мають науковий ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено
науковий ступінь.

Щодо необхідних документів
Постановою правління Пенсійного фонду
України від 6 квітня 2011 р. № 10-3 затверджено Перелік та порядок подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність»
(далі — Перелік).
Відповідно до цього Переліку для призначення наукової пенсії подаються такі документи:
заява про призначення пенсії;
реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової карт-
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ки платника податків, офіційно повідомили
про це відповідні органи державної влади та
мають відмітку в паспорті);
документи про стаж*;
довідка про підтвердження стажу наукової роботи підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III–IV рівнів
акредитації або їх правонаступників;
довідка про заробітну плату наукового
(науково-педагогічного) працівника;
диплом про вищу освіту;
диплом про присудження наукового
ступеня — для осіб, які мають науковий ступінь і працюють на посадах за спеціальністю
відповідно до групи спеціальностей галузі
науки, з якої присуджено науковий ступінь;
документи про місце проживання (реєстрації) особи.
Отже, у випадку, наведеному в запитанні,
лікар крім трудової книжки та інших документів про стаж обов’язково має надати
довідку про підтвердження стажу наукової
роботи для призначення пенсії особам, які
мають науковий ступінь і працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено
науковий ступінь, за формою, наведеною в
додатку 3 до Переліку.
Довідка, яка в наведеному випадку видається лікарнею, має містити таку інформацію:
відбиток кутового штампа і дату видачі
довідки;
найменування закладу охорони здоров’я, у якому працює особа;
період роботи;
найменування посади;
дані про те, що особа працює на посаді
лікаря, за спеціальністю (зазначається найме* Документи про стаж визначаються згідно з Порядком
подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від
25 листопада 2005 р. № 22-1.
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нування спеціальності, код професій) відповідно до групи спеціальностей (зазначається
найменування групи спеціальностей) галузі
науки (зазначається найменування галузі
науки), за якою присуджено науковий ступінь
кандидата наук;
інформація про статус закладу охорони
здоров’я (державний бюджетний, державний
небюджетний, недержавний) та напрям діяльності;
підстава видачі довідки;
підписи керівника та начальника відділу
кадрів;
відбиток печатки закладу охорони здоров’я.
Слід зазначити, що форма довідки містить
посилання на частину 18 статті 106 Закону
№ 1058-IV, згідно з якою посадові особи, винні
в порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,
несуть дисциплінарну, адміністративну,
цивільно-правову або кримінальну відповідальність. Тобто особи, які видають довідки
про підтвердження стажу наукової роботи,
повинні всебічно розглянути і проаналізувати
документи, які слугують підставою для видачі
такої довідки, оскільки саме вони нестимуть
відповідальність за недостовірну інформацію,
зазначену в довідці.
Крім того, особа, яка звертається за пенсією, повинна пред’явити паспорт (або інший
документ, що засвідчує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Щодо розміру пенсії
Наукові пенсії призначаються в розмірі 80 %
сум заробітної плати наукового (науковопедагогічного) працівника, яка визначається
відповідно до статті 23 Закону № 1977-XII та
частини другої статті 40 Закону № 1058-IV та
на яку відповідно до законодавства нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне
страхування (внески). Тобто заробітна плата
під час призначення наукової пенсії врахову-
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ється за період наукової роботи, починаючи з
1 липня 2000 р. Лише за двох умов: а) бажання пенсіонера (до 1 січня 2016 р.) та б) якщо
період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 р., становить менш ніж
60 календарних місяців, для обчислення пенсії враховується крім заробітної плати з 1
липня 2000 р. ще й заробітна плата за 60
календарних місяців до 1 липня 2000 р.
Для призначення наукової пенсії лікарня
має видати довідку про заробітну плату.
Така довідка видається на підставі особових
рахунків, платіжних відомостей та інших
документів про нараховану та сплачену заробітну плату.

Щодо врахування заробітку
за сумісництвом
У статті 24 Закону № 1977-XII чітко визначено, що заробітна плата під час призначення
наукової пенсії враховується за основним
місцем роботи. Тобто заробітна плата, отримувана дописувачем за місцем роботи за
сумісництвом, у заробіток, з якого обчислюється наукова пенсія, не враховується.
Водночас заробіток за сумісництвом враховується під час призначення пенсії за віком відповідно до Закону № 1058-IV. Тому, визначаючи розмір наукової пенсії, органи Пенсійного
фонду України завжди обчислюють і розмір
пенсії за нормами Закону № 1058-IV. У випадку
якщо пенсіонеру доцільніше отримувати пенсію на загальних підставах, йому про це повідомляють, і він самостійно приймає остаточне
рішення щодо того, на підставі якого Закону
отримувати пенсію.

Щодо можливості продовжувати роботу
Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно до Закону № 1977-XII
призначається з дня звернення за її призначенням. Однією з обов’язкових умов, за яких призначається наукова пенсія, є звільнення
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з посади наукового (науково-педагогічного)
працівника або, як у нашому випадку, з роботи
за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей, з якої присуджено науковий ступінь.
Наукова пенсія призначається також особам,
які працюють на наукових (науково-педагогічних) посадах за строковим трудовим договором (контрактом), що був укладений після
досягнення ними пенсійного віку, але виплачується в іншому порядку.

Увага!
Особам, які працюють за сумісництвом на
наукових (науково-педагогічних) посадах,
для призначення наукової пенсії потрібно
звільнитися з наукової посади за сумісництвом або після досягнення пенсійного
віку укласти строковий трудовий договір
(контракт).

Для призначення наукової пенсії у випадку, наведеному в запитанні, чоловік повинен
звільнитися з посади лікаря або укласти
після досягнення пенсійного віку строковий
договір (контракт).
Якщо пенсіонер звільниться з наукової
посади (у наведеному випадку науковою є
посада лікаря), наукова пенсія виплачуватиметься йому в повному обсязі. Водночас у
разі укладання контракту за заявою пенсіонера та за наявності законних підстав йому буде
призначено наукову пенсію, але виплачуватиметься вона в іншому порядку.
Так, статтею 24 Закону № 1977-XII передбачено, що наукова пенсія в період роботи на
посадах, які дають право на призначення пенсії
в порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України «Про державну службу»,
«Про прокуратуру», «Про статус народного
депутата України», виплачується в розмірі,
обчисленому відповідно до Закону № 1058-IV,
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а після звільнення з таких посад — у розмірі,
обчисленому відповідно до Закону № 1977-XII.
Тобто у випадку, наведеному в запитанні,
продовжуючи працювати на посаді лікаря,
чоловік отримуватиме пенсію в розмірі, визначеному Законом № 1058-IV, а після звільнення
та надання до управління Пенсійного фонду
України за місцем проживання витягу з наказу
про звільнення або копії трудової книжки із

записом про звільнення, із дня, наступного за
днем звільнення, виплата пенсії здійснюватиметься в розмірі, визначеному відповідно до
статті 24 Закону № 1977-XII.
Слід також зазначити, що в усіх випадках
працевлаштування та звільнення для уникнення переплати пенсії необхідно повідомляти про це управління Пенсійного фонду України за місцем проживання.

Чоловік працював у державному органі на посаді державного
службовця в період з 18 січня 2005 р. по 24 жовтня 2014 р. У березні 2014 р. як капітан запасу був призваний на військову службу у зв’язку з мобілізацією і з 25 березня по 23 серпня 2014 р. брав
участь в АТО. Після поранення 23 жовтня 2014 р. йому встановлено ІІ групу інвалідності внаслідок виконання обов’язків військової
служби. За яким законом йому буде призначено пенсію та на які
доплати до пенсії він може розраховувати?
Згідно зі статтею 2 Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р.
№ 2232-XII особи, призвані під час мобілізації, на особливий період на військову службу,
набувають статусу військовослужбовців. При
цьому, згідно з постановою КМУ «Питання
грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період»
від 9 квітня 2014 р. № 111, їм виплачується
грошове забезпечення в порядку та розмірах,
установлених для осіб офіцерського складу,
осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.
Крім того, за громадянами України, які
проходять військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період, але не
більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форм власності.
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З огляду на те, що на момент призову на
військову службу чоловік працював у державному органі на посаді державного службовця,
під час призначення йому пенсії по інвалідності слід розглядати доцільність її призначення
одразу за кількома законами, а саме:
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб» від 9 квітня 1992 р. № 2262-XII (далі —
Закон № 2262-XII);
«Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р.
№ 1058-IV (далі — Закон № 1058-IV);
«Про державну службу» від 16 грудня
1991 р. № 3723-XII (далі — Закон № 3723-XII).

Призначення пенсії за Законом № 2262-XII
Спочатку розглянемо, на пенсію по інвалідності в якому розмірі може розраховувати
чоловік у разі її призначення за нормами
Закону № 2262-XII.
Оскільки причина його інвалідності пов’язана з виконанням обов’язків військової
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служби, то відповідно до статті 7 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р.
№ 3551-XII (далі — Закон № 3551-XII) він
належить до інвалідів війни.
Документом, що підтверджує статус інваліда війни, є відповідне посвідчення з написом «Посвідчення інваліда війни» і нагрудний
знак «Ветеран війни — інвалід».
Відповідно до статті 21 Закону № 2262-XII
пенсія інваліду війни ІІ групи призначається в
розмірі 80 % відповідних сум грошового
забезпечення.
Згідно з пунктом 7 постанови КМУ «Про
порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги
особам офіцерського складу, прапорщикам,
мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх
сімей» від 17 липня 1992 р. № 393 пенсії
обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено ЄСВ, а до 1 січня
2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з урахуванням таких його видів:
відповідних окладів за посадою, військовим званням та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою перед звільненням;
щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, а саме надбавок, доплат,
підвищень, та премії.
Під час визначення грошового забезпечення для призначення пенсії середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається
шляхом ділення загальної суми таких видів
грошового забезпечення за останні фактичні
місяці служби підряд перед звільненням на
кількість таких місяців.
Крім того, постановою КМУ «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш
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вразливих верств населення» від 28 грудня
2011 р. № 1381 визначено мінімальні розміри пенсій по інвалідності:
інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби, зокрема II групи, —
110 % прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність;
інвалідам з числа єфрейторів (старших
солдат) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби — 110 %, із числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців
надстрокової служби та військової служби за
контрактом, осіб молодшого начальницького
і рядового складу органів внутрішніх справ,
Державної кримінально-виконавчої служби,
державної пожежної охорони — 120 %, а з
числа осіб офіцерського складу та осіб
начальницького складу (крім молодшого)
органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби і державної
пожежної охорони — 130 % відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для
інвалідів із числа солдатів і матросів строкової служби.

Призначення пенсії за Законом № 1058-IV
Пенсії по інвалідності інвалідам ІІ групи відповідно до Закону № 1058-IV призначаються
в розмірі 90 % пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону.
Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового
стажу, починаючи з 1 липня 2000 р. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження
довідки про заробітну плату первинними
документами в період до 1 січня 2016 р. або
в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1
липня 2000 р. становить менше 60 місяців,
для обчислення пенсії також враховується
заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1
липня 2000 р. незалежно від перерв.
Крім того, згідно з постановою КМУ «Про
підвищення соціального захисту найбільш
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вразливих верств населення» від 28 грудня
2011 р. № 1381 розміри пенсій інвалідам
війни, обчислені відповідно до статті 27 та
частини другої статті 42 Закону № 1058-IV,
статей 13 і 21 Закону № 2262-XII, збільшуються на 25 %.
Тобто у випадку, наведеному в запитанні,
під час призначення дописувачу пенсії по
інвалідності як за Законом № 2262-XII, так і
за Законом № 1058-IV розмір пенсії буде
збільшено на 25 %.
Однак необхідно зазначити, що розмір
пенсії буде збільшено без урахування передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової
допомоги, пенсії за особливі заслуги перед
Україною, доплати до надбавок окремим
категоріям осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, сум індексації та інших
доплат до пенсії.

Призначення пенсії за Законом № 3723-XII
Згідно зі статтею 37 Закону № 3723-XII пенсія по інвалідності в розмірі 70 % суми заробітної плати, з якої було сплачено ЄСВ, а до 1
січня 2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,
призначається за наявності страхового стажу,
встановленого для призначення пенсії по
інвалідності відповідно до Закону № 1058-IV,
особам, визнаним інвалідами I або II групи в
період перебування на державній службі, які
мають стаж державної служби не менше 10
років, а також особам з числа інвалідів I або II
групи незалежно від часу встановлення їм
інвалідності, які мають не менше 10 років
стажу державної служби на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, якщо безпосередньо перед зверненням за
призначенням такої пенсії вони працювали на
зазначених посадах. Пенсія по інвалідності
відповідно до Закону № 3723-XII призначається незалежно від причини інвалідності за
умови припинення державної служби.
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Стаж державної служби обчислюється
відповідно до Порядку обчислення стажу
державної служби, затвердженого постановою КМУ від 3 травня 1994 р. № 283, яким
визначені посади і органи, час роботи в яких
зараховується до стажу державної служби.
Згідно з пунктом 3 цього Порядку до стажу
державної служби в трикратному розмірі
включається час проходження військовослужбовцями військової служби, протягом
якого особа брала участь в антитерористичній операції в особливий період.
Документом для визначення стажу державної служби є трудова книжка та інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують стаж роботи.
Отже, у разі надання чоловіком документів, що підтверджують його участь в антитерористичній операції з 25 березня по 23
серпня 2014 р., вказаний період буде враховано до стажу державної служби в потрійному розмірі, а отже, стаж державної служби
становитиме понад 10 років, що дасть йому
право на отримання пенсії по інвалідності
згідно із Законом № 3723-XII.
Визначення заробітної плати для обчислення пенсій державним службовцям здійснюється в порядку, установленому КМУ.
Порядок визначення заробітної плати для
призначення пенсії за нормами Закону
№ 3723-XII затверджений постановою КМУ
«Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії»
від 31 травня 2000 р. № 865. За цією постановою під час призначення пенсій відповідно до
Закону № 3723-XII посадовий оклад, надбавка за ранг та вислугу років враховуються в
розмірах, установлених на день призначення
пенсії.
Розмір інших виплат (крім посадових
окладів, надбавок за ранг та вислугу років),
що включаються в заробіток для обчислення
пенсії державного службовця, визначатимуться за вибором особи, яка звернулася за
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пенсією, за будь-які 60 календарних місяців
роботи, яка дає право на цей вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення
загальної суми цих виплат на 60.
Отже, для визначення доцільності призначення пенсії по інвалідності за нормами Закону № 3723-XII слід надати до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання
дві довідки про складові заробітної плати,
форму яких затверджено постановами правління Пенсійного фонду України, а саме:
довідку про складові заробітної плати
(посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційні класи, класний чин, спеціальні звання,
дипломатичний ранг, надбавка (винагорода) за
вислугу років), що подається для призначення
пенсії відповідно до Закону № 3723-XII;
довідку про складові заробітної плати
(за будь-які 60 календарних місяців роботи
підряд перед зверненням за пенсією), що
подається для призначення пенсії відповідно
до Закону № 3723-XII.

Надбавки та підвищення до пенсії
Слід зазначити, що до пенсій інвалідів війни
законодавчо передбачено встановлення надбавок та підвищень, а саме:
згідно із Законом № 3551-XII інвалідам
війни II групи встановлюється підвищення в
розмірі 40 % прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність;
 Законом України «Про поліпшення
матеріального становища учасників бойових
дій та інвалідів війни» від 16 березня 2004 р.
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№ 1603-IV передбачено встановлення щомісячної виплати цільової грошової допомоги
на прожиття інвалідам війни ІІ групи в розмірі
50 грн.
При цьому інвалідам війни та учасникам
бойових дій державою гарантовано мінімальну пенсійну виплату.
Так, постановою КМУ «Про встановлення
щомісячної державної адресної допомоги до
пенсії інвалідам війни та учасникам бойових
дій» від 28 липня 2010 р. № 656 встановлено,
що інвалідам війни та учасникам бойових дій,
у яких щомісячний розмір пенсійних виплат
(з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги,
сум індексації та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством, крім пенсій за
особливі заслуги перед Україною) не досягає,
зокрема, в інвалідів війни IІ групи — 255 %
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, їм виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в
сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів.
Насамкінець нагадаємо, що для призначення пенсії по інвалідності за нормами законів № 1058-IV і № 3723-XII особа звертається
з відповідними документами до управління
Пенсійного фонду України за місцем проживання. А заяви про призначення пенсії по
інвалідності за Законом № 2262-XII особам,
звільненим зі служби, подаються до органів
Пенсійного фонду України через уповноважені структурні підрозділи міністерств та
інших органів, на які покладено функції щодо
підготовки та подання до органів, що призначають пенсії, необхідних документів. 
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КАЛЕНДАР

Робочий час у січні й лютому 2015 року*
СІЧЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Робочих днів — 20; вихідних днів — 9; святкових днів — 2 (1 січня —
Новий рік, 7 — Різдво Христове); скорочений робочий день —
1 (6 січня). Норма тривалості робочого часу — 159 год.

ЛЮТИЙ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

У випадку перенесення робочих днів згідно з розпорядженням КМУ від 12.11.2014
№ 1084-р з п’ятниці 2 січня —
на суботу 17 січня, четверга
8 січня — на суботу 31 січня,
п’ятниці 9 січня — на суботу
14 лютого, у січні буде: робочих днів — 19; вихідних
днів — 10; святкових днів —
2 (1 і 7 січня); скорочений робочий день — 1 (6 січня). Норма тривалості робочого часу
становитиме 151 год.

У випадку перенесення робочих днів згідно з розпорядженням КМУ від 12.11.2014
№ 1084-р. зокрема з п’ятниці
9 січня — на суботу 14 лютого,
у лютому буде: робочих днів —
21; вихідних днів — 7. Норма
тривалості робочого часу становитиме 168 год.

Робочих днів — 20; вихідних — 8. Норма тривалості робочого часу —
160 год.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями в суботу та неділю.
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Звітність
Перевірки
Державна служба
Довідкова інформація

ЗВІТНІСТЬ

Вікторія Галкіна,
науковий редактор журналу «Кадровик України»

Звітність кадрової
служби у 2015 р.

У

2015 р. змінилися порівняно з минулим роком форми деяких звітів, що
подаються до органів державної статистики. Зокрема, за новими формами подаються:
звіт з праці, форма № 1-ПВ (квартальна);
звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання, форма
№ 6-ПВ (річна);
звіт про травматизм на виробництві у
2014 р., форма № 7-тнв (річна);
звіт про витрати на утримання робочої
сили, форма № 1-РС;
звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, форма № 9-ДС (річна).
Крім того, змінилися строки подання звітів за формами: № 7-тнв (з 9 лютого на 28
лютого) і № 9-ДС (з 8 січня на 7 лютого).
Зауважимо також, що у 2015 р. не подається звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці,
форма № 1-ПВ (умови праці), оскільки періодичність його подання — один раз на два роки.
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У таблиці наведено перелік звітів, які
подає або в підготовці яких бере участь
кадрова служба.

Відповідальність за неподання
або неправильне подання звітів
Статтею 1863 КУпАП передбачена відповідальність за порушення порядку подання або
використання даних державних статистичних спостережень:
за неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою,
передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення
належного стану первинного обліку накладається штраф на громадян у розмірі від 3 до 5
нмдг, на посадових осіб та громадян — суб’єктів
підприємницької діяльності — від 10 до 15
нмдг. За аналогічне порушення, вчинене протягом року після накладення адміністративного

Кадровик України

ЗВІТНІСТЬ

Звіти у 2015 р., які подає або в підготовці яких бере участь кадрова служба
Назва
звіту

Чим
затверджено
форму звіту

Чим затверджено
інструкцію
або порядок
заповнення звіту

1

2

3

Хто звітує

До якого
органу
подається
звіт

Періодичність
і термін
подання

4

5

6

До органу
державної
статистики за
місцем здійснення діяльності

Раз на місяць,
не пізніше 7-го
числа після
звітного періоду

Звіти, що подаються до органів державної статистики
Звіт з праці
за формою
№ 1-ПВ
(місячна)
Звіт з праці за
формою № 1-ПВ
(квартальна)

Наказ Держстату України від 7
серпня 2013 р.
№ 239

Юридичні особи, їх
відокремлені підрозділи за переліком, визначеним
органами державНаказ Держста- Наказ Держкомста- ної статистики
ту України від 5 ту України від 26
серпня 2014 р. жовтня 2009 р.
№ 224
№ 404

Звіт про кількість
працівників, їхній
якісний склад та
професійне навчання за формою
№ 6-ПВ (річна)

Наказ Держкомстату
України
від 26 жовтня
2009 р. № 403

Раз на квартал,
не пізніше 7-го
числа після
звітного періоду

Наказ Держкомстату України від 6
листопада 2006 р.
№ 508

Раз на рік,
не пізніше
7 лютого

Раз на чотири
роки (у 2015 р.
подається за
2014 р.) — не
пізніше 7 квітня

Звіт про витрати
на утримання робочої сили за
формою № 1-РС

Наказ Держстату України від 7
серпня 2014 р.
№ 227

Наказ Держкомстату України від 7
жовтня 2010 р.
№ 414

Звіт про кількісний та якісний
склад державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
за формою
№ 9-ДС (річна)

Наказ Держстату України від 5
серпня 2014 р.
№ 224

Наказ Держкомстату України від 7
жовтня 2010 р.
№ 415

Установи (організації), на працівників
яких поширюється
дія законів України
«Про державну
службу» та «Про
службу в органах
місцевого самоврядування»

До органу
Раз на рік,
державної
не пізніше
статистики за 7 лютого
місцезнаходженням

Звіт про травматизм на виробництві у 2014 р.
за формою
№ 7-тнв (річна)

Наказ Держстату України від
18 серпня
2014 р. № 242

Роз’яснення Держстату України від 30
листопада 2012 р.
№ 18/1-12/22

Юридичні
особи

До органу
Раз на рік,
державної
не пізніше
статистики за 28 лютого
місцезнаходженням
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ЗВІТНІСТЬ

1

2

3

4

5

6

Звіти, що подаються до органів державної служби зайнятості
Інформація про
зайнятість і працевлаштування
громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню

Наказ Мінсоцполітики України від 16
травня 2013 р. № 271*

Підприємства,
установи, організації із середньообліковою чисельністю штатних
працівників за рік
понад 20 осіб

Інформація про
попит на робочу
силу (вакансії) за
формою № 3-ПН

Наказ Мінсоцполітики України від 31
травня 2013 р. № 316

Юридичні особи та
ФОП, які використовують найману
працю

Інформація про
заплановане
масове вивільнення працівників у зв’язку зі
змінами в організації виробництва
і праці за формою № 4-ПН

Наказ Мінсоцполітики України від
31 травня 2013 р. № 317

Підприємства,
установи, організації

До територіального органу служби
зайнятості за
місцем реєстрації платника єдиного
внеску

У випадку
масового
вивільнення
працівників***,
не пізніше ніж
за два місяці
до вивільнення

Інформація про
кількість працевлаштованих
громадян
суб’єктами господарювання,
що надають
послуги з посередництва у працевлаштуванні,
за формою
№ 1-ПА річна

Наказ Мінсоцполітики України від
31 травня 2013 р. № 315

Юридичні особи
та ФОП, які надають послуги з
посередництва у
працевлаштуванні
або здійснюють
наймання працівників для подальшого виконання
ними роботи в
Україні в інших
роботодавців

До територіального
органу
служби
зайнятості
незалежно
від місцезнаходження

Раз на рік,
не пізніше
1 лютого

До територіального органу служби
зайнятості
незалежно
від місцезнаходження

Раз на рік,
не пізніше
1 лютого

За наявності
вакансії, не пізніше 10 робочих
днів з дати відкриття вакансії**

* Докладніше про порядок заповнення та подання цього звіту див. окремий матеріал на с. 77.
** Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце
якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.
*** Згідно зі статтею 48 Закону України «Про зайнятість населення» масове вивільнення працівників — це одноразове або протягом:
одного місяця:
— вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі, організації з чисельністю від 20 до 100 працівників;
— вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі, організації з чисельністю від 101 до 300 працівників;
трьох місяців — вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі організації незалежно від чисельності працівників.
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1

2

Звіт про чисельність та склад
громадян
України, які тимчасово працюють за кордоном, за формою
№ 1-ТМ (трудова міграція)

Наказ
Мінстату
України
від 30 травня
1996 р. № 163

3
Наказ Мінстату
України від 31
січня 1996 р.
№ 28

4

5

6

Комерційні бюро,
агентства та інші
організації,
які здійснюють
діяльність,
пов’язану з працевлаштуванням
громадян України
за кордоном,
та підприємства
України,
які уклали
договори
підряду з закордонними підприємствами

До територіального
органу
служби
зайнятості

Двічі на рік (за
перше півріччя
та в цілому за
рік) на 8-й
день після
звітного періоду, тобто до 8
січня (8
липня) включно

Підприємства,
установи, організації, які використовують працю
іноземців

Звіт підприємств, організацій, установ про
чисельність та
склад іноземців,
які тимчасово
працюють в
Україні, за формою № 2-ТМ
(трудова
міграція)

Звіт, що подається до органів Фонду соціального захисту інвалідів
Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою
№ 10-ПІ річна

№ 1 (96) січень 2015

Наказ Мінпраці від 10 лютого
2007 р. № 42

Підприємства,
установи, організації, ФОП, які
використовують
найману працю,
із середньообліковою чисельністю штатних
працівників за
рік — 8 і більше
осіб

До відділення Фонду за
місцем реєстрації

Раз на рік,
не пізніше 1
березня
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1

2

3

4

5

6

До військкомату за
місцем реєстрації підприємства

Раз на рік, не
пізніше 1
грудня поточного року

Звіти, що подаються до військових комісаріатів
Списки юнаків,
які підлягають
приписці до
призовної дільниці

Наказ Міністра оборони України
від 15 грудня 2010 р. № 660

Звіт про чисельність працюючих
та заброньованих військовозобов’язаних за
формою № 6-Б

Постанова Міжвідомчої комісії
з питань бронювання
військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та
воєнного часу від 22 травня
1996 р. №1

стягнення, накладається штраф у розмірі від 5
до 10 нмдг та від 15 до 25 нмдг відповідно;
за приховування або перекручення
даних державних статистичних спостережень
накладається штраф на громадян — від 5 до
10 нмдг, на посадових осіб та громадян —
суб’єктів підприємницької діяльності — від 10
до 20 нмдг.
За невиконання посадовою особою, яка
користується правом приймати на роботу і
звільняти з роботи, та фізичною особою, яка
використовує найману працю, нормативу
робочих місць для працевлаштування інвалідів та неподання звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма № 10-ПІ)
накладається штраф у розмірі від 10 до 20
нмдг (частина друга ст. 1881 КУпАП).
Неподання до військкоматів підрозділами
по роботі з кадрами підприємств, установ,
організацій, навчальних закладів незалежно
від підпорядкування і форм власності в установлені строки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць,
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Підприємства,
установи, організації всіх форм
власності

Раз на рік

тягне за собою накладення штрафу від 1 до 3
нмдг. За повторне протягом року порушення,
якщо особу вже було піддано адміністративному стягненню, накладається штраф від 3 до
7 нмдг (ст. 2112 КУпАП).
У разі неподання або порушення роботодавцем установленого порядку подання
інформації про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці за формою
№ 4-ПН, з підприємства стягується штраф у
чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення
порушення (частина шоста ст. 53 № 5067-VI).
У разі неподання або порушення порядку
подання суб’єктом господарювання, який
надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, відомостей про працевлаштованих
ним осіб (звіт за формою № 1-ПА) з нього
стягується штраф у двократному розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої на
момент виявлення порушення (частина четверта ст. 53 № 5067-VI). 
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Вікторія Галкіна,
науковий редактор журналу «Кадровик України»

Звітуємо про виконання
квоти 5 % за 2014 р.

С

таттею 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р.
№ 5067-VI (далі — Закон № 5067-VI)
на підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємства) із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлено квоту в розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за
попередній календарний рік для працевлаштування громадян, що мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім
інвалідів).
Роботодавці обчислюють квоту самостійно, з урахуванням чисельності громадян, які
вже працюють на підприємстві на умовах
повної зайнятості та належать до відповідних
категорій осіб (частина третя ст. 14 Закону
№ 5067-VI). Тобто у квоту будуть зараховані
працівники, які мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню, якщо вони працювали на підприємстві протягом 2014 р. на
умовах повної зайнятості.
Згідно з пунктом 14 статті 1 Закону
№ 5067-VI повна зайнятість — це зайнятість
працівника за нормою робочого часу, передбаченою згідно із законодавством, колектив-
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ним або трудовим договором. Йдеться про
повний робочий час (частина перша ст. 50
КЗпП), скорочений робочий час (ст. 51 КЗпП),
меншу норму робочого часу, установлену
колективним договором (частина друга ст. 50
КЗпП)*. Об’єднуючим фактором в усіх цих
випадках є той факт, що заробітна плата працівнику виплачується в повному обсязі, незважаючи на те, що тривалість робочого часу
може бути меншою від загальновстановленої.
Як зазначено в пункті 11 статті 14 Закону
№ 5067-VI, неповна зайнятість — це зайнятість працівника на умовах робочого часу, що
менший від норми часу, передбаченої законодавством, і може встановлюватися за договором між працівником і роботодавцем з
оплатою праці пропорційно відпрацьованому
часу або залежно від виробітку. Отже, працівники, які працюють за сумісництвом або
яким встановлено неповний робочий час,
у квоту не зараховуються.
Якщо на підприємстві встановлено неповний робочий час для всіх працівників, це
* Див. також роз’яснення в журналі «Кадровик України»
№ 12, 2013, с. 62–63.
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означатиме, що працівники, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню і
вже працюють на підприємстві, не будуть
враховуватися у квоту. А отже, навіть у разі
формального її виконання роботодавець
повинен буде звітувати про те, що квота на
його підприємстві не виконується.

Приклад
На підприємстві зі штатом 25
працівників працює 1 особа пільгової категорії, що якраз становить 5 %.
У рядку 01 Інформації потрібно буде
зазначити середньооблікову чисельність
усіх працівників (без урахування встановленого їм неповного робочого часу),
тобто поставити число 25. А в рядку 02
зазначається середньооблікова кількість
працівників пільгових категорій, які працюють на умовах повної зайнятості,
тобто в цьому випадку — 0.

Відповідно до пункту 2.5 Порядку надання
роботодавцями територіальним органам
Державної служби зайнятості інформації про
зайнятість та працевлаштування громадян,
що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженого наказом
Мінсоцполітики України від 16 травня 2013 р.
№ 271 (далі — Порядок № 271), роботодавці
щороку, не пізніше 1 лютого після звітного
року, подають територіальному органу державної служби зайнятості Інформацію про
зайнятість і працевлаштування громадян, що
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за формою згідно з додатком
до Порядку № 271 (далі — Інформація).
Згідно з пунктом 1.3 цього Порядку роботодавці — це підприємства, установи, організації з чисельністю штатних працівників
понад 20 осіб. Отже, Інформацію не подають
фізичні особи — підприємці, які використову-
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ють найману працю, а також підприємства, на
яких працюють 20 або менше осіб.
У зв’язку із цим часто виникає запитання —
на яку дату має бути 20 працівників на підприємстві, щоб воно було зобов’язане подавати Інформацію? Наприклад, чи потрібно
подавати Інформацію, якщо на кінець 2014 р.
на підприємстві працювало 19 осіб, а в січні
2015 р. їх стало 21?
Оскільки квота обчислюється за даними
середньооблікової чисельності штатних
працівників за попередній календарний рік,
то у випадку, якщо в 2014 р. ця чисельність
становила 20 або менше, — Інформація не
подається, незалежно від того, чи збільшилася чисельність працівників у січні 2015 р.

Категорії громадян,
що мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню
Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, визначені в статті 14 Закону № 5067-VI, а також у
пункті 2.2 Порядку № 271. Належність особи
до відповідної категорії підтверджується документами, наведеними в пункті 3.2 Порядку
№ 271 (таблиця).
Зверніть увагу, що в Законі № 5067-VI до
зазначених громадян віднесено одного з батьків або особу, яка їх замінює і має на утриманні дітей віком до шести років. Водночас у
Порядку № 271 ця категорія громадян визначена як «один із батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дітей (дитину) віком
до шести років».
Як зазначено в листі Мінсоцполітики України від 26 березня 2014 р. № 135/021/10614, оскільки обчислення квоти здійснюється
роботодавцями відповідно до Порядку № 271,
для її обчислення слід використовувати визначення, наведене в цьому порядку, а для інших
цілей, не пов’язаних із розрахунком квоти,
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Громадяни, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
Категорія громадян

Підтвердні документи

Тривалість належності
особи до відповідної категорії

Один з батьків або особа, яка їх
замінює і:
— має на утриманні дітей (дитину)
віком до 6 років;

Копія свідоцтва про народження
дитини; довідка про умови працевлаштування другого з батьків

До досягнення дітьми (дитиною) 6 років

— виховує без одного з подружжя
дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

Копія свідоцтва про народження
дитини віком до 14 років або копія
пенсійного посвідчення дитиниінваліда; документ, що підтверджує виховання дитини без іншого
з подружжя*

До досягнення дитиною 14
років, дитиною-інвалідом —
18 років

— утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи
(незалежно від причини інвалідності);

Копія пенсійного посвідчення, що
містить запис про інвалідність;
документ, що підтверджує утримання інваліда без іншого з
подружжя (довідка про отримання
або неотримання допомоги одинокою матір’ю або батьком)

До досягнення пенсійного віку
(60 років) особою, яка утримує інваліда з дитинства або
інваліда І групи

Примітка 1. Належність громадян до категорії особи, яка замінює одного із батьків, підтверджується
копією рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду; одинокої матері (батька) — довідкою про
отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною у додатку 11 до Інструкції щодо порядку
оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 р. № 345.
Примітка 2. Якщо пенсійного посвідчення немає, належність до відповідної категорії може підтверджуватися одним із таких документів, наведених у підпункті 2 пункту 3.2 Порядку № 271
Діти-сироти і діти, позбавлені
батьківського піклування

Копія витягу з електронної обліково-статистичної картки дитини за
формою, затвердженою наказом
Міністерства України у справах
сім’ї, молоді та спорту від 18 листопада 2008 р. № 4580

До досягнення дитиною 18
років

* Яким саме документом підтверджується той факт, що особа виховує дитину без одного з подружжя, законодавством не визначено. На нашу
думку, таким документом, за аналогією із наданням відпусток за статтею 19 Закону України «Про відпустки», може бути: рішення суду про
позбавлення батьківських прав, рішення органів опіки та піклування або суду щодо участі батька у вихованні дитини, ухвала суду або постанова
слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів, або акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною
первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві, а також довідка зі школи про те, що батько
не бере участі у вихованні дитини (не спілкується з вчителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах) тощо.
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Категорія громадян

Підтвердні документи

Тривалість належності
особи до відповідної категорії

Особи, яким виповнилося 15 років
та які за згодою одного з батьків
або особи, яка їх замінює, можуть,
як виняток, прийматися на роботу

Копія свідоцтва про народження
дитини

Протягом трьох років з дня
прийняття на роботу

Молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх,
професійно-технічних і вищих
навчальних закладах, і вперше
приймається на роботу

Копія диплома або іншого документа про освіту

Потягом шести місяців після
закінчення або припинення
навчання і протягом трьох
років з дня прийняття на роботу вперше (тобто за особою,
прийнятою на роботу вперше
через сім місяців після закінчення навчання, квотний статус не зберігається)

Молодь віком до 35 років, яка
звільнилася зі строкової військової
або альтернативної (невійськової)
служби і яка вперше приймається
на роботу

Копія військового квитка

Протягом шести місяців після
закінчення або припинення
служби та протягом трьох
років з дня укладення першого трудового договору після
звільнення зі строкової військової або альтернативної
(невійськової) служби

Особи, яким до настання права на
пенсію за віком (60 років) залишилося 10 і менше років

Вік визначається за паспортом

Протягом часу, який залишився до настання пенсійного віку

Особи, звільнені після відбуття
покарання або примусового лікування, які після звільнення не
перебували у трудових відносинах

Копія довідки про звільнення за
формою, наведеною у додатку 9
до Інструкції про роботу відділів
контролю за виконанням судових
рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затвердженої наказом Мін’юсту України
від 08 червня 2012 р. № 847/5

До припинення трудових відносин з роботодавцем, який
прийняв їх на роботу

застосовуються категорії осіб у визначенні,
наданому Законом № 5067-VI.
Отже, один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні одного або кількох
дітей віком до шести років, зараховується для
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виконання квоти роботодавцем за одним з
батьків або особою, яка їх замінює.
В іншому листі від 29 серпня 2013 р.
№ 682/021/106-13 Мінсоцполітики України
зазначило, що оскільки у виконання квоти

Кадровик України

ЗВІТНІСТЬ

зараховується тільки один з батьків дитини
(дітей) віком до шести років, для можливості
забезпечення виконання роботодавцем вимог
щодо дотримання квоти достатньою умовою
може бути письмове підтвердження роботодавця про умови працевлаштування іншого з
батьків. Таким підтвердженням, на нашу
думку, може бути лист, у якому зазначено, що
іншого з батьків зараховано або не зараховано
до квоти підприємством, на якому він працює.
До громадян, що мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню, належать
також інваліди, які не досягли загальновстановленого пенсійного віку (60 років), але вони
у квоту не зараховуються. Норматив працевлаштування інвалідів установлено Законом
України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» (квота в розмірі 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників
за рік, а якщо на підприємстві працює від 8 до
25 осіб, норматив становить одне робоче
місце). Про виконання нормативу працевлаштування інвалідів роботодавці звітують в
іншій формі звітності — № 10-ПІ.

Порядок обчислення
середньооблікової чисельності
працівників, що працюють
на підприємстві на умовах
повної зайнятості
Середньооблікова чисельність працівників,
що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, працюють на підприємстві
на умовах повної зайнятості і, відповідно,
зараховуються у квоту, обчислюється за нормами Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату
України від 28 вересня 2005 р. № 286 (далі —
Інструкція № 286). Для визначення цього
показника бажано протягом року вести облік
працівників, що належать до пільгових категорій і зараховуються у квоту.
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Спочатку обчислюється середньооблікова чисельність за кожний місяць. Для цього
потрібно:
обчислити облікову чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню, за кожний календарний
день місяця;
від загальної облікової чисельності зазначених працівників за кожний календарний день
потрібно відняти кількість працівників, які не
враховуються в середньооблікову чисельність
(перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю
та пологами або для догляду за дитиною);
підсумувати чисельність працівників, які
включаються в середньооблікову кількість, за
кожний календарний день місяця;
поділити одержану суму на кількість
календарних днів місяця.
Для визначення середньооблікової чисельності працівників пільгових категорій за рік
слід підсумувати середньооблікову кількість
за кожний місяць і поділити отримане число
на 12, наприклад:
Середньооблікова чисельність
працівників, які мають
Місяць
додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню
Січень
10
Лютий
10
Березень
10
Квітень
8
Травень
7
Червень
6
Липень
6
Серпень
7
Вересень
7
Жовтень
5
Листопад
3
Грудень
3
Всього
82
Середньооблікова чисельність за рік становить:
82 / 12 = 6,8  7.
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Зауважимо також, що відповідно до роз’яснень Держстату України, наведених у листі від
4 липня 2014 р. № 09.3-6/145-14, за аналогією з працівниками, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами і для
догляду за дитиною, до середньооблікової
кількості штатних працівників не включаються працівники, які проходять військову
службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період, але не більше як один рік.

За який рік слід зазначати дані
в Інформації?
Проблема, з якою в минулому році зіткнулися
кадрові служби, подаючи Інформацію, полягала в невизначеності питання про те, за який рік
слід обчислювати показники. Так, у рядку 01
форми Інформації зазначено, що середньооблікова чисельність штатних працівників
зазначається «за попередній календарний рік»,
а в пункті 3.1 Порядку № 271 вказано, що
«у рядку 01 зазначається середньооблікова
чисельність штатних працівників за календарний рік, що передує звітному». При цьому звітним є рік, за який подається інформація, а не
рік, у якому відбувається подання Інформації.
Минулого року під час подання звітності
працівники територіальних органів державної
служби зайнятості в різних регіонах надавали
різні роз’яснення з цього питання. На сьогодні
зміни до форми Інформації та Порядку № 271
не внесені, але принаймні це питання
роз’яснило Мінсоцполітики України в листі від
5 березня 2014 р. № ДЦ-01-1433/0/6-14. За
роз’ясненням в Інформації слід проставляти
дані не за рік, що передує звітному, а просто
за попередній рік. Тобто в рядках 01, 02 і 03
звіту, який подається у 2015 р., слід проставляти дані, обчислені за 2014 р., а в рядку 04 —
вказати чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в рахунок квоти у 2015 р.
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Порядок заповнення Інформації
за 2014 р.
Згідно з Порядком № 271 та з урахуванням
роз’яснення, наведеного в зазначеному вище
листі Мінсоцполітики України від 5 березня
2014 р. № ДЦ-01-1433/0/6-14, Інформація
за 2014 р. заповнюється таким чином:
у рядку 01 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за
2014 р., обчислена відповідно до Інструкції
№ 286;
у рядку 02 проставляється середньооблікова чисельність працівників, які мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до статті 14 Закону № 5067VI і працювали на умовах повної зайнятості у
2014 р. (приклад обчислення наведено вище);
у рядку 03 зазначається розрахункова
чисельність працівників, що мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню, у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за 2014 р. Тобто зазначається
квота на 2015 р. Для обчислення цього показника показник, зазначений у рядку 01, слід
помножити на 5 %.
Результати обчислень округлюють за
таким правилом: округлюються цифри поступово справа наліво: якщо остання значуща
цифра менше або дорівнює «4», вона відкидається, якщо більше або дорівнює «5», найближча ліворуч від неї цифра збільшується на
одиницю;
у рядку 04 вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в
2015 р. у рахунок квоти.
Інформація підписується керівником підприємства або особою, відповідальною за
подання інформації. Зазначаються прізвище,
ініціали особи, яка підписала Інформацію,
і дата її складання.
Приклад заповнення Інформації наведено
в додатку.
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Додаток
Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян,
що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
за 2014 рік
Подають

Строк подання

Підприємства, установи та організації незалежно
від форми власності з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб — територіальному органу Державної служби зайнятості у районі, місті,
районі у місті незалежно від місцезнаходження

Щороку
не пізніше
1 лютого після
звітного року

Респондент:
Код за ЄДРПОУ
12345678
Найменування:
ТОВ «Веселка»
Місцезнаходження:
м. Кіровоград
25013, м. Кіровоград, вул. Ровенська, 28
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь,
район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, номер будинку/корпусу,
номер квартири/офісу)

Телефон:
_(522) 48-13-27
Електронна пошта:
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Факс:
_(522) 48-13-27
vk@veselka.ua

Назва показників

Код рядка

Кількість,
осіб

А

Б

1

Середньооблікова чисельність штатних
працівників за попередній календарний
рік — усього

01

72

у т. ч. чисельність працівників, що мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, які працювали на умовах повної
зайнятості у звітному періоді

02

3

83
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Закінчення додатка

А

Б

1

Квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників

03

4

Чисельність громадян, яких планується
працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти

04

1

Дата заповнення « 26 »
січня
2015 р.
Керівник (відповідальна особа за подання інформації):
Корольова Лілія Михайлівна
(прізвище, ім’я, по батькові)

Корольова
(підпис)

Дата прийняття «
»
20 р.
Відповідальна особа, яка прийняла інформацію:
(прізвище, ім’я, по батькові)

Відповідальність
Відповідальність за невиконання квоти, неподання Інформації або подання її з помилками
законодавством не передбачена.
Частиною другою статтею 53 Закону
№ 5067-VI встановлено відповідальність тільки за необґрунтовану відмову в прийнятті на
роботу осіб, що мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню, на підприємстві,
на якому квота не виконується. Штраф стягується за кожну необґрунтовану відмову у двократному розмірі мінімальної заробітної
плати, установленої на момент виявлення
порушення.
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(підпис)

Тобто відповідальність настане за обов’язкової одночасної наявності таких умов:
квота на підприємстві не виконується;
відмова в працевлаштуванні осіб, що
мають додаткові гарантії, є необґрунтованою.
Закон № 5067-VI не дає визначення
поняттю «необґрунтована відмова», але очевидно, що не можна назвати необґрунтованою відмову у працевлаштуванні, пов’язану
з недостатньою кваліфікацією, професійними або діловими якостями, станом здоров’я
особи тощо. Крім того, особа може власноручно зазначити про свою відмову від працевлаштування в направленні служби зайнятості. 

Кадровик України

ПЕРЕВІРКИ

Євгенія Каляпіна,
аналітик-консультант,
бізнес-тренер компанії
«BST Consulting»

Проведення перевірок:
підсумки і перспективи

П

ротягом минулого року в рамках
циклу статей, присвячених перевіркам, ми спробували детально дослідити діяльність контролюючих органів, яка так чи інакше стосується трудових
відносин. Сподіваємося, що ця спроба була
успішною і дозволила в повному обсязі надати інформацію про правові основи функціонування державних наглядових структур,
особливості реалізації ними повноважень,
можливі результати контрольних заходів. Усе
це в кінцевому результаті дасть змогу кадровим та іншим службам успішно пройти численні перевірки. У цій статті, що завершує
тему, хочемо запропонувати вашій увазі огляд
змін, що торкнулися розглянутої сфери за
минулий період, а також довідкові матеріали,
які узагальнюють висвітлені раніше питання з
урахуванням останніх змін.
Перший блок законодавчих нововведень
відображає триваючий наразі процес реформування адміністративної системи та оптимізації центральних органів виконавчої влади.
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Так, згідно з постановою КМУ «Про утворення Державної фіскальної служби» від 21
травня 2014 р. № 160 здійснено реорганізацію Міністерства доходів і зборів України. На
виконання зазначеного рішення постановою
КМУ від 21 травня 2014 р. № 236 затверджено
Положення про Державну фіскальну службу
України, яка посіла в держсистемі місце ліквідованого Міндоходів і на сьогодні є головним
податковим органом країни. Нове положення,
що визначає його повноваження і регулює
загальні питання функціонування, набрало
чинності з 8 липня 2014 р.
Далі естафету змін перейняв Пенсійний
фонд України, який отримав нове положення
щодо своєї діяльності, затверджене постановою
КМУ від 23 липня 2014 р. № 280 і чинне з 2
серпня 2014 р. Причиною такого кроку стала
необхідність реалізації положень нового Закону
України «Про Кабінет Міністрів України» від 27
лютого 2014 р. № 794-VII та приведення законодавства про центральні органи виконавчої
влади у відповідність із Конституцією України.
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Оновлений регулятивний документ отримала також служба статистики. Відповідно до
постанови КМУ від 23 вересня 2014 р. № 481
затверджено Положення про Державну службу статистики України. Документ набрав чинності з 7 жовтня 2014 р. Ця коректива була
викликана необхідністю приведення діяльності цього органу у відповідність з європейськими стандартами.
Оцінюючи перелічені документи з точки
зору нашої теми, можна зазначити, що вони в
цілому не зачіпають повноважень зазначених
органів у сфері нагляду і контролю.
Подальше реформування сфери управління знайшло своє втілення в постанові КМУ
«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 р.
№ 442. Результатом прийняття цієї постанови
стала ліквідація, реорганізація старих і створення цілого ряду нових державних органів.
До їх числа потрапила і Державна інспекція з
питань праці, яка наразі реформується шляхом злиття з Державною службою гірничого
нагляду та промислової безпеки. На їх місці
буде нова структура — Державна служба
України з питань праці. На сьогодні документ,
що регламентує її діяльність, поки не прийнятий і існує лише у формі проекту, з яким можна
ознайомитися на сайті Держпраці. Нескладно
здогадатися, що на нову службу будуть
покладені функції та повноваження обох згаданих держорганів, а у сферу її контролю
потраплять не тільки питання трудових відносин, а й аспекти, що стосуються охорони праці.
Вагомий вплив на діяльність роботодавців
матиме новий Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII. Говорити
про нього поки що доводиться в майбутньому
часі, оскільки остаточне набрання ним чинності
відбудеться 25 квітня 2015 р. Проте вже зараз
цей документ оцінюється як епохальний, у т. ч.
через наявність у ньому норми, яка напряму
пов’язана з нашою тематикою. Мається на увазі
втрата органами прокуратури права на про-
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ведення перевірок суб’єктів господарської
діяльності.
Без сумніву, на основну увагу в цьому контексті заслуговує Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо обмеження втручання у діяльність
суб’єктів господарювання» від 22 липня
2014 р. № 1600-VІІ, який не тільки безпосередньо зачіпає діяльність контролюючих органів, а й покликаний певною мірою звузити їх
повноваження і обмежити їх вплив на підприємницьку діяльність у країні.
Законом внесені зміни в ряд статей Закону
України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
від 5 квітня 2007 р. № 877-V (далі — Закон
№ 877) — основного документа, що встановлює
правила проведення перевірок органами державного нагляду (контролю), а також до Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
Не зупиняючись докладно на положеннях цього
законодавчого акта (розширений коментар до
нього вже знайшов місце на сторінках нашого
журналу в № 12, 2014, с. 42), дозволимо собі
тезово відзначити його основні нововведення:
розширення сфери дії Закону № 877,
зокрема, поширення його дії на контроль у
податковій галузі;
обмеження кількості перевірок підприємства до одного разу протягом календарного року, заборона на проведення контрольних
заходів різними органами з одного й того
самого питання;
запровадження механізму комплексних
перевірок, необхідності узгодження наглядових дій між перевіряючими в разі, якщо підприємство включено в план контролю одразу
кількома органами;
заборона здійснювати перевірки за
анонімними або необґрунтованими заявами,
встановлення відповідальності за подання
таких заяв;
впровадження прямої заборони на вилучення в процесі перевірок оригіналів фінансо-
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во-господарських і бухгалтерських документів, комп’ютерів та їх частин;
введення відповідальності для посадових
осіб контролюючих органів за шкоду, заподіяну фізичній або юридичній особі внаслідок їх
неправомірних рішень.
Навіть поверхового погляду на наведений
перелік питань достатньо для того, щоб визнати
безсумнівну користь нового закону для підприємницької діяльності. Тим не менше, враховуючи особливості нашої системи законодавства і
практики правозастосування, на наш погляд,
було б необачним очікувати швидких результатів від його запровадження.
Так, ми з вами вже мали змогу переконатися, що повноваження органів влади, включаючи ті, на які поширюється Закон № 877, регламентуються ще й спеціальними законами,
а також численними підзаконними актами.
Приміром, різночитання можна виявити в
нормах Закону № 877 і Податкового кодексу
України, який також зачіпає питання прове-

дення податкових перевірок. Як мінімум, знадобиться певний період для узгодження положень різних нормативно-правових актів,
приведення їх у відповідність із новою редакцією Закону № 877, а також для формування
судової практики з аспектів, які знайшли у
ньому відображення.
Наведений нижче довідковий матеріал
(табл. 1 і 2), який, сподіваємося, буде корисний читачам у практичній роботі, викладено з
урахуванням вищезазначених змін, що відбулися в законодавстві за останній період.
Минулий рік став складним для роботодавців у багатьох відношеннях. Разом з ним, на
жаль, сплинув термін мораторію на проведення перевірок підприємств державними органами. Однак нововведення в законодавстві, які
безпосередньо зачіпають сферу контролю підприємницької діяльності, дозволяють сподіватися, що тиск на неї буде поступово знижуватися, а законодавець знайде в собі сили зробити
подальші кроки в цьому напрямку. 

Таблиця 1. Загальний алгоритм здійснення перевірок контролюючими органами
Зміст заходів
1. Прийняття контролюючим органом рішення
про проведення перевірки
Видання наказу, оформлення посвідчення на
проведення планового чи позапланового контрольного заходу

Строки реалізації
Не встановлено

Законодавча норма
Частини перша, друга
ст. 7 Закону № 877


2. Попередження суб’єкта господарювання про
проведення перевірки1

Не пізніше ніж за 10
календарних днів до
здійснення заходу

Частина четверта ст. 5
Закону № 877


1 У разі проведення планового контрольного заходу. Представники Держпраці можуть здійснювати контрольні заходи без попереднього
повідомлення роботодавця або його представника, якщо інспектор дійде висновку, що таке повідомлення може завдати шкоди виконанню
його обов’язків (п. 2 ст. 12 Конвенції МОП 1947 р. № 81 про інспекцію праці в промисловості і торгівлі).
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Продовження табл. 1
Зміст заходів

Строки реалізації

3. Пред’явлення посадовими особами органу державного нагляду направлення на перевірку та
службового посвідчення. Надання копії направлення представнику суб’єкта господарювання2

Безпосередньо перед
початком перевірки

Законодавча норма
Частина п’ята ст. 7 Закону
№ 877


4. Внесення запису про перевірку до відповідного
журналу суб’єкта господарювання (за наявності)

Перед початком здійснення контролю

Частина 12 ст. 4 Закону
№ 877


До 15 робочих днів (до 5
робочих днів для суб’єктів
малого підприємництва,
далі — СМП) для проведення планової перевірки3. До 10 робочих днів
(до 2 робочих днів для
СМП) для проведення
позапланової перевірки3

5. Здійснення контрольного заходу

Частина п’ята ст. 5, частина четверта ст. 6 Закону
№ 877


6. Оформлення результатів перевірки. Складання,
ознайомлення та підписання акта перевірки

В останній день перевірки

Частина шоста ст. 7
Закону № 877


7. Вжиття контролюючим органом заходів реагування4

Видання припису
(розпорядження)
про усунення
виявлених порушень

Протягом 5
робочих днів із
дня завершення перевірки


Частина
сьома
ст. 7
Закону
№ 877

Звернення контролюючого органу до суду
щодо вжиття інших заходів (повне або часткове
зупинення виробництва,
реалізації робіт тощо)

Не пізніше
наступного дня
із дня видання
(прийняття)
відповідного
розпорядчого
документа про
вжиття заходів
реагування

Частина
сьома ст.
7 Закону
№ 877,
частина
друга
ст. 1836
КАСУ


2 Невиконання посадовими особами контролюючого органу зазначених вимог дає право суб’єкту господарювання не допустити їх до
проведення перевірки.
3 Продовження строку здійснення контрольного заходу законом не передбачається.
4 Під час виявлення порушень законодавства.
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Продовження табл. 1
Зміст заходів

Строки реалізації

Законодавча норма

8. Притягнення до відповідальності за результатами перевірки
Складання протоколу про адміністративне правопорушення

Не встановлено

Ст. 254 КУпАП


Підписання протоколу, роз’яснення особі, яка
притягається до адміністративної відповідальності, її прав і обов’язків

Під час складання протоколу

Ст. 256 КУпАП


Надіслання протоколу органу
(посадовій особі), уповноваженому
розглядати справу про адміністративне
правопорушення5

Не встановлено

Ст. 257 КУпАП


Розгляд справи про адміністративне правопорушення

Протягом 15 днів
із дня одержання
органом (посадовою
особою), правомочним
розглядати справу,
протоколу про адмінпорушення та матеріалів
справи

Частина перша ст. 277
КУпАП


Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення

Негайно після закінчення розгляду справи

Частина перша ст. 285
КУпАП


Вручення (надіслання) копії постанови особі,
щодо якої її винесено

Протягом 3 днів після
винесення

Частина перша ст. 285
КУпАП


Оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

Протягом 10 днів із дня
винесення постанови

Ст. 289 КУпАП


5

У випадках, установлених законом, адміністративна справа може розглядатися безпосередньо посадовою особою, яка здійснювала
перевірку, шляхом винесення постанови одночасно зі складанням протоколу про адміністративне правопорушення.
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Закінчення табл. 1
Зміст заходів

Строки реалізації

Законодавча норма

9. Оскарження результатів перевірки (ст. 21 Закону № 877)




В адміністративному порядку

У судовому порядку

Подання скарги
на рішення посадової особи
контролюючого
органу до її керівника або до органу вищого рівня

Рік з моменту
прийняття
рішення, але не
пізніше одного
місяця з часу
ознайомлення
з прийнятим
рішенням

Ст. 17
Закону
№ 393/966

Подання адміністративного позову до державного органу контролю

Шість місяців
із дня отримання заявником оскаржуваного рішення
(якщо законом
не встановлено
інше)

Частина
друга
ст. 99
КАСУ

6 Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР.

Повноваження

Держпраці

Державна
фіскальна
служба

Держстат

Органи
прокуратури

ФСС з ТВП

ФСС від НВ

ФСС на ВБ

ПФУ

Таблиця 2. Основні повноваження органів державного нагляду (контролю)

Здійснювати перевірки суб’єктів
господарювання з питань, що контролюються
цим органом







—





*



у т. ч. з неврегульованою періодичністю та
без попереднього повідомлення



—

—

—

—

—

—

—

Безпосередньо відвідувати виробничі, службові та інші приміщення юридичних осіб, їх
відокремлених підрозділів, а також фізичних
осіб — підприємців, у т. ч.:







—









безперешкодно, у будь-яку годину доби проходити на будь-яке підприємство, яке підлягає інспекції



—

—

—

—

—

—

—

* Перевірки здійснюються органами Державної служби зайнятості щодо сплати страхових внесків до ФСС на ВБ за період до 1 січня 2011 р.
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Повноваження

Держпраці

Державна
фіскальна
служба

Держстат

Органи
прокуратури

ФСС з ТВП

ФСС від НВ

ФСС на ВБ

ПФУ

Продовження табл. 2

мати доступ до територій, приміщень та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності

—



—

—

—

—

—

—

Запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та сплати податків, зборів, інших
платежів

—



—

—

—

—

—

—

Перевіряти в платників податків — фізичних
осіб, а також у посадових осіб та інших працівників юридичних осіб документи, що
посвідчують особу

—



—

—

—

—

—

—

Ознайомлюватися з інформацією, документами і матеріалами та одержувати копії або
витяги з документів, ведення яких передбачено законодавством*, у т. ч.:







—









вивчати та перевіряти первинні документи, які
використовуються в бухгалтерському та податковому обліку, фінансову, статистичну звітність

—





—

—

—

—

—

вимагати виготовлення і надання засвідчених
копій первинних документів, які свідчать про
порушення законодавства

—



—

—

—

—

—

—

надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним
чином копій документів

—



—

—

—

—

—

—

Відбирати зразки продукції, призначати експертизу







—









Одержувати пояснення, довідки, документи,
матеріали, відомості з питань, що виникають
під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону







—









* Згідно з доповненням до частини десятої ст. 4 Закону № 877 під час проведення контрольних заходів не допускається вилучення оригіналів
фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів та їх частин. за винятком випадків, передбачених
кримінальним процесуальним законодавством.

№ 1 (96) січень 2015

91

ПЕРЕВІРКИ

Держпраці

Державна
фіскальна
служба

Держстат

Органи
прокуратури

ФСС з ТВП

ФСС від НВ

ФСС на ВБ

ПФУ

Закінчення табл. 2



—

—

—

—

—

—

—

—



—

—

—

—

—

—

У процесі перевірки вимагати припинення дій,
які перешкоджають її здійсненню







—









Вимагати усунення виявлених порушень
вимог законодавства. Із цією метою надавати
обов’язкові для виконання приписи про усунення виявлених порушень і недоліків







—









Вимагати здійснення виправлень до звітних
документів у разі виявлення в них приписок
та інших перекручень

—

—



—

—

—

—

—

Накладати штрафні санкції та вживати заходи,
передбачені законом, у т. ч. складати протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення







—











—

—

—



—

—

—

—

—

—

*

—

—

—

—

—

—

—

*

—

—

—

—

Повноваження

у т. ч. наодинці або в присутності свідків
допитувати роботодавця або персонал підприємства з будь-яких питань, які стосуються
застосування правових норм
Вимагати під час перевірок проведення інвентаризацій, зняття залишків ТМЦ і готівки, зняття показань лічильників технічних пристроїв

Вносити роботодавцям пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень на посадових
осіб, винних у порушенні законодавства з
контрольованих питань
Витребовувати за письмовим запитом,
ознайомлюватися та безоплатно отримувати
копії документів і матеріалів
Отримувати від посадових і службових осіб
усні або письмові пояснення

* Вимоги можуть висуватися до органів (посадових осіб) державної влади, місцевого самоврядування, військових частин, державних та
комунальних підприємств, установ і організацій, органів ПФУ та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Отримання пояснень від інших осіб можливе винятково за їхньою згодою. Згідно зі ст. 23 Закону № 1697-VII зазначені права реалізуються
прокурорами винятково в разі відсутності суб’єкта владних повноважень, до компетенції якого віднесений захист законних інтересів держави,
а також у разі представництва інтересів громадянина з метою встановлення наявності підстав для представництва.
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Ліна Майстренко,
консультант з питань кадрового обліку
на державній службі

Утворення органу
виконавчої влади:
комплекс основних заходів
Нормативно-правові акти до теми:
Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 р. № 3166-VI
(далі — Закон № 3166-VI);
Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV (далі —
Закон № 586-XIV);
Указ Президента України від 24 грудня 2010 р. № 1199/2010 «Деякі питання організації
роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» (далі — Указ №1199/2010),
яким затверджені Типове положення про міністерство України та Типове положення про центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через відповідного члена Кабінету Міністрів України;
Порядок здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджений постановою КМУ від 20
жовтня 2011 р. № 1074 (далі — Порядок № 1074);
Типове положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу
виконавчої влади, затверджене постановою КМУ від 25 травня 2011 р. № 563 (далі – Типове
положення № 563);
Типове положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затверджене постановою КМУ від 26 вересня 2012 р. № 887 (далі — Типове положення № 887).

С

истема органів державної влади України не є незмінною в процесі розвитку
держави. Вона оновлюється під впливом різних чинників: історичних, політичних, економічних, соціальних тощо. Разом
із тим цій системі притаманна організаційна
єдність. Усі органи діють на основі Конституції
та законів України, працюють установлені
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механізми утворення органів державної влади,
управління ними, їх функціонування, підзвітності та підконтрольності, тобто між ними
існує організаційно-правовий зв’язок.
Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України юридичні особи, залежно від
порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних
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осіб публічного права. Порядок утворення та
правовий статус юридичних осіб публічного
права встановлюються Конституцією України
та законом. Юридична особа публічного права
створюється розпорядчим актом Президента
України, органу державної влади або місцевого самоврядування.
Оскільки в основі виникнення органів державної влади всіх рівнів лежить саме розпорядчий спосіб, вони належать до юридичних
осіб публічного права, зокрема така належність міністерств та інших ЦОВВ регламентована відповідними Типовими положеннями,
затвердженими Указом № 1199/2010, а структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій — Типовим положенням № 887.
Під час утворення центрального органу
виконавчої влади (далі — ЦОВВ) усі державні
структури та посадові особи, які так чи інакше
мають стосунок до прийняття рішень та вжиття необхідних заходів, мають дотримуватися
Порядку № 1074.
Відповідно до пунктів 2, 3 Порядку № 1074
міністерства та інші ЦОВВ утворюються Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єрміністра України. Пропозиція щодо утворення
органу виконавчої влади вноситься Прем’єрміністрові України членом КМУ з урахуванням
пріоритетів діяльності КМУ, необ хідності
забезпечення здійснення повноважень ЦОВВ
і недопущення дублювання їх повноважень та
містить обґрунтування основних завдань і
функцій такого органу, відповідні фінансовоекономічні розрахунки з визначенням джерел
покриття витрат, пов’язаних з його функціонуванням.
Наприклад, нещодавньою постановою
КМУ «Про оптимізацію системи центральних
органів виконавчої влади» від 10 вересня
2014 р. № 442 (далі — Постанова № 442)
постановлено утворити низку нових центральних органів державної влади, реорганізувавши
або ліквідувавши інші. З метою оптимізації
системи ЦОВВ постановою утворено низку
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нових ЦОВВ, відповідно реорганізовано (шляхом перетворення, злиття) та ліквідовано
низку інших, а також покладено на певні ЦОВВ
функції деяких ліквідованих органів.
Після створення ЦОВВ згідно зі статтею 13
Закону № 3166-VI утворюються (за поданням
міністрів до КМУ — п. 7 частини другої ст. 8
цього ж Закону) територіальні органи міністерств як юридичні особи публічного права в
межах граничної чисельності державних службовців та працівників міністерства і коштів,
передбачених на утримання міністерства.
Територіальні органи утворюються лише в тих
випадках, коли їх створення передбачено положенням про міністерство, затвердженим КМУ.
Як приклади нормативно-правових актів,
відповідно до яких можуть утворюватися,
реорганізовуватися або ліквідовуватися органи виконавчої влади, можна навести постанови КМУ «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» від 12 березня 2005 р.
№ 179 та «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської,
районної, районної в мм. Києві та Севастополі
державних адміністрацій» від 18 квітня 2012 р.
№ 606 (далі — Постанова № 606).
У сьогоднішніх реаліях тривалий процес
виконання вимог Постанови № 442 логічно
призведе до утворення територіальних органів
новоутворених ЦОВВ, що може викликати
необхідність проведення реорганізації деяких
місцевих державних адміністрацій з метою
приведення їх структур у відповідність до
вимог пункту 3 Постанови № 606, згідно з
яким не допускається утворення структурних
підрозділів, які дублюють діяльність територіальних органів ЦОВВ. Це здійснюватиметься
через визначення головами місцевих державних адміністрацій нових структур місцевих
державних адміністрацій згідно із Законом
№ 586-XIV.
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Отже, після того, як новий державний орган
утворений відповідно до нормативно-правового акта органу вищого рівня і призначений
його керівник, розпочинається реалізація
заходів, пов’язаних із провадженням діяльності. Орієнтуючись на пункт 11 Порядку № 1074,
який встановлює перелік заходів, забезпечення виконання яких покладається на керівника,
нижче окреслимо основні етапи та заходи, які
має забезпечити керівник утвореного органу.

Підготовчий етап
Підготовчий етап включає такі складові:
формування структури органу виконавчої влади та її затвердження або подання її
на затвердження до органу влади вищого рівня
(відповідно до частини третьої ст. 3 Указу
Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня
1999 р. № 1572/99, далі — Указ № 1572/99;
п. 8 частини другої ст. 8, частини третьої ст. 11,
частини шостої ст. 13 Закону № 3166-VI або
згідно зі ст. 5, частиною четвертою ст. 44
Закону № 586-XIV);
підготовка проекту положення про
орган виконавчої влади і його затвердження
або подання його на затвердження до органу
влади вищого рівня (відповідно до частини
третьої ст. 3, п. 6 частини другої ст. 8 Закону
№ 3166-VI або згідно з частиною четвертою
ст. 44 Закону № 586-XIV, Типове положення
№ 887);
надання пропозицій щодо встановлення граничної чисельності працівників такого
органу (відповідно до частини другої ст. 3
Указу № 1572/99; частин другої, четвертої
ст. 47 Закону № 586-XIV);
первинна розробка та затвердження
штатного розпису і кошторису видатків (відповідно до частини п’ятої ст. 3 Указу
№ 1572/99; п. 7 частини четвертої ст. 10, частини шостої ст. 13, п. 31 частини четвертої
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ст. 19, частини шостої ст. 21 Закону № 3166-VI
або згідно з п. 10, 14 Типового положення
№ 887; відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до
виконання кошторисів бюджетних установ,
затвердженого постановою КМУ від 28 лютого 2002 р. № 228).
Під час розробки проекту структури органу
влади слід звернути увагу на ті нормативноправові акти, які регламентують наявність
структурних підрозділів (відповідальних осіб),
які в сукупності забезпечать його діяльність
згідно з вимогами чинного законодавства.
До таких нормативно-правових актів належать, наприклад, такі:
щодо утворення (визначення) та забезпечення функціонування підрозділів (осіб) з
питань запобігання та виявлення корупції:
Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 р. № 3206-VI*,
Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою КМУ
від 4 вересня 2013 р. № 706;
щодо створення у складі ЦОВВ, їх територіальних органів (за винятком ЦОВВ, що
реалізують державну регуляторну політику) та
місцевих органів виконавчої влади в межах
граничної чисельності структурних підрозділів з питань реалізації державної регуляторної політики або покладання реалізації цих
повноважень на один з існуючих структурних
підрозділів або окремих посадових осіб відповідних органів з метою реалізації покладених
на них повноважень у здійсненні державної
регуляторної політики: Закон України «Про
засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» від 11 вересня
2003 р. № 1160-ІV (ст. 18), частина друга ст. 5
Закону № 586-XIV;
* З 26 квітня 2015 р. вводиться в дію новий Закон
України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р.
№ 1700-VIІ.
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щодо утворення та забезпечення функціонування структурних підрозділів внутрішнього аудиту в межах граничної чисельності
працівників міністерств, інших ЦОВВ, їх територіальних органів: Бюджетний кодекс України
(частина третя ст. 26), Порядок утворення
структурних підрозділів внутрішнього аудиту
та проведення такого аудиту в міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади,
їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, затверджений постановою КМУ від 28
вересня 2011 р. № 1001;
щодо утворення мобілізаційного підрозділу в органі державної влади, у т. ч. в урядовому органі державного управління, який діє у
складі ЦОВВ, а також в іншому державному
органі: Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 р.
№ 3543-XII (ст. 5), Типове положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади,
іншого державного органу, затверджене постановою КМУ від 27 квітня 2006 р. № 587;
щодо обов’язку розпорядників інформації мати спеціальні структурні підрозділи або
призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації:
Закон України «Про доступ до публічної
інформації» від 13 січня 2011 р. № 2939-VI
(п. 5 частини першої ст. 14);
щодо створення архівних підрозділів
державними органами для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися
за час їх діяльності, використання відомостей,
що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей,
а також для захисту прав і законних інтересів
громадян: Закон України «Про Національний
архівний фонд та архівні установи» від 24
грудня 1993 р. № 3814-XII (далі — № 3814XII), Типове положення про архівний підрозділ
державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального під-
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приємства, установи та організації, затверджене наказом Мін’юсту України від 10 лютого
2012 р. № 232/5;
щодо створення роботодавцем служби
охорони праці для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувальнопрофілактичних заходів, спрямованих на
запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці:
Закон України «Про охорону праці» від 14
жовтня 1992 р. № 2694-XII; Типове положення
про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 15 листопада 2004 р. № 255 (НПАОП 0.00-4.35-04);
щодо створення структурних підрозділів державних адміністрацій: постанова КМУ
«Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської
та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних
адміністрацій» від 18 квітня 2012 р. № 606.
Під час підготовки проекту положення
про державний орган необхідно залежно від
рівня ЦОВВ керуватися тими актами законодавства, які регламентують зміст цього положення, зокрема:
Указом Президента № 1199/2010;
Законом № 3166-VI;
Законом № 586-XIV;
Типовим положенням № 563;
Типовим положенням № 887.

Реєстраційний етап
Реєстраційний етап, яким опікуються юридична та бухгалтерська служби, відбувається
паралельно з підготовчим етапом і складається з таких кроків:
визначення юридичної адреси органу
влади;
формування пакета реєстраційних документів;
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здійснення державної реєстрації в органі
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб — підприємців;
внесення відомостей про орган влади до
відомчих реєстрів органів статистики, доходів
і зборів, Пенсійного фонду України;
узгодження роботи з банківськими установами (відкриття рахунку, подання нотаріально засвідчених копій статуту і нормативноправового документа про утворення органу,
копії свідоцтва про державну реєстрацію
тощо);
відкриття реєстраційного рахунку в
органі Державної казначейської служби
України.
Слід пам’ятати, що міністерство, інший
ЦОВВ, утворений у результаті реорганізації,
здійснює повноваження та виконує функції у
визначених КМУ сферах компетенції, а його
керівник набуває права підписувати документи щодо здійснення повноважень та виконан-

ня функцій із формування і реалізації державної політики у визначеній КМУ сфері, із дня
набрання чинності актом КМУ щодо можливості забезпечення здійснення таким органом
повноважень та виконання функцій органу
виконавчої влади, що припиняється. Цей акт
видається після державної реєстрації утвореного органу виконавчої влади, затвердження
положення про нього, структури та штатного
розпису його апарату, кошторису та заповнення 30 % вакансій (п. 12–14 Порядку № 1074).

Організаційний етап
Організаційний етап є перехідним від утворення державного органу до його повноцінного
функціонування та потребує вчасного прийняття управлінських рішень з метою уникнення порушень вимог чинного законодавства.
Організаційний етап зазвичай містить заходи,
перелічені в таблиці.

Типові заходи щодо організації створення та функціонування державного органу
№
з/п

Вид заходу

1

Розробка та затвердження регламенту
органу виконавчої влади, якщо його
наявність для цього органу регламентована законодавством

*
Положення про відповідний
орган виконавчої влади;
Типовий регламент місцевої державної адміністрації,
затверджений постановою КМУ від 11 грудня 1999 р.
№ 2263**

2

Розробка та затвердження розпорядчим актом розподілу функцій і повноважень між керівником, його першим
заступником та заступниками з визначенням порядку взаємозамінності
керівного складу

Ст. 8, 19 Закону № 3166-VI; ст. 40 Закону № 586-XIV;
п. 4 Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою КМУ
від 11 грудня 1999 р. № 2263

Правова підстава *

* У зв’язку з великою кількістю документів, що згадуються в таблиці, звертаємо увагу читачів, що всі документи наведені як чинні на дату
підготовки журналу до друку. — Прим. ред.
** Зверніть увагу, що постанова КМУ «Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади» від 19 вересня 2007 р.
№ 1143 втратила чинність на підставі постанови КМУ від 20 жовтня 2011 р. № 1109. — Прим. авт.
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№
з/п

Вид заходу

Правова підстава

3

Формування та затвердження складу
конкурсної комісії органу виконавчої
влади з конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних
службовців

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців» від 15 лютого 2002 р. № 169, далі —
Постанова № 169

4

Розробка та затвердження порядку
проведення іспиту в органі виконавчої
влади та перелік питань на перевірку
знання законодавства з урахуванням
специфіки його функціональних
повноважень

Постанова № 169, наказ Головного управління державної
служби України «Про затвердження Загального порядку
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців» від 8 липня 2011 р. № 164

Організація роботи з документування
управлінської інформації та виконання
дій з електронними документами

Типова інструкція з діловодства у центральних органах
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена
постановою КМУ від 30 листопада 2011 р. № 1242
(далі — Типова інструкція № 1242), Типовий порядок
здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади, затверджений постановою КМУ від 28
жовтня 2004 р. № 1453, Порядок надсилання електронною поштою службових документів, затверджений
постановою КМУ від 17 липня 2009 р. № 733, Порядок
роботи з електронними документами у діловодстві та їх
підготовки до передавання на архівне зберігання, затверджений наказом Мін’юсту України від 11 листопада
2014 р. № 1886/5

Розробка та затвердження інструкції
з діловодства органу виконавчої влади

Типова інструкція № 1242

Розробка та затвердження інструкції
з діловодства за зверненнями
громадян в органі виконавчої влади

Постанова КМУ «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної
влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» від 14 квітня 1997 р. № 348

Розробка та затвердження графіків
прийому громадян керівництвом
органу виконавчої влади

Ст. 22 Закону України «Про звернення громадян»
від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР

5

6

7

8
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№
з/п

Вид заходу

Правова підстава

Розробка та затвердження
номенклатури справ органу
виконавчої влади

Ст. 1, 32 Закону № 3814-XII, наказ Мін’юсту України «Про
затвердження Правил роботи архівних установ України»
від 8 квітня 2013 р. № 656/5, Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Мін’юсту
України від 12 квітня 2012 р. № 578/5

Розробка та затвердження положення
про архів органу виконавчої влади

Закон № 3814-XII, Типове положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затверджене наказом Мін’юсту України
від 10 лютого 2012 р. № 232/5

Розробка та затвердження положення
про експертну комісію органу
виконавчої влади

Закон № 3814-XII, Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затверджений постановою КМУ від 8 серпня 2007 р. № 1004

Розробка та підписання керівником
органу виконавчої влади, з одного
боку, та первинною профспілковою
організацією, а якщо її немає — представниками, вільно обраними на
загальних зборах трудового колективу, з другого боку, колективного договору

Глава ІІ КЗпП, закони України «Про колективні договори і
угоди», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про
відпустки», «Про порядок вирішення трудових спорів
(конфліктів)», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», постанова КМУ «Про затвердження списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість
працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами
праці та за особливий характер праці» від 17 листопада
1997 р. № 1290

13

Розробка положень про оплату праці,
про преміювання в органі виконавчої
влади як додатків до колективного
договору

Ст. 13, 97 КЗпП, ст. 15 Закону України «Про оплату
праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР

14

Розробка, погодження первинною
профспілковою організацією, а якщо
її немає — представниками, вільно
обраними на загальних зборах трудового колективу, та затвердження трудовим колективом правил внутрішнього трудового розпорядку органу
виконавчої влади

Ст. 142, 143 КЗпП, Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств,
установ, організацій, затверджені постановою
Держкомпраці СРСР від 20 липня 1984 р. № 213, низка
відомчих (типових) правил внутрішнього трудового розпорядку

9

10

11

12

№ 1 (96) січень 2015

99

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

№
з/п

Вид заходу
Розробка та затвердження положень
про структурні підрозділи та служби
органу виконавчої влади

Низка законодавчих актів, наприклад: Типове положення
про структурний підрозділ з контролю апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,
затверджене постановою КМУ від 26 грудня 2003 р.
№ 2037; Типове положення про кадрову службу органу
виконавчої влади, затверджене постановою КМУ від
2 серпня 1996 р. № 912; Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої
влади, державного підприємства, установи та організації,
затверджене постановою КМУ від 26 листопада 2008 р.
№ 1040; Типове положення про бухгалтерську службу
бюджетної установи, затверджене постановою КМУ від
26 січня 2011 р. № 59

Розробка та затвердження посадових
інструкцій працівників органу
виконавчої влади

Наказ Національного агентства України з питань
державної служби «Про Довідник типових професійнокваліфікаційних характеристик посад державних
службовців» від 13 вересня 2011 р. № 11

Формування та затвердження
кадрового резерву на посади
державних службовців органу
виконавчої влади

Закон України «Про державну службу»; Положення про
формування кадрового резерву для державної служби,
затверджене постановою КМУ від 28 лютого 2001 р.
№ 199

Організація військового обліку в органі виконавчої влади.
Увага! Під час первинної розробки та
затвердження штатного розпису та
кошторису видатків слід передбачити
для посади, на яку покладатимуться
обов’язки з ведення військового обліку, доплату в розмірі до 50 % посадового окладу

Закон України «Про військовий обов’язок та військову
службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-ХІІ; Положення
про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затверджене постановою КМУ від 9 червня 1994 р.
№ 377; Інструкція з організації ведення військового
обліку військовозобов’язаних і призовників в органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затверджена
наказом Міністра оборони України 15 грудня 2010 р.
№ 660

Організація роботи із захисту та
обробки персональних даних в органі
виконавчої влади

Закон України «Про захист персональних даних»
від 1 червня 2010 р. № 2297-VI; Типовий порядок обробки персональних даних, затверджений наказом
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
від 8 січня 2014 р. № 1/02-14

15

16

17

18

19
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№
з/п

20

21

22

23

Вид заходу

Правова підстава

Організація роботи з формування комісії (обрання уповноваженого) із
загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням

Положення про комісію (уповноваженого) підприємства,
установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджене постановою правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 р. № 25

Організація створення комісії по
трудових спорах, якщо кількість
працівників перевищить 15 осіб

Ст. 223 КЗпП, Закон України «Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)»

Організація утворення колегії органу
виконавчої влади, якщо її наявність
передбачена положенням про орган

Постанова КМУ «Про затвердження Типового положення
про колегію міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади і місцевої державної адміністрації» від
2 жовтня 2003 р. № 1569

Організація роботи з планування:
складання та затвердження річних,
квартальних, планів роботи органу
виконавчої влади, його структурних
підрозділів, зокрема кадрова служба
складає план роботи з кадрами, план
перспективної потреби в кадрах, планграфік підвищення кваліфікації державних службовців; у процесі діяльності органу виконавчої влади
складаються плани контролю за виконанням контрольних документів органів вищого рівня, як то: указів
Президента України, постанов КМУ,
розпоряджень голови місцевої державної адміністрації тощо

Статті 8, 10, 18, 19 Закону № 3166-VI; пункти 10, 11
Типового положення про міністерство України, пункт 9
Типового положення про центральний орган виконавчої
влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного
члена Кабінету Міністрів України, затверджених Указом
№ 1199/2010; пункт 10 Типового положення № 887; статті 6–14 Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою КМУ від 11 грудня
1999 р. № 2263; п. 5 Положення про роботу з кадрами в
центральних і місцевих органах виконавчої влади,
затвердженого постановою КМУ від 20 вересня 1995 р.
№ 747; п. 4 Типового положення про кадрову службу
органу виконавчої влади, затвердженого постановою
КМУ від 2 серпня 1996 р. № 912
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату України
19 грудня 2014 р. № 398
ЗАГАЛЬНИЙ ТАБЕЛЬ (ПЕРЕЛІК)
ФОРМ ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НА 2015 РІК
(в и т я г)
№
з/п

Найменування форм

Індекс
форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання,
вказаний на
бланку форми

Оплата праці та соціально-трудові відносини
3.

Звіт з праці
(07.08.2013 № 239)

1-ПВ

місячна

Юридичні особи, їхні
відокремлені підрозділи,
визначені за переліком
органів державної статистики

Органу державної
статистики за місцем здійснення
діяльності

Не пізніше
7-го числа
після звітного
періоду

4.

Звіт з праці
(05.08.2014 № 224)

1-ПВ

Квартальна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи
юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики

Органу державної
статистики за місцем здійснення
діяльності

Не пізніше
7-го числа
місяця,
наступного за
звітним періодом

5.

Звіт про кількісний
та якісний склад
державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування
(05.08.2014 № 224)

9-ДС

Річна

Установи (організації),
на працівників яких
поширюється дія законів України «Про державну службу» та «Про
службу в органах місцевого самоврядування»

Органу державної
статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 7
лютого

6.

Звіт про кількість
працівників, їхній
якісний склад та
професійне навчання
(05.08.2014 № 224)

6-ПВ

Річна

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком,
визначеним органами
державної статистики

Органу державної
статистики за місцем здійснення
діяльності

Не пізніше 7
лютого

7.

Звіт про витрати на
утримання робочої
сили
(07.08.2014 № 227)

1-РС

Один раз на
чотири роки

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком,
визначеним органами
державної статистики

Органу державної
статистики за місцем здійснення
діяльності

Не пізніше 7
квітня

Органу державної
статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 28
лютого

Охорона здоров’я
1.
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Звіт про травматизм
на виробництві у
20__ році
(18.08.2014 № 242)

7-тнв

Річна

Юридичні особи

Кадровик України

ПЕРСОНАЛ
104 Інтерв’ю
111 Досвід компаній
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Секрети майстерності
публічних
виступів
HR-менеджерам час від часу доводиться
виступати — перед колективом компанії,
на конференціях, презентаціях тощо. Хтось
виступає із задоволенням, а для когось кожен
публічний виступ — складне випробування.
Чи можна змінити ситуацію? Чи кожен може
навчитися чудово виступати? Як подолати страх,
упоратися з хвилюванням, утримувати увагу
аудиторії? Про це та інше ми говоримо з бізнестренером, засновником та керівником тренінгового
центру Sagittarius Олександром Якименком

«Кадровик України»: Як склалося, що Ви вирішили займатися проведенням тренінгів з
ораторської майстерності?
Олександр Якименко: Питання комунікації між
людьми цікавило мене ще зі школи. Тоді я, звісно,
ще не знав, що навчатиму інших ораторській
майстерності. Я обрав професію психолога, закінчив Київський національний університет
ім. Т. Шевченка. До питання ораторської майстерності я прийшов на останніх курсах навчання. Так склалося, що я повинен був провести тестування студентів, зібралася повна зала, 300–400
осіб, і раптом я зрозумів, що не можу розмовляти
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з аудиторією. Це стало для мене каменем спотикання і надовго запам’яталося.
Після університету я працював у різних компаніях, займався продажем, навчанням персоналу, проводив тренінги. Одного разу я зрозумів,
що для того, щоб бути успішним у цих сферах,
потрібно володіти навичками публічних виступів. Я почав заглиблюватися в цю тему, прочитав
багато книжок. Поступово впроваджуючи ті чи
інші речі, я вдосконалювався сам і зрозумів, що
хочу навчати інших ораторській майстерності,
хочу допомогти людям навчитися виступати,
а моєю надметою стало поліпшення культури
публічних виступів у нашій країні.

Кадровик України
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«Кадровик»: Чому люди бояться публічних
виступів?
Олександр: Причини, чому люди бояться виступати, — досить банальні. Назву чотири основних.
Перша причина — це страх новизни. Люди,
які ніколи не виступали, бояться виступу, бо не
знають, що це, як це відбувається, не знають,
чого чекати, що може піти не так. Наш мозок має
схильність перебільшувати, малювати в уяві різні
страшні картинки.
Друга причина пов’язана з враженням, яке ми
справляємо на аудиторію. Такий страх особливо
актуалізується, якщо виступ відбувається в бізнес-форматі. Ми боїмося, що не сподобаємося
людям, що вони на нас відреагують якось не так,
що ми своїм виступом не допоможемо або навіть
нашкодимо бізнесу.
Третя причина пов’язана з генетикою. На
генетичному рівні в нас закладено, що виділятися з натовпу — небезпечно. Коли оратор виходить на сцену і відокремлюється від інших, це
актуалізує генетичний страх, підсвідомість нам
кричить: зупинись, що ти робиш, це викличе
проблеми. І нас охоплює ступор, страх.
Остання причина — це страх очікувань. Ми
боїмося видатися некомпетентними, боїмося,
що є розумніші за нас, що нас завалять складними запитаннями абощо.

«Кадровик»: Чи можна позбутися страху?
Олександр: Звичайно можна. Статистика свідчить,
що 95 % людей бояться виступати. Але чомусь
люди це роблять, значить вони цей страх перемогли. Для цього потрібно працювати у двох напрямках. По-перше, слід розібратися, чому ти боїшся
виступати, і попрацювати над цим страхом. Подруге, потрібно виконувати прості вправи, які допомагають підготувати своє тіло і мозок до виступу.
Я глибоко переконаний, що навчитися виступати може кожен. Так, не всім це дається легко
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(потрібно подолати певні психологічні бар’єри і
розвинути необхідні навички), але це можливо.
За великим рахунком, просто потрібно знати, що
і як робити. От і все. Є багато прикладів, коли
люди, не маючи особливих здібностей, ставали
успішними спікерами. Та й у мене раніше був
величезний страх виступів. Мій перший виступ
загнав мене в ступор, хотілося втекти. Але потім,
коли я почав працювати над собою, то зрозумів,
наскільки це цікаво. Читаючи правильні книжки,
отримуючи певні знання і практикуючи виступи,
можна досягти вражаючих результатів.

«Кадровик»: Але все ж є люди, які отримують задоволення від виступу, а є такі, що
впевнені: їм просто не дано виступати, і навіть не намагаються змінити це…
Олександр: Історія і досвід різних людей свідчать,
що іноді людина з певними природними талантами і здібностями опиняється далеко позаду своїх
сучасників, у яких таких здібностей не було, тільки
тому, що вони багато працювали над собою.
На певному етапі задоволення від виступу отримують не всі. Задоволення ти отримуєш, якщо
виступив чудово, а це буває не тільки тоді, коли в
тебе є природні здібності. Є люди, які часто виступають, наприклад, бізнес-тренери. У них узагалі
протягом певного часу без тренінгів починається
«ломка». Але не всі бізнес-тренери приходять у цю
професію із сильним бажанням виступати.
Дуже важливий момент — коли ти проводиш
перший успішний виступ, тобі аплодують, дякують і ти бачиш результат: ріст продажів, нові цікаві пропозиції тощо. Приходить відчуття щастя,
і це мотивує.

«Кадровик»: Як подолати хвилювання перед
виступом?
Олександр: Є кілька прийомів, пов’язаних з нашим тілом, адже часто перед виступом ми від-
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чуваємо, що руки і ноги скуті або, навпаки, дрижать. Це відбувається через емоційну скутість,
яка впливає на тіло. Тобто наша фізіологія реагує
на психологічну установку: все погано, ховайся.
Перше, що можна порадити, це добре розім’яти руки і ноги перед виступом, зробити просту
фізичну зарядку, щоб привести м’язи в тонус.
Друга порада стосується внутрішнього стану.
Психологічне налаштування перед виступом
може бути різним, але воно обов’язково має бути
позитивним, щоб виступ пройшов вдало.
Є один прийом, який дає змогу позитивно
налаштуватися на виступ. Цей прийом я називаю
«Ммм…». Поясню його так. Я дуже люблю смажене м’ясо, а моя дружина його чудово готує. При
цьому вона не стоїть над ним постійно, не нервує,
а взагалі сидить в іншій кімнаті з ноутбуком і
лише час від часу заглядає на кухню, поки там
готується м’ясо. Я не розумів, як у неї це виходить, адже коли готую я, то постійно все контролюю, а якщо відійду на хвилинку, то обов’язково
щось піде не так. Виявляється, що вона завжди
починає готувати з відчуттям, що це буде «Ммм,
як смачно!».
Цей прийом можна застосовувати і перед
виступом — працювати над своїми внутрішніми
установками, уявити, що це буде чудовий виступ,
«Ммм, який виступ!». Потрібно детально все
уявити — як чудово все відбувається, як ми чудово виступаємо, як усім цікаво, як усі ставлять
нам запитання, у кінці аплодують, і ми спілкуємося з людьми, яких зацікавив наш виступ. Ось
цю картинку слід уявити. Відчуття, що зараз на
нас чекає чудовий виступ і все пройде добре, —
дуже важливе і налаштовує на правильний лад.

«Кадровик»: Яким має бути виступ, щоб він
був успішним?
Олександр: По-перше, давайте розберемося з
визначенням. Що таке успішний виступ? Це ви-
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ступ, який досяг своєї мети. Адже не буває такого, щоб ми виступали просто так, не ставлячи
перед собою ніякої мети. Зазвичай ми очікуємо,
що нас повинні запам’ятати, купити наш товар
тощо.
У бізнесі ми звикли чітко оцінювати результати — рахуємо прибутки, витрати, підбиваємо
баланс. А от виступаючи, іноді дозволяємо собі
покладатися на випадок: «нехай буде що буде,
можливо щось із цього і вийде».
Тому почати потрібно з того, щоб правильно
сформулювати мету виступу, зрозуміти, чого ми
хочемо досягти з його допомогою. Правильно
сформульована мета дає відповідь на запитання:
що після мого виступу має зробити аудиторія?
Ця мета має бути досяжною і реальною.
Наприклад, якщо в компанії вводиться нова система мотивації і представник HR-департаменту
розповідає про неї колективу (що саме по собі
вже добре, адже часто просто робиться поштова
розсилка), цей виступ має певну мету (і її потрібно чітко усвідомити) — отримати зворотній
зв’язок, почути заперечення, які виникають у
працівників, і в подальшому працювати з ними.
Залежно від того, яку мету поставив спікер
перед виступом, він зможе потім оцінити, чи був
виступ успішним.

«Кадровик»: Чи потрібно оратору працювати
над своєю мімікою, жестами?
Олександр: Так, жести і міміка мають велике
значення. Будь-який виступ буде успішнішим,
якщо оратор супроводжує його жестами. Вони
доповнюють сказане, і виступ сприймається легше. Особливо це важливо, якщо виступати доводиться перед великою аудиторією.
Жести допомагають спікеру донести свої
думки до аудиторії. Якщо жестикуляція недостатньо розвинена, можна потренуватися: вдома
перед дзеркалом читати будь-яку книжку і
Кадровик України
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супроводжувати читання жестами, ніби показуючи те, що читаєш. Так напрацьовуються жести.
Мої рідні можуть розповісти, як часто вони бачили, що я стою перед дзеркалом із книжкою і розмахую руками. Спочатку було смішно, а потім
почало виходити непогано.
Щодо міміки, то це така річ, яку важко контролювати. У кожного вона своя, але за потреби її
можна дещо змінювати, працювати над нею,
розвивати пластичність м’язів обличчя, щоб зробити міміку більш живою. Але насправді це не
завжди виправдано. Деякі спікери навпаки намагаються притримуватися образу жорсткої, непохитної людини і досягають такого ефекту, коли
обличчя виглядає, наче кам’яне. На мою думку,
міміку переробляти не варто, краще знайти свій
стиль і підсилити ті речі, які вже є.

«Кадровик»: Розкажіть про вправи для тренування голосу.
Олександр: У мене є колега, Інга Кирилюк,
з якою ми разом проводимо тренінги і яка професійно займається саме постановкою голосу і
дихання. Наше знайомство розпочалося з того,
що я був у неї на тренінгу, коли намагався покращити свій голос. Одного разу вона сказала цікаву
річ: голос впливає на всі сфери нашого життя, це
важливий фактор у будь-якому діалозі, в усіх
формах спілкування, а скільки часу ми витрачаємо на те, щоб свій голос покращити?
Для спікера голос — особливо важливий
інструмент. Усе починається з дихання, його
потрібно розвивати. Люди, у яких не надто гучний
голос і які пробували виступати, можуть підтвердити, що зазвичай вони розраховують на мікрофон, але бувають випадки, коли і мікрофон не
допомагає. Ти говориш у мікрофон, але тебе все
одно не чути. Це якраз і пов’язано з диханням.
Глибокий голос починається з правильного дихання. Тому слід виконувати вправи, які його розви-
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вають. Дуже добре допомагає в цьому дихальна
гімнастика О. М. Стрельнікової.
Якщо говорити про інші характеристики голосу,
то в кожної людини є певні закладені від природи
параметри, які змінити неможливо, але ми все одно
можемо говорити різними голосами, з різними
інтонаціями. Тут важливо віднайти своє звучання,
зробити максимально красивим свій природний
голос і навчитися застосовувати різні інтонації,
додаючи емоційності. Це важливо — вміти голосом, інтонаціями передавати те, що говориш. Адже
якщо весь виступ буде на підвищених тонах або
навпаки — занадто тихим і спокійним, то інформацію буде складно сприймати. Тож слід працювати
над тим, щоб промова була в міру емоційною,
і навчитися голосом передавати емоції.
Для цього я можу порадити написати на аркуші паперу всі емоції, які ви можете згадати. Потім
взяти будь-який текст і прочитати його з різними
інтонаціями, щоб передати ту чи іншу емоцію.
Зробіть запис на диктофон, прослухайте запис і
пробуйте доти, доки не досягнете потрібного звучання. Наприклад, спробуйте сказати щось із
загадковою інтонацією. Цікаво, що в жінок вона
виходить добре від природи. А от у чоловіків
загадкова інтонація звучить так, ніби він просить
грошей у борг.
Ще один важливий момент — перед виступом
потрібно розім’яти артикуляційний апарат.
Найкраща вправа для цього — позіхання. Широко
розкриваючи рот, ми розминаємо м’язи артикуляційного апарату, і наш голос стає більш глибоким і гучним. Можна зробити вправи для розминки язика і губ: напружувати і розслабляти м’язи
язика, а потім скласти губи «трубочкою» і робити
оберти ними спочатку за годинниковою стрілкою, а потім у зворотному напрямку.
Ще одна чудова вправа, яка допомагає привести в тонус артикуляційний апарат: протяжно
вимовляти звук «р» — спочатку тихо, а потім гучніше і дзвінкіше, а потім знову поступово повер-
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нутися до початкового звучання. Усе це потрібно
зробити на одному диханні. Це чудова вправа,
вона тренує дихання і розігріває м’язи язика.
Достатньо однієї хвилини перед виступом і артикуляційний апарат готовий.
Крім того, слід працювати над дикцією. Можна
взяти відому скоромовку «Лігурію» і спробувати
просто її читати, спочатку повільно, з розстановкою, щоб покращити дикцію.

«Кадровик»: Що робити, якщо під час виступу оратор раптом збивається і починає хвилюватися через це?
Олександр: Є один чудовий прийом, він називається «пауза». Якщо ти зрозумів, що сказав щось
не те або не так, дозволь собі певний час помовчати, витримай паузу і після цього повернися до
виступу. Важливо зробити це вчасно, адже після
того, як збиваєшся, ти продовжуєш і далі збиватися. Це як снігова лавина, що починається з маленької сніжки. Тому важливо вміти зупинитися і
зрозуміти: якщо ти продовжиш, то швидше за
все знову зіб’єшся. Краще взяти паузу на півхвилини і потім спокійно продовжити. Іноді можна
посміятися над своєю обмовкою, наприклад сказати: «Ой, вибачте, це я від доньки заразився».

«Кадровик»: Як утримувати увагу аудиторії
протягом виступу?
Олександр: Проблема з утриманням уваги слухачів виникає тоді, коли спікери орієнтовані на себе,
на свою промову, вони думають тільки про те, як не
збитися. Спікер повинен думати про те, що цікаво
аудиторії, постійно нагадувати собі, що люди будуть сконцентровані й уважні тільки тоді, коли вони
слухають те, що їм насправді цікаво. А що всім цікаво, про що всі слухають із задоволенням? Про
себе, про свої проблеми, про ті речі, які можуть допомогти вирішити проблеми і покращити життя.
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У бізнесі ми пам’ятаємо, що клієнт завжди
правий і що потрібно зробити все, щоб він отримав те, чого хоче. Під час виступу аудиторія — це
ваші клієнти, з ними потрібно вести діалог, постійно утримуючи увагу на їхніх інтересах, а не на
своїх. Це потрібно враховувати, готуючись до
виступу. Слід розуміти, що презентація не існує
сама по собі, що вона має бути розрахована на ту
аудиторію, перед якою ти виступаєш. Одна з найбільших дурниць — це проводити одну й ту саму
презентацію для різних аудиторій. Потрібно наперед знати аудиторію, перед якою виступаєш,
знати, хто ці люди, які в них проблеми й очікування. Це не завжди вдається з’ясувати детально, але
можна підготувати кілька варіантів, перевірити
свої здогадки і більш детально розповідати про
те, що справді всім цікаво.

«Кадровик»: Чи важливий зовнішній вигляд
оратора, чи є певні правила щодо вибору
одягу, аксесуарів?
Олександр: Так, зовнішній вигляд має значення.
Для того щоб правильно підібрати одяг, потрібно
знати, як переважно буде одягнута аудиторія.
Спікер повинен бути вдягнений так само, але трішечки краще. Як мінімум вам буде некомфортно
виступати в діловому костюмі перед людьми в
джинсах і футболках.
Щодо аксесуарів. Часом спікери одягають
якусь помітну річ, яка привертає до себе увагу.
Але насправді, чим менше аксесуарів, які відволікають глядача від вас, тим краще. Важливо
пам’ятати, що діапазон уваги в дорослої людини — це максимум сім одиниць. Під час виступу
увага слухачів розсіяна, вона одночасно звернена
на спікера, його голос, презентацію, оточуючих,
освітлення тощо. А якщо ви ще й вдягнете яскравий шарф або капелюх, який також буде привертати увагу, то ризикуєте, що слухачі запам’ятають
з вашого виступу лише ваш аксесуар. Чи потрібно
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це? Чи не краще зосередитися самому і зосередити увагу присутніх на вашій промові?

«Кадровик»: Які ще поради щодо проведення
виступу можуть стати в пригоді?
Олександр: По-перше, слід не забути привітатися
й обов’язково представитися. Про це часто забувають, але це дуже важливо. Згадайте, як буває, коли
на конференції виходить виступати людина, щось
розповідає, а у вас тільки одне запитання — хто це і
чи можу я довіряти тому, що ця людина говорить.
Якщо спікер представиться, опише, чим займається, розповість про свої проекти та досягнення, він
уникне багатьох запитань і заперечень від аудиторії.
Є також певні правила стосовно жартів і компліментів. Якщо ви вмієте робити компліменти —
робіть. Не вмієте — не робіть. Те саме стосується
жартів. Вмієте жартувати — жартуйте. Не вмієте — краще й не намагайтеся.

«Кадровик»: Що робити із «складними слухачами», які ставлять багато запитань, перебивають, сперечаються?
Олександр: Часто складні запитання з’являються
в аудиторії саме тому, що спікер недостатньо розповів про себе. Коли люди чують якісь заклики на
кшталт «щоб підвищити продажі, вам потрібно
мотивувати відділ продажів кожну п’ятницю»,
у них слушно виникає запитання — чому (я так не
роблю і в мене все чудово)? Усе тому, що їм бракує довіри до спікера, до його досвіду, про який
вони нічого не знають.
Правильне запитання, яке потрібно собі поставити, — чому такі «складні слухачі» в мене
з’являються? Адже вони бувають далеко не в усіх
спікерів. Зазвичай вони з’являються у конкретних
людей, і не раз, і не два, а регулярно.
Справа в тому, що складні слухачі — це реакція
на нас і на те, що ми говоримо. Тому потрібно
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провести підготовчу роботу, подумати, що в
нашій промові або в нас самих може викликати
таку реакцію. Готуючись до виступу, слід готуватися і до запитань, які аудиторія може поставити.
Коли я готуюся до виступу, то підходжу до всіх, до
кого тільки можу, і запитую в них, яке б запитання
вони поставили мені на цю тему.
Слід пам’ятати, що це тільки для спікера те чи
інше запитання є незручним. Для аудиторії, яка ці
запитання ставить, вони є виправданими, цілком
зрозумілими й очікуваними. І те, що спікер до них
не готовий, свідчить про те, що він недостатньо
підготувався до виступу.
Також важливо знати, що ставлячи незручні
запитання, ніхто не має на меті нас образити,
зачепити за живе. Ці запитання взагалі нас як
особистостей не стосуються. Їх просто потрібно
врахувати наступного разу і підготуватися краще. І знову ж таки — враховувати інтереси аудиторії. Усі ми різні: для когось важливі конкретні
цифри, а хтось керується емоціями. Якщо для
вас не важлива якась цифра, і ви можете сказати:
«Приблизно 30–60 %», то для людини, в якої
розвинене раціональне логічне мислення, це
викликає ступор, їй потрібно знати більш точну
інформацію, щоб зрозуміти вас.
Одна з моїх начальниць у минулому, дуже
мудра жінка, сказала мені: якщо вчинив дурницю,
зроби з цього подвиг. Тобі поставили складне
запитання — візьми коротку паузу, а потім спробуй змінити ситуацію на свою користь. Можна
пожартувати або переключити увагу на щось
інше, можна пообіцяти відповісти на це запитання
пізніше. Усі ми люди, і всі розуміють, що спікер —
теж людина, він може помилитися, хоча, звичайно, до нього пред’являють завищені вимоги. Але і
до простих людських пояснень аудиторія поставиться з зрозумінням.
Часто проблема зі складними слухачами виникає через те, що спікер не відчуває себе на рівних
з аудиторією. Якщо він виходить до слухачів з від-
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чуттям, що не він переважає над аудиторією,
а аудиторія над ним, то можна сказати, що свій
виступ він уже провалив — і складні слухачі,
і складні запитання будуть обов’язково. Якщо
немає цього відчуття «на рівних», його потрібно
досягти, подумати, чому його немає і що ти
можеш зробити, щоб воно з’явилося. Аудиторія
має відчути, що ти такий самий, як вони, але у
своєму питанні розбираєшся краще і тебе варто
послухати та поспілкуватися з тобою.

підряд на всі запитання, ми перетворюємо свій
виступ на вечір запитань і відповідей. Спікер не
повинен цього допускати, і є різні способи цього
уникнути: або ти відповідаєш на всі запитання в
кінці й повідомляєш про це, або збираєш запитання на папірцях і потім відповідаєш на найцікавіші.
Важливо дотримуватися встановлених правил.
Якщо ти пообіцяв відповісти на всі запитання в
кінці, а потім відповідаєш на кілька запитань під
час виступу, ти ризикуєш його зірвати.

«Кадровик»: Що робити, якщо аудиторія надто пасивна, або навпаки — надто жвава?

«Кадровик»: Як правильно завершити виступ?

Олександр: І надто пасивна, і надто жвава аудито-

Олександр: Раніше ми говорили про те, що кож-

рія — наслідок промахів на етапі підготовки.
Пасивна, «спляча» аудиторія означає, що ми не
входимо в зону її інтересів. Якщо ви розумієте, що
ваш виступ усіх приспав, спробуйте розворушити
аудиторію, залучити її до діалогу. Поставте якесь
запитання, наприклад, що слухачі думають з приводу того, про що ви щойно розповіли.
Незацікавленою аудиторія буває тоді, коли
виступ їй нав’язали (наприклад, за дорученням
керівництва). Але є один нюанс, який може змінити
хід такого виступу, — знайти спосіб так подати
інформацію, щоб вона зацікавила всіх. Для цього є
різні прийоми. Один з них я називаю «полуниця».
Наприклад, не всі люблять вівсяну кашу, хоча розуміють, що вона корисна. Але якщо додати в кашу
свіжу полуницю, вона стає смачнішою. Ось таку
«полуницю» потрібно додати у виступ — щось, що
допоможе зацікавити всіх. Знаючи аудиторію,
перед якою виступаєш, завжди можна щось придумати, знайти те, що цікаве саме цій аудиторії.
Надто жвава аудиторія стає проблемою в тому
випадку, коли вона буквально завалює спікера
запитаннями. З одного боку, це добре, адже означає, що виступ усім цікавий. Але, відповідаючи

ний виступ має якусь мету. Тому в кінці ми повинні
підвести аудиторію до того, щоб вона зробила те,
що ми запланували. Це і буде кращим завершенням. Дуже важливо не «змазати» завершення виступу. Адже часто в пам’яті залишаються останні
фрази — і це має бути певний заклик. Наприклад,
якщо останніми будуть слова «купуйте наші телефони», аудиторія виходить із роздумами про ваші
телефони. Купить вона їх чи ні, це інше питання.
Але якщо останніми словами будуть «давайте разом сфотографуємося» чи щось таке, то думки
про телефони відійдуть на задній план, а в спогадах залишиться тільки процес фотографування.
Те саме стосується мотиваційних виступів.
Якщо ви говорите в кінці: «Давайте змінимо наше
майбутнє!», а потім додаєте: «До речі, а що в нас з
минулими проектами?», то, звісно, про нові проекти всі одразу ж забудуть.
Важливо визначитися із закликом, який завершить презентацію. Як правило, вистачає простих
слів: «Зробіть це». А ще краще — підвести аудиторію до рішення зробити це не просто в якомусь
неозначеному майбутньому, а сьогодні, завтра,
протягом тижня тощо. 
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Продуктивність
роботи персоналу:
як визначити і що
з цим робити далі?
Анна Боднарчук,
директор супермаркету ліцензійного
програмного забезпечення «Софткей-Україна»

ерівник — це людина, яку іноді гризуть
сумніви. Приводів для цього може бути
чимало, і один із них — контроль персоналу. Кому не знайоме це відчуття: начебто працівники цілий день щось роблять, а особливих результатів не видно. Це і є точка відліку, з
якої керівник починає розмірковувати над
питанням контролю продуктивності роботи персоналу.
Із власного досвіду впровадження програмного забезпечення, що дає змогу встановити цей
контроль, можемо виділити три причини, які стають вирішальними для директора:
компанія розвивається, і керівник уже не в
змозі контролювати продуктивність персоналу,
його завантаженість і реальний фронт робіт;
справи в бізнесу йдуть не дуже, і керівник
хоче зрозуміти, що відбувається з командою, як
вона працює і що робить не так;
керівник бажає змінити бізнес-процеси всередині компанії з метою збільшення віддачі.

К
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Будь-яка з наведених причин сприяє тому, що
керівник швидко переходить від стратегічних
питань («Як оптимізувати бізнес-процеси?») до
тактичних («Як виміряти ефективність праці?»).
А коли це питання поставлене, починаються
пошуки технічних рішень, шляхів їх упровадження, збору інформації та прийняття рішень на підставі отриманих даних. Спробуємо детально описати цей процес на конкретному прикладі одного
з наших клієнтів — інтернет-магазину красивих
речей.

Як продавати красиве
й отримати проблеми
Починалася компанія з однієї людини — засновника і за сумісництвом керуючого бізнесом, який
одного разу вирішив, що варто спробувати продавати в інтернеті мило ручної роботи, одяг з
льону та інший хенд-мейд. За кілька років асорти-
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Власник бізнесу
до звільнення) факт стемент серйозно розширивкатегорично
не хотів
ження, коли вони врештіся, з’явилися нові категорії
демотивації персоналу,
решт дізнаються про це.
товарів (аж до виготовленВласник бізнесу категоня на замовлення кованих
щоб не порушити сформовану
рично
не хотів демотивації
огорож і предметів побуту),
в колективі вільну робочу
персоналу,
щоб не порушиі в компанії запрацював
атмосферу
ти сформовану в колективі
цілий контент-відділ з восьвільну робочу атмосферу.
ми працівників.
У результаті, врахувавши
Категорії товарів були
всі фактори, обрали онлайнрізноманітними, тому кожен
контент-менеджер міг писати тексти й оформлю- рішення компанії Yaware за такими критеріями:
вати картки товарів для будь-якої категорії.
швидка установка;
У результаті складно було контролювати їхню
повністю автоматична робота;
роботу. Скільки карток має бути заповнено/оноврізні форми відображення результатів (гралено в день? А якщо враховувати, що час на запо- фіки, діаграми, таблиці тощо);
внення карток різних категорій може значно відможливість роботи як у прихованому, так і у
різнятися? Загалом питань з’явилося багато, тому відкритому режимі;
власник вирішив проконтролювати лише, скільки
 гнучка система оплати, що залежить від
часу працівники витрачають на роботу (неважли- кількості користувачів.
во, які саме картки вони заповнюють), а скільки —
Процес упровадження програми (реєстрація,
на щось інше. Після кількох марних спроб заповне- встановлення, налагодження) не зайняв багато
ння різних звітів і формулярів постала нагальна часу (тривав приблизно стільки ж часу, скільки ви
потреба підібрати технічне рішення…
будете читати цю статтю) і минув без проблем.

Як контролювати будемо?

Результати

Критерії вибору програми були простими:
автоматична робота — ніхто нічого не заповнює;
простота управління та впровадження;
отримання наочної звітності;
вартість.
На етапі початкового вибору натрапили на підводний камінь: багато рішень на ринку працюють
тільки в прихованому режимі. Тобто працівник,
якого контролюватимуть, нічого не знає про це.
З одного боку, це робить виміри дещо чистішими — поведінка працівника на робочому місці не
змінюється, оскільки він нічого не підозрює.
З другого боку, працівників дуже демотивує (аж

Для чистоти експерименту дані збиралися перший місяць (як свідчить досвід, перші висновки
можна робити вже через тиждень), після чого
стало зрозуміло, хто що робить на робочому
місці. У цілому з’ясувалося, що побоювання
власника були марними: майже всі працівники
90 % часу витрачали безпосередньо на робочі
завдання. А ось один вважав за краще побайдикувати за будь-якої можливості і постійно зависав у соціальних мережах, навіть знаючи, що
його будуть контролювати. «Герой» був звільнений, з рештою працівників проведено роз’яснювальну роботу, а двоє навіть отримали премію за
переробіток.
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Жодна програма
цює тільки в тому випадку,
Ще через місяць з’ясуне вирішить проблеми
якщо результат легко вимівалося, що продуктивність
ефективності роботи
рюється. При цьому ефекроботи (кількість заповнепрацівників, якщо ніхто
тивність конкретних праних карток товарів) збільшилася в середньому на не буде аналізувати інформацію, цівників залишається заробити висновки і змінювати
гадкою;
12 %. Нескладний підрахусистему мотивації
нок збільшення продукто «Перфекціоністи» —
вої лінійки товарів (внесепостійно шукають способи
них карток) і порівняння
зробити роботу персоналу
отриманого у зв’язку із цим
продуктивнішою (впроваприбутку з витратами на відстеження продуктив- джують нові підходи, бізнес-процеси, сервіси
ності працівників довів, що інвестування в техніч- тощо). Це чудово, але в розумних межах;
не рішення окупилося.
 «Плинність кадрів» — таким керівникам
немає часу займатися чимось новим — увесь час
витрачається на «розгрібання завалів». Контроль
часу потрібен самим цим керівникам;
Поза кейсом
«Пошукаємо безкоштовне» — безкоштовні
Незважаючи на успішність конкретного кейсу, рішення, звичайно, є, і їх багато. Питання в тому,
варто додати ложку дьогтю в бочку з медом сто- який функціонал вони мають і чи можна зробити
реальні висновки зі звітів, отриманих за їх допосовно ефективності таких програмних рішень.
По-перше, жодна програма не вирішить проб- могою;
леми ефективності роботи працівників, якщо
«Гуманісти» — у принципі не хочуть стежити
ніхто не буде аналізувати інформацію, робити за працівниками, тому що вважають, що шкоди
висновки і змінювати систему мотивації. Прог- від демотивації буде більше, ніж користі від
рами дають дані, а рішення приймають люди контролю. Такий результат теж імовірний, але все
(керівники або менеджери з персоналу).
залежить від робочої атмосфери і внутрішньої
По-друге, оцінити роботу працівників за допо- культури конкретної компанії.
могою таких рішень можна тільки кількісно, але не
Чому ми говоримо про ці групи? Тому що
якісно. В описаному випадку контент-менеджери тепер залишилося з’ясувати, до якої групи налеможуть цілий день, не відриваючись, заповнювати жите ви, і чи допоможе вам у роботі впровадженкартки товарів, але при цьому вносити неправиль- ня сервісів, що відстежують роботу ваших працівні характеристики, у результаті чого буде багато ників протягом робочого часу. 
відмов. Якість роботи оцінюється за допомогою
РЕКЛАМА
KPI, а це вже тема для зовсім іншої статті.
По-третє, не всі керівники та HR-менеджери в
принципі готові користуватися такими рішеннями. Ми навіть можемо поділити їх на групи:
«Результат понад усе» — такому керівнику
неважливо, чим займаються працівники, аби був
результат. Підхід у цілому правильний, але пра-
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Ранок. Понеділок. Начальник запитує:
— У тебе очі червоні. Пив чи що?
— Ні! За роботою нудьгував, плакав!

Охоронець приходить вранці додому після зміни,
роздягається, вмивається, сідає снідати. На
кухню входить теща з журналом:
— Столиця Анголи, шість букв.
Зять з усього маху б’є по столу, чашка з чаєм
падає на підлогу та розбивається:
— Я можу хоча б удома хоч п’ять хвилин не
думати про роботу, а?!

— Алло, Віктор Васильович! Я сьогодні не вийду на
роботу. Вдягала-вдягала зимові речі і втомилася.

— І як тобі це вдається?
— Знаєш, хороший охоронець усім потрібний!

Із підслуханого у відділі кадрів:
— Так, лікарняний оплачується! Але це зовсім не
означає, що ви повинні сидіти вдома і хворіти!

Багато хто ходить на роботу лише для того, щоб
нарешті, ні з ким не ділячи комп’ютер, спокійно
посидіти в інтернеті.

— Хлопчик, негайно йди звідси! Це секретний
урядовий об’єкт!
— Я до мами на роботу...
— А, ну проходь.

— Мені суму зарплату словами писати?
— А яка в тебе зарплата?
— Тисяча гривень.
— Сльозами пиши.

У наших реаліях обідня перерва — це не година,
коли ти не працюєш, а година, за яку тобі не
платять.

На роботі вийшло розпорядження економити
тепло та енергоресурси. Вимкнув комп’ютер,
телефон, світло, закрив двері на ключ. Виспався.

Сьогодні різко прокинувся — здалося, що запізнююся на роботу. Розплющив очі і заспокоївся:
та я ж на роботі!

Немає грошей оновлювати свій гардероб —
зміни роботу!
Для нового колективу весь твій старий одяг —
новий.

А ви теж помітили, що кожний керівник любить
пунктуальних підлеглих вранці і чомусь ненавидить їх увечері?

Зустрічаються два однокласники:
— Як справи?
— Та все по-старому: працюю фінансовим аналітиком, кар’єрного росту немає...
— А я починав на автостоянці, потім великий
супермаркет, потім банк, дилінгова компанія,
франчайзинговий холдинг, тепер доріс до міжнародної корпорації.
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Моя робота — це таке місце, де ранок починається з ароматної кави, а закінчується оком, що
сіпається, і бажанням вбивати.

— Гроші є?
— Ні.
— А якщо знайду?
— Буду вдячний!
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