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Дорогі читачі!
Щойно ми з вами вийшли на роботу після різдвяних свят,
як були просто збиті з ніг лавиною змін у законодавстві.
Багато нововведень потребують не лише офіційних
роз’яснень відповідних органів, а й цілком конкретних
окремих підзаконних актів. Насамперед ідеться
про повідомлення фіскальної служби про прийнятих
на роботу працівників. Остаточну крапку в цьому питанні
має поставити КМУ, затвердивши відповідний порядок.
А поки про ці та інші зміни в трудовому законодавстві
та соціальному страхуванні розповідає на сторінках
журналу Тетяна Мойсеєнко. Певні зміни торкнулися
також оподаткування оплати праці, пенсійного
забезпечення, посвідчень застрахованої особи, охорони
праці і були проаналізовані для вас фахівцями в рубриці
«Право». Що чекає нас у майбутньому, залишається
загадкою. Але не будемо панікувати і втрачати оптимізм.
Разом із авторами-експертами, впевнена, ми з вами
швидко розберемося в усіх нововведеннях.
З повагою,
Ольга Кушик,
головний редактор
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
11 Нормативно-правові акти
Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації
фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 р.
№ 77-VIII (витяг)

Офіційні роз’яснення

15 Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 17 січня 2015 р.
№ 2.4-17-92

17 Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо накладення
адміністративних штрафів» від 21 січня 2015 р.
№ 2.4-17-119

18 Лист Міністерства соціальної політики України
«Щодо виплати пенсій на території Донецької
і Луганської областей» від 23 грудня 2014 р.
№ 15353/0/14-14/039

19 Лист Міністерства фінансів України «Щодо
первинних документів» від 15 січня 2015 р.
№ 31-11410-08-10/871

20 Роз’яснення Державної служби статистики
України «Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
№ 7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на
виробництві у 20__ році» від 21 серпня 2014 р.
№ 18.1-12/27

28 Роз’яснення Міністерства юстиції України
«Щодо статусу учасника АТО» від 20 січня
2015 р.
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Судова практика —
доступно!

30 Ухвала Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ від 24 грудня
2014 р. у справі № 6-16244св14

ПРАВО
Актуальна тема

38 Тетяна Мойсеєнко

Зміни в трудовому законодавстві.
Соціальна реформа
Неочікуваними для багатьох стали зміни в трудовому та соціальному законодавстві, внесені
наприкінці грудня до КЗпП та інших законодавчих
актів. Законодавець прописав нові умови допуску
працівника до роботи, підвищив відповідальність
за порушення трудового законодавства, створив
єдиний Фонд соціального страхування шляхом
об’єднання ФСС з ТВП і ФСС від НВ, змінив розміри оплати листків непрацездатності для осіб,
страховий стаж яких становить менше 8 років,
тощо. Детально про це та інше — у статті

Оплата праці

45 Олена Ткаченко

Зміни в оподаткуванні
оплати праці з 2015 р.
Із 1 січня 2015 р. запрацювала низка змін у податковому законодавстві, які безпосередньо торкнулися порядку проведення нарахувань та утримань із виплат, пов’язаних з оплатою праці
працівників. У статті розглянемо зміни в оподаткуванні оплати праці, про які має знати кожен
роботодавець: нові умови нарахування ЄСВ, підвищення ставки ПДФО з 17 до 20 %, а також що
змінилося в оподаткуванні відряджень
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Пенсійне забезпечення

52 Олена Охріменко
Зміни в пенсійному забезпеченні з 2015 р.
Із 1 січня 2015 р. внесено зміни до законів України
«Про державну службу», «Про наукову і науковотехнічну діяльність», «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» та ін., у т. ч. з питань
пенсійного забезпечення працівників відповідних
категорій. Зокрема, зменшено відсоток від заробітної плати для визначення розміру пільгових
пенсій, скасовано дострокове призначення пенсій
особам, звільненим з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП за
півтора року до пенсії, установлено справляння
ПДФО із суми пенсії, яка перевищує три мінімальні зарплати. Автор докладно аналізує ці та інші
зміни в пенсійному законодавстві

Соціальне страхування

56 Євгеній Губа
Відтерміновано обов’язковість
посвідчення застрахованої особи
До 1 січня 2017 р. відтерміновується дія положень Закону України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» стосовно впровадження та
застосування посвідчення застрахованої особи

Організаційні документи

57 Надія Реутова

Зміст колективного договору
Завершуючи тему колективного договору,
автор розглядає розділи, присвячені питанням
охорони праці та соціальних пільг для працівників. Зокрема наголошує, що для підприємств,
які утримуються за рахунок бюджету, з 1 січня
2015 р. розмір витрат на охорону праці встановлюється в колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства,
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тоді як раніше розмір таких витрат становив
0,2 % фонду оплати праці за попередній рік

Відповіді на запитання

61 Де можна знайти кваліфікаційні характеристики до посад, зазначених у КП? Чи існує
загальний перелік усіх випусків ДКХП?

62 Похідні слова «старший», «провідний» тощо
ставлять до чи після назви посади, наприклад
«Старший біолог» чи «Біолог старший»?

63 Через який час можна перевести молодшого
інспектора з кадрів на посаду інспектора з
кадрів?

63 Чи можна розширити назву посади «Менеджер
з логістики», наприклад, так: «Менеджер
з організаційних питань логістики»?

65 Яка різниця між логістом і менеджером з
логістики?

66 Чи можна розширити назву посади «Фахівець
із якості», вставивши слово «контролю» —
«Фахівець із контролю якості»?

68 Календар

ПРАКТИКА
Звітність

70 Вікторія Галкіна

Звітуємо про зайнятість
і працевлаштування інвалідів

Не пізніше 1 березня 2015 р. (а фактично до 27
лютого включно) підприємства, установи, організації та фізичні особи, які використовують найману працю, мають подати звіт про зайнятість і пра-
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цевлаштування інвалідів (форма № 10-ПІ) до
відділення Фонду соціального захисту інвалідів за
місцем реєстрації. Про обчислення нормативу,
порядок заповнення та подання звіту (з прикладом
заповнення) — у статті

Державна служба

80 Ліна Майстренко

Утворення органу виконавчої влади:
дії кадрової служби

Під час організаційного етапу утворення органу
виконавчої влади, який ми розглянули в попередньому номері, робота кадрової служби має бути
найоперативнішою та найнасиченішою порівняно
з іншими періодами функціонування цього органу. Деякі заходи мають бути здійснені практично
одночасно, яким би неможливим це не видавалося. У другій частині статті розглянемо окремі
моменти, на які повинен звернути особливу увагу
керівник кадрової служби на етапі утворення
органу виконавчої влади, а саме:
— складання планів роботи кадрової служби;
— розробку та затвердження положень про кадрову службу, посадової інструкції її керівника,
інших локальних нормативних актів;
— формування кадрового резерву та стажування;
— складання номенклатури справ кадрової служби;
— формування справ державних службовців

ПЕРСОНАЛ
104 Інтерв’ю
Культура безпеки в «Данон Україна»
В інтерв’ю з Іриною Маркіною, директором з
управління персоналом компанії «Данон Україна», ми говоримо про її кар’єру в HR, успішний
досвід інтеграції компаній, оцінку ефективності
HR-процесів та побудову культури безпеки в
компанії

Практична психологія

111 Яна Демченко
Медіаційне завдання HR-служби:
профілактика емоційного вигорання
персоналу
Нині потік інформації заповнює всі паузи, внаслідок чого наше життя перетворюється на серію
перенасичених епізодів. Інформація агресивна,
вона скрізь і уникнути її дуже важко. Що ж відбувається з нами, коли через інтернет, ЗМІ, від колег
і знайомих ми отримуємо величезні порції інформації, яка нас хвилює і непокоїть? Відбувається
інформаційна інтоксикація, наслідком якої стає
емоційне вигорання. Про те, як допомоги працівникам уникнути такого вигорання, — у статті

Професійна класифікація

87 Випуски Довідника кваліфікаційних

РЕКЛАМА

характеристик професій працівників
станом на 1 січня 2015 р.

Кваліфікаційні характеристики

97 Нові кваліфікаційні характеристики
окремих професій у галузі охорони
здоров’я
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МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

6

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, з 1 грудня — 1455 грн;
працездатних осіб: з 1 січня — 1218 грн, з 1 грудня — 1378 грн;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 року — 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.
Закон набрав чинності з 1 січня 2015 р.

Закон України «Про Державний
бюджет України на 2015 рік»
від 28 грудня 2014 р. № 80-VIII

П

Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо реформування
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування та легалізації
фонду оплати праці»
від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII

З

аконом внесено зміни до КЗпП, якими зокрема:
заборонено допускати працівника до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та без
повідомлення фіскальної служби в порядку, встановленому КМУ (наразі
не затверджений) (зміни до ст. 24 КЗпП);
скасовано необхідність реєстрації в центрі зайнятості трудових договорів, укладених між фізичною особою — підприємцем і працівником
(виключено ст. 241 КЗпП);
встановлено фінансові санкції за порушення законодавства про
працю (нова редакція ст. 265 КЗпП).
Згідно з новою редакцією статті 41 КУпАП підвищено адміністративну
відповідальність за порушення законодавства про працю, зокрема як окреме порушення виділені фактичний допуск працівника до роботи без
оформлення трудового договору та допуск до роботи іноземця або особи
без громадянства без дозволу служби зайнятості.
Викладено в новій редакції Закон України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23
вересня 1999 р. № 1105-XIV, який з 1 січня 2015 р. має назву «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і в якому знайшли своє відображення у т. ч. положення соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ втратив чинність.
Докладно про ці та інші зміни — на с. 38.
Закон набрав чинності з 1 січня 2015 р.
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Закон України «Про внесення
змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України»
від 28 грудня 2014 р. № 76-VIII

аконом внесено зміни до цілої низки законодавчих актів, зокрема:
у Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» скасовано пільги та
компенсації громадянам, віднесеним до категорії 4, у т. ч. щодо оплати
листка непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу) незалежно від стажу роботи*;
у законах України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про
судоустрій і статус суддів», «Про статус народного депутата України» зменшено відсоток від заробітної плати з 70 до 60 під час призначення пільгових
пенсій працівникам відповідних категорій;
у Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» зменшено
відсоток від заробітної плати з 80 до 60 під час призначення наукових пенсій;
із законів України «Про зайнятість населення» та «Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні» вилучено норму, яка дозволяла дострокове призначення пенсій особам, трудовий договір з якими розірвано за півтора року до досягнення ними
пенсійного віку за пунктами 1 або 2 (за станом здоров’я) статті 40 КЗпП.
Докладніше про зміни в пенсійному законодавстві з 1 січня 2015 р. —
на с. 52.
Чимало пільг, передбачених різними законодавчими актами, з 1 липня
2015 р. надаватимуться лише за умови, якщо розмір середньомісячного
сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну
пільгу.
Крім того, до 1 липня 2015 р. продовжено мораторій на проведення
перевірок юридичних та фізичних осіб — підприємців контролюючими
органами (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України). Протягом січня — червня 2015 р. перевірки здійснюються винятково з дозволу Кабміну або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки (п. 8 Прикінцевих положень).
Згідно з пунктом 9 Прикінцевих положень керівникам органів виконавчої влади та інших державних органів знову (як і в Законі України «Про
державний бюджет України на 2014 рік») надано право без згоди та попередження працівників встановлювати для них режим роботи на умовах
неповного робочого часу та надавати відпустки без збереження заробітної
плати на визначений цими керівниками термін. При цьому положення статті 26 Закону України «Про відпустки» та статей 32, 56 та 84 КЗпП (у частині
обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення не пізніше ніж за два місяці та погодження з працівником встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу) не
застосовуються. До таких працівників, які перебувають у відпустках без
збереження заробітної плати, обмеження щодо сумісництва та суміщення з

З
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іншими видами діяльності, встановлені статтею 7 Закону України «Про
засади запобігання і протидії корупції», не застосовуються.
Крім зазначеного, керівникам з метою забезпечення раціонального використання бюджетних коштів необхідно вжити заходів щодо скорочення
чисельності працівників цих органів на 20 %, зменшення або скасування стимулюючих виплат, зменшення надбавок і доплат, які встановлені у граничних
розмірах, переглянути укладені договори на придбання товарів, робіт, послуг.
Закон набрав чинності з 1 січня 2015 р.
Закон України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України
та деяких законодавчих актів
України щодо податкової
реформи» від 28 грудня 2014 р.
№ 71-VIII

В

Закон України «Про внесення змін
до Бюджетного кодексу
України щодо реформи
міжбюджетних відносин»
від 28 грудня 2014 р. № 79-VIII

З

Закон України «Про внесення змін
до Закону України «Про державну
службу» від 25 грудня 2014 р.
№ 62-VIII

несено численні зміни до Податкового кодексу України, які торкнулися
питань оподаткування зарплати. Зокрема, введено нові умови нарахування ЄСВ, підвищено ставку ПДФО з 17 до 20 % для оподаткування частини зарплати, яка перевищує 12 180 грн. Певні зміни відбулися також в оподаткуванні відряджень та стягненні військового збору.
Докладніше про зміни в оподаткуванні оплати праці — на с. 45.

аконом, зокрема, установлено, що норми та положення:
частини третьої статті 119 КЗпП (згідно з якою середня заробітна
плата, яка зберігається за працівниками, призваними на військову службу
у зв’язку з мобілізацією, компенсується підприємствам з бюджету),
статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи»
застосовуються в порядку та розмірах, установлених КМУ, виходячи з
наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Закон набрав чинності з 1 січня 2015 р.
о 1 січня 2016 р. відтерміновано набрання чинності новим Законом
України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI.
Закон набрав чинності з 31 грудня 2014 р.

Д

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова «Про затвердження
переліку анатомічних дефектів,
інших необоротних порушень
функцій органів і систем
організму, станів та захворювань,
за яких відповідна група
інвалідності встановлюється без
зазначення строку повторного
огляду» від 21 січня 2015 р. № 10
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ідповідно до частини чотирнадцятої статті 7 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» Кабмін затвердив перелік анатомічних дефектів,
інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та
захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без
зазначення строку повторного огляду.

В
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Наказ «Про місце зберігання
документів, вивезених
з Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя юридичними
особами, що припиняють свою
діяльність» від 13 січня 2015 р.
№ 21/5

метою забезпечення захисту прав і законних інтересів юридичних та
фізичних осіб установлено, що документи, вивезені з АР Крим та
м. Севастополя юридичними особами, що припиняють свою діяльність, та
які підлягають архівному зберіганню, передаються до архівних установ за
місцем припинення юридичних осіб, яке визначається відповідно до наказу
Мін’юсту України «Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб
та фізичних осіб — підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання
яких є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь» від 23 липня
2014 р. № 1197/5, якщо вони не мають правонаступників або органів вищого рівня на території інших регіонів України.
Передавання документів на архівне зберігання здійснюється в порядку,
встановленому Правилами роботи архівних підрозділів органів державної
влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій,
затвердженими наказом Державного комітету архівів України від 16 березня 2001 р. № 16.
Наказ набирає чинності з дня опублікування.

З

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
Постанова Правління
«Про затвердження Порядку
надання страхових виплат,
фінансування витрат на медичну
та соціальну допомогу,
передбачених загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням
від нещасного випадку на
виробництві та професійного
захворювання для осіб,
які переміщуються з тимчасово
окупованої території і районів
проведення антитерористичної
операції» від 11 грудня 2014 р.
№ 20
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соби, які тимчасово переміщені, мають право на призначення та/або
продовження раніше призначених страхових виплат, страхових витрат
на медичну та соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності» безпосередньо в робочих органах виконавчої
дирекції ФСС від НВ за фактичним місцем проживання (перебування), що
підтверджується довідкою про взяття на облік особи, яка переміщується
з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, за формою, наведеною в додатку до Порядку
оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою КМУ від 1 жовтня
2014 р. № 509.
У разі чергової зміни фактичного місця проживання (перебування) особа,
яка тимчасово переміщена, зобов’язана повідомити протягом 10 календарних
днів з дати зміни місця фактичного проживання (перебування) робочий орган
виконавчої дирекції ФСС від НВ, який здійснює їй страхові виплати, страхові
витрати на медичну та соціальну допомогу шляхом подання заяви особисто
або надсилання рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої
заяви) про припинення їй виплат у зв’язку зі зміною місця проживання (перебування). Копія такої заяви або підтвердження надсилання рекомендованого
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листа подається робочому органу виконавчої дирекції Фонду за новим місцем
фактичного проживання (перебування).
Постанова набирає чинності з дня опублікування.
Постанова Правління
«Про внесення змін до Положення
про забезпечення потерпілих
внаслідок нещасного випадку
на виробництві та професійного
захворювання санаторнокурортним лікуванням»
від 11 грудня 2014 р. № 21

несено зміни в Положення про забезпечення потерпілих внаслідок
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
санаторно-курортним лікуванням, затверджене постановою правління ФСС
від НВ від 31 жовтня 2007 р. № 49 (далі — Положення). Зокрема, визначено, що:
потерпілому, який став інвалідом, та особі, яка супроводжує потерпілого, компенсуються також витрати на проїзд до місця лікування (санаторно-курортного або лікувально-профілактичного закладу) і у зворотному
напрямку (п. 2.8 Положення в новій редакції);
особи, які супроводжують інвалідів, яким за висновком МСЕК визначено потребу в супроводі, забезпечуються путівками без лікування (лише
проживання та харчування). На путівці супроводжуючого робиться помітка
«Супровідник». Інваліда не можуть супроводжувати інваліди I групи та
особи, які не досягли 18-річного віку (п. 2.9 Положення в новій редакції).
Постанова набирає чинності з дня опублікування.

В

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження форм
державних статистичних
спостережень № ДН, Додатка № 1
до форми № ДН, Додатка № 2
до форми № ДН, № КН, Додатка № 1
до форми № КН, Додатка № 2
до форми № КН» від 13 листопада
2014 р. № 343
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ержстат затвердив форми державних статистичних спостережень зі статистики науки із введенням їх у дію, починаючи зі звіту за 2014 рік, а саме:
№ ДН (річна) «Картка обліку доктора наук».
Додаток № 1 до форми № ДН (річна) «Список змін до картки доктора
наук».
Додаток № 2 до форми № ДН (річна) «Список докторів наук, які вибули у звітному періоді».
№ КН (річна) «Картка обліку кандидата наук».
Додаток № 1 до форми № КН (річна) «Список змін до картки кандидата наук».
Додаток № 2 до форми № КН (річна) «Список кандидатів наук, які
вибули у звітному періоді».
Поширено форми державних статистичних спостережень, затверджені
цим наказом:
№ ДН, Додаток № 1 до форми № ДН, Додаток № 2 до форми № ДН —
на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, у яких працюють доктори наук.
№ КН, Додаток № 1 до форми № КН, Додаток № 2 до форми № КН —
на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, у яких працюють кандидати наук.
Роз’яснення до заповнення зазначених форм — на с. 24.

Д
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України
від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці»
(в и т я г)
2. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до
№ 50, с. 375):
1) у статті 24:
частину третю викласти в такій редакції:
«Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення
центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної
політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
частину четверту виключити;
2) статтю 241 виключити;
3) у статті 48:
частину другу доповнити словами «студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації»;
частину третю доповнити другим реченням такого змісту: «Студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після
початку проходження стажування»;
4) частини третю і четверту статті 492 викласти в такій редакції:
«Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і
праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому
підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної
служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. У разі якщо вивільнення є масовим відповідно до статті 48 Закону України «Про зайнятість населення», власник або уповноважений ним
орган доводить до відома державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників.
Державна служба зайнятості інформує працівників про роботу в тій самій чи іншій місцевості
за їх професіями, спеціальностями, кваліфікаціями, а у разі їх відсутності — здійснює підбір іншої
роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. У разі потреби особу може
бути направлено, за її згодою, на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації відповідно до законодавства»;
5) статтю 196 викласти в такій редакції:
«Стаття 196. Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
Для працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтер-
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нативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і вперше приймається на роботу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх
замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу, а також інших категорій осіб, які мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, підприємствам, установам та організаціям встановлюється квота відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»;
6) частину першу статті 232 доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) працівників про оформлення трудових відносин у разі виконання ними роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду такої роботи»;
7) у статті 235:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 235. Поновлення на роботі, зміна формулювання причин звільнення, оформлення
трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та
встановлення періоду такої роботи»;
після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«При винесенні рішення про оформлення трудових відносин з працівником, який виконував
роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на
умовах неповного робочого часу, у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації, орган, який розглядає трудовий спір, одночасно
приймає рішення про нарахування та виплату такому працівникові заробітної плати у розмірі не
нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності у регіоні у відповідному періоді без урахування фактично виплаченої заробітної плати, про нарахування та сплату
відповідно до законодавства податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановлений період роботи».
У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
8) частину першу статті 259 викласти в такій редакції:
«Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами —
підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
9) статтю 265 викласти в такій редакції:
«Стаття 265. Відповідальність за порушення законодавства про працю
Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:
— фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний
робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та
податків — у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
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— порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат,
передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі
— у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення
порушення;
— недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — у десятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення;
— порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим —
четвертим частини другої цієї статті — у розмірі мінімальної заробітної плати.
Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями і
не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського
кодексу України.
Штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства
про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Штрафи, зазначені в абзаці другому частини другої цієї статті, можуть бути накладені центральним органом виконавчої влади, зазначеним у частині четвертій цієї статті, без здійснення заходу
державного нагляду (контролю) на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із
працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду
такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи
повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації.
Виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з
питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, покладається на Державну
виконавчу службу.
Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю».
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до № 51, с. 1122):
1) статтю 41 викласти в такій редакції:
«Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці
Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в
повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно
від форми власності та фізичними особами — підприємцями працівникам, у тому числі колишнім,
на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи — підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну
плату тощо), визначеного Законом України «Про звернення громадян», або надання зазначених
документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за
умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю
— тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за
яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком
до 14 років або дитину-інваліда, —
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тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від ста до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск
до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства —
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб підприємців, які використовують найману працю, від
п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, за
яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, від
однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, крім порушення,
передбаченого частиною шостою цієї статті, —
тягне за собою накладення штрафу на працівників від чотирьох до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від
форм власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на
виробництві —
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, і на
фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, від двадцяти до
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
<...>
5. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, с. 131):
1) статтю 172 викласти в такій редакції:
«Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю
1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням
ним про порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю —
караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого
батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, —
караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
п’яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести
місяців»; <...>.
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ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 17 січня 2015 р. № 2.4-17-92
Виконавчим дирекціям відділень Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності
У зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та
легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 р. № 77, яким викладено у новій редакції Закон
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Виконавча
дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для уникнення неузгодженості дій робочих органів Фонду щодо застосування в роботі норм Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105 (далі —
Закон № 1105) повідомляє наступне:
1. По страхових випадках (допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за
хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах, допомога на поховання), які настали до 31
грудня 2014 р. включно, при визначенні права на матеріальне забезпечення та його розміру необхідно керуватися нормами 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.
2. Для страхових випадків (допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за
хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах, допомога на поховання), які настали з 1
січня 2015 р., необхідно застосовувати норми Закону № 1105.
3. У зв’язку із внесенням змін Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 р. до Закону України «Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого
1991 р. № 796 (далі — Закон № 796) було скасовано норми статті 23 Закону № 796, а саме: компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, зокрема, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої
заробітної плати незалежно від страхового стажу, що призвело до неузгодженості норм статті 24
Закону № 1105 з нормами Закону № 796. До приведення у відповідність норми Закону № 1105 в частині надання пільг громадянам, віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, зазначених у пункті 5 частини першої статті 24 Закону № 1105, при визначенні розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності таким особам слід керуватися наступним.
Відповідно до частини другої статті 31 Закону № 1105 для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу) застраховані особи
додають копії відповідних посвідчень або інші документи, які підтверджують право на пільгу.
Тобто, для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, таким документом є
копія посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи певної категорії, в якому зазначено,
що пред’явник посвідчення має право на пільги і компенсації, встановлені Законом України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
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Враховуючи те, що з 1 січня 2015 р. статтю 23 Закону № 796 виключено, пільга щодо виплати
допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно
від страхового стажу, визначена пунктом 5 частини першої статті 24 Закону № 1105, особам, віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за страховими випадками, які настали з 1 січня 2015 р., не надається.
4. Частиною четвертою статті 19 Закону № 1105 визначено те, що застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести
місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього Закону в таких розмірах:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати, з
якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної
заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку;
2) допомога по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної
заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у
місяці настання страхового випадку.
Вищезазначена норма Закону № 1105 застосовується у вигляді обмеження визначеної на
загальних підставах суми допомоги у розрахунку на місяць, якщо на момент настання страхового
випадку застрахована особа не набула сумарно у дванадцятимісячному періоді, що передує страховому випадку, шестимісячний страховий стаж.
У свою чергу, страховий стаж для реалізації норм частини четвертої статті 19 Закону № 1105
визначається відповідно до вимог статті 21 Закону № 1105 за даними персоніфікованого обліку
відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Такий розрахунок повинен робити страхувальник на підставі даних
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, наданих
застрахованою особою у вигляді довідки Пенсійного фонду України.
5. Частиною п’ятою статті 32 Закону № 1105 передбачено граничні строки набуття права на
матеріальне забезпечення, визначене статтею 20 Закону № 1105, застрахованих осіб та отримувачів допомоги. Так, матеріальне забезпечення виплачується, якщо звернення за його призначенням
надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої
особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні.
Ця норма діє з 1 січня 2015 р. незалежно від дати настання страхового випадку.
Слід зазначити, що дванадцятимісячний період відлічується від закінчення страхового випадку
для випадків тимчасової непрацездатності та вагітності та пологів, а у випадку смерті — від дня
смерті, зазначеного у свідоцтві про смерть, від першого числа місяця, наступного за тим, у якому
настала відповідна подія (відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерть застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні). Для обчислення періоду 12 календарних місяців беруться цілі місяці з 1 по
31 (30 або 28 (29) для лютого) число.
Просимо вищевикладену інформацію довести до робочих органів Фонду та страхувальників для
використання в подальшій роботі та уникнення неоднозначного застосування норм Закону № 1105.
В. о. директора
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ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 21 січня 2015 р. № 2.4-17-119
Щодо накладення адміністративних штрафів
З 1 січня 2015 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 р. № 77 (далі — Закон № 77), яким викладено Закон України
від 23 вересня 1999 р. № 1105 у новій редакції. Пунктом 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105
(далі — Закон № 1105) визначено, що до завершення заходів, пов’язаних з утворенням Фонду соціального страхування України та його робочих органів, виконання функцій та завдань, передбачених
цим Законом, забезпечують у межах компетенції відповідні виконавчі дирекції та їх робочі органи
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, при цьому пунктом 9
чітко визначено, що нормативно-правові та розпорядчі акти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності діють до затвердження відповідних рішень Фондом.
Отже, органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на даний час
діють в межах Закону № 1105 та на підставі чинних нормативно-правових актів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
У зв’язку з чисельними зверненнями робочих органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з приводу накладення адміністративних штрафів за несвоєчасне
подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів повідомляємо, що у відповідності до статті 8 Кодексу України про адміністративні правопорушення особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення.
Закони, які пом’якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають.
Провадження в справах про адміністративні правопорушення ведеться на підставі закону, що
діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення.
Так, на даний час у відповідності до стаття 24411 Кодексу України про адміністративні правопорушення органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (стаття 1655).
Від імені Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники виконавчих дирекцій відділень Фонду
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники, керівники
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районних, міжрайонних, міських, районних у містах виконавчих дирекцій відділень Фонду. Згідно
Закону № 77 з 1 квітня 2015 р. зазначена стаття буде виключена.
Отже, на даний час робочі органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення в рамках Закону
№ 1105 від імені Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та застосовувати адміністративні штрафи за несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності,
подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на підставі чинних норм
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
В. о. директора

Т. А. Нагорна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 23 грудня 2014 р. № 15353/0/14-14/039
Щодо виплати пенсій на території Донецької і Луганської областей
Міністерство соціальної політики України розглянуло ваше звернення від 20 листопада 2014 р.
№ 53/01-15/1401 і повідомляє.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085-р затверджено
перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Відповідно до цього розпорядження в окремих районах Донецької та Луганської областей
припинена робота територіальних органів Держказначейства, тому виплачувати пенсії та державну допомогу немає можливості.
Відновлення фінансування виплат на території, які переходять під контроль української влади,
здійснюється невідкладно.
Разом з цим, відповідно до пункту 8 Тимчасового порядку фінансування бюджетних установ,
здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 595, пенсії та інші соціальні виплати з бюджетів усіх
рівнів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування особам, які переміщені на контрольовану територію, виплачуються за заявами таких осіб до органів (установ), які
здійснюють такі виплати, та взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої
території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509. Органами Пенсійного фонду України забезпечується у спрощеному порядку переведення пенсійної виплати за новим місцем фактичного
проживання осіб, які переїхали із Донецької та Луганської областей в інші регіони України.
Особам, які переселилися в інші регіони України, для вирішення питань з пенсійного забезпечення необхідно особисто звернутися до найближчого управління Пенсійного фонду України.
Зазначеним громадянам забезпечено прийом за місцем тимчасового перебування та розгляд
їх звернень у терміновому порядку. Переведення пенсійної виплати за заявою громадян про запит
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пенсійної справи при пред’явленні паспорту чи іншого документа, який засвідчує особу, та надані
довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України
або району проведення антитерористичної операції.
Пенсію за місцем фактичного перебування (проживання) можливо отримати через підприємство поштового зв’язку або через обрану банківську установу, з якими органом Пенсійного
фонду України укладено відповідний договір.
З метою підтримки переміщених сімей (осіб) 1 жовтня 2014 р. прийнято постанову Кабінету
Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» № 505.
Заступник Міністра

В. Ярошенко

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Лист
від 15 січня 2015 р. № 31-11410-08-10/871
Щодо первинних документів
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства
фінансів України на запит щодо первинних документів повідомляє.
Відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» (далі — Закон) та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88
(далі — Положення), підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні
документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій і повинні бути складені під час
здійснення господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення.
Законом та Положенням визначені обов’язкові реквізити, які повинні мати первинні документи для надання їм юридичної сили і доказовості.
Первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених
відповідним органом державної влади. Якщо законодавством не встановлені типові форми первинних документів, оформлення господарських операцій може здійснюватися з використанням
виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов’язкові реквізити чи реквізити типових
або спеціалізованих форм, визначені Законом та Положенням.
Ураховуючи зазначене, підприємство може використовувати виготовлені самостійно бланки
первинних документів за умови, що такі бланки містять обов’язкові реквізити, передбачені законодавством. Первинний документ про передачу майна в оренду складається після укладання відповідної угоди при фактичній передачі об’єкта оренди від орендодавця до орендаря.
Якщо ж первинний документ підтверджує факт користування об’єктом оренди орендарем
протягом періоду (у даному випадку протягом місяця), то в ньому має зазначатися вартість відповідної послуги (надання майна в оренду) протягом цього періоду. Датою складання такого первинного документа є відповідно дата його підписання.
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Водночас повідомляється, що згідно з пунктом 5.1 Положення з метою упорядкованості руху
та своєчасності одержання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів наказом
керівника підприємства, установи встановлюється графік документообороту, в якому вказується
дата створення або одержання від інших підприємств та установ документів, прийняття їх до обліку, передача в обробку та до архіву.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Роз’яснення
від 21 серпня 2014 р. № 18.1-12/27
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Держстату України
Н. С. Власенко
21 серпня 2014 р.
Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-тнв (річна)
«Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році»
Загальні положення
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження № 7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році» (далі — форма).
Форма відображає дані документів, передбачених Порядком проведення розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (далі —
Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232,
зокрема:
акта за формою Н-5 «Акт проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного
випадку (аварії), що стався (сталася)» (далі — акт форми Н-5);
акта за формою Н-1 «Акт № __ про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом» (далі —
акт форми Н-1);
форми Н-2 «Повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався ___ ____________
20__ р.» (далі — форма Н-2).
Розділ 1. Потерпілі та нещасні випадки на виробництві
Розділ 1 містить інформацію щодо потерпілих від нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, про які у звітному році складено акти
за формами Н-5 та Н-1.
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Графа 1 включає дані щодо нещасного випадку, який за висновком комісії з розслідування
нещасного випадку (далі — комісія) визнано таким, що пов’язаний з виробництвом, і про нього
складено акт за формою Н-5, а також акт за формою Н-1.
Графа 2 включає дані щодо нещасного випадку, який за висновком комісії не визнано таким,
що пов’язаний з виробництвом, і про нього складено акт за формою Н-5.
Рядок 1 включає дані щодо загальної кількості потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком.
Рядки 1.1–1.4 (із рядка 1) містять інформацію щодо окремих груп потерпілих, а саме: жінок;
дітей до 18 років; осіб у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; потерпілих під час групових нещасних випадків, тобто випадків, які сталися одночасно з двома і більше працівниками,
незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм; випадків смерті працівників на підприємстві (далі — групові нещасні випадки).
Рядок 1.3 містить інформацію щодо кількості потерпілих, які перебували у стані алкогольного
чи наркотичного сп’яніння, на підставі записів у пункті 9 акта за формою Н-1.
Рядок 2 включає дані щодо кількості потерпілих від нещасних випадків зі смертельним наслідком із загальної кількості потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності
на один робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком (рядок 1).
Рядки 2.1–2.4 (із рядка 2) містять інформацію щодо окремих груп потерпілих від нещасних
випадків зі смертельним наслідком, а саме: жінок; дітей до 18 років; осіб у стані алкогольного чи
наркотичного сп’яніння; потерпілих під час групових нещасних випадків.
Рядок 2.3 містить інформацію щодо кількості загиблих, які перебували у стані алкогольного
чи наркотичного сп’яніння, на підставі записів у пункті 9 акта за формою Н-1.
Рядок 3 на підставі записів у пункті 5 форми Н-2 включає дані щодо кількості робочих днів
непрацездатності у потерпілих (включно з померлими), від нещасних випадків, які призвели до
втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, тимчасова непрацездатність яких закінчилася
у звітному році. Якщо тимчасова непрацездатність у потерпілих продовжувалася з кінця попереднього року, то всі дні непрацездатності щодо цих випадків відображаються у звітному році.
Зазначений рядок не містить інформації щодо кількості робочих днів, упродовж яких потерпілі,
які тимчасово втратили працездатність, перебували на іншій (легшій) роботі.
Рядки 4, 4.1 на підставі записів у пункті 3 форми Н-2 відображають дані щодо загальної кількості потерпілих, у тому числі жінок, які частково втратили працездатність і за висновком лікувально-профілактичного закладу (без надання листка непрацездатності) були переведені на іншу
(легшу) роботу на один робочий день чи більше. Зазначені рядки не включають інформації стосовно осіб, що були переведені на іншу (легшу) роботу після закінчення терміну непрацездатності (терміну дії листка непрацездатності).
Рядок 5 включає дані щодо загальної кількості нещасних випадків, оформлених актами за
формою Н-5, а також актами за формою Н-1 (для графи 1).
Рядок 5.1 охоплює дані щодо кількості групових нещасних випадків (із даних рядка 5).
Рядок 5.2 вміщує дані щодо загальної кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком
(із даних рядка 5).
Рядок 5.2.1 із загальної кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком (рядок 5.2)
містить інформацію щодо кількості групових нещасних випадків, що призвели до загибелі хоча б
одного з групи потерпілих.
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Рядок 6 містить дані щодо загальної кількості потерпілих від нещасних випадків, яким установлено інвалідність у звітному році, незалежно від того, коли стався нещасний випадок.
Зазначений рядок включає інформацію на підставі записів у пункті 3 форми Н-2.
Рядки 6.1–6.3 вміщують дані щодо кількості потерпілих, яким установлено інвалідність I, II та
III групи (із рядка 6). Сума даних рядків 6.1–6.3 дорівнює даним рядка 6 за графами 1–2.
Розділ 2. Витрати підприємства, зумовлені нещасними випадками
Розділ 2 охоплює дані щодо окремих витрат підприємства, зумовлених нещасними випадками
на виробництві (пов’язаними та не пов’язаними з виробництвом), оформлених актами за формами Н-5, Н-1.
Розділ відображає фінансові показники у цілих числах (у гривнях) та містить дані щодо
виплат, які були здійснені у звітному році, незалежно від того, коли сталися нещасні випадки.
Графа 1 включає інформацію щодо суми, виплаченої протягом звітного року.
Рядок 1 містить інформацію щодо суми коштів, витраченої підприємством на оплату потерпілим перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що оформлені листками непрацездатності
(рядок 1.1 цього розділу). Крім того, зазначений рядок включає інформацію щодо інших виплат
потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих, здійснених за рахунок коштів підприємства і
відображених у колективному договорі (угоді) (рядок 1.2). Наприклад: одноразова допомога
потерпілому у випадку тимчасової втрати ним працездатності; одноразова допомога сім’ї у разі
смерті потерпілого у розмірі, встановленому в колективному договорі (угоді), тощо.
Рядок 1 не містить інформації щодо сум страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності».
Дані рядка 1 дорівнюють сумі даних рядків 1.1 та 1.2.
Рядок 2 містить інформацію на підставі записів у підпункті 4 пункту 6 форми Н-2 щодо суми
штрафів, що сплачена посадовими особами підприємства за порушення вимог законодавства про
охорону праці, пов’язаних з нещасним випадком, у тому числі за його приховування.
Рядок 3 включає інформацію на підставі записів у підпункті 5 пункту 6 форми Н-2 щодо вартості зіпсованого у зв’язку з нещасним випадком (аварією) устатковання, інструменту, зруйнованих будівель, споруд.
Розділ 3. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом,
за основними видами подій, що призвели до нещасного випадку
Розділ 3 вміщує інформацію щодо кількості потерпілих від нещасних випадків (оформлених
актами за формами Н-5 та Н-1), які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи
більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком. Цей розділ не включає інформації
щодо потерпілих від нещасних випадків, які за висновком комісії не визнано такими, що пов’язані
з виробництвом і оформлені актом за формою Н-5.
Графа 1 охоплює дані щодо загальної кількості зазначених потерпілих.
Графа 2 вміщує дані щодо кількості потерпілих жінок із загальної кількості потерпілих (графа 1).
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Графа 3 включає інформацію щодо кількості потерпілих від нещасних випадків зі смертельним наслідком із загальної кількості потерпілих (графа 1).
Графа 4 містить інформацію щодо кількості смертельно травмованих жінок із загальної кількості потерпілих від нещасних випадків зі смертельним наслідком (графа 3).
Рядок 0 включає дані щодо загальної кількості потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних
з виробництвом, за основними видами подій, що призвели до нещасних випадків.
Дані рядка 0 за всіма графами дорівнюють сумі даних рядків (1, 2, 3–23) та даним відповідних
рядків графи 1 розділу 1.
Рядки 1–23 містять інформацію щодо кількості зазначених потерпілих за основними видами
подій, що призвели до нещасних випадків. Розподіл здійснюється на підставі записів у пункті 6
акта за формою Н-1. Перелік видів подій, що призвели до нещасного випадку, наведено відповідно до розділу 1 Класифікатора (додаток 4 до Порядку).
Розділ 4. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом,
за основними причинами настання нещасного випадку
Розділ 4 вміщує інформацію щодо кількості потерпілих від нещасних випадків (оформлених
актами за формами Н-5 та Н-1), які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи
більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком. Цей розділ не включає інформації
щодо потерпілих від нещасних випадків, які за висновком комісії не визнано такими, що пов’язані
з виробництвом і оформлені актом за формою Н-5.
Графи 1–4 містять розподіл, аналогічний графам розділу 3.
Рядок 0 включає дані щодо загальної кількості потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних
з виробництвом, за основними причинами настання нещасного випадку.
Дані рядка 0 за всіма графами дорівнюють сумі даних рядків 1–3 та даним відповідних рядків
графи 1 розділу 1.
Рядки 1–3 містять інформацію щодо кількості зазначених потерпілих за основними причинами настання нещасного випадку. Розподіл здійснюється на підставі записів у пункті 7 акта за
формою Н-1. Перелік причин настання нещасного випадку зазначається відповідно до розділу 2
Класифікатора (додаток 4 до Порядку).
Рядок 1 включає дані щодо загальної кількості усіх технічних причин настання нещасного випадку.
Рядки 1.1–1.3 вміщують дані щодо деяких технічних причин з числа всіх технічних причин
(рядок 1).
Рядок 1.4 охоплює дані щодо всіх інших технічних причин відповідно до переліку Класифікатора
додатка 4 до Порядку, крім тих, що наведені у рядках 1.1–1.3 розділу 4.
Рядок 2 містить дані щодо загальної кількості усіх організаційних причин настання нещасного випадку.
Рядки 2.1–2.8 вміщують інформацію щодо деяких організаційних причин з числа всіх організаційних причин (рядок 2).
Рядок 2.9 включає інформацію щодо всіх інших організаційних причин відповідно до переліку
Класифікатора додатка 4 до Порядку, крім тих, що наведені у рядках 2.1–2.8 розділу 4.
Рядок 3 містить дані щодо всіх психофізіологічних причин настання нещасного випадку.
Рядок 3.1 охоплює дані щодо алкогольного, наркотичного, токсикологічного отруєння й алкогольного, наркотичного, токсикологічного сп’яніння з числа усіх психофізіологічних причин (рядок 3).
Рядок 3.2 вміщує інформацію щодо решти інших психофізіологічних причин.
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Дані рядків 1, 2, 3 за всіма графами дорівнюють відповідно сумі даних рядків (1.1–1.4); (2.1–2.9);
(3.1–3.2).
Заступник директора
департаменту статистики послуг

О. О. Кармазіна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Роз’яснення
від 4 грудня 2014 р. № 17.4-12/64
ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Державної служби
статистики України
І. М. Жук
4 грудня 2014 р.
Роз’яснення щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № ДН «Картка обліку
доктора наук», Додаток № 1 до форми № ДН «Список змін до картки доктора наук»,
Додаток № 2 до форми № ДН «Список докторів наук, які вибули у звітному періоді», № КН «Картка
обліку кандидата наук», Додаток № 1 до форми № КН «Список змін до картки кандидата наук»,
Додаток № 2 до форми № КН «Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді»
І. Загальні положення
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форм державних статистичних
спостережень № ДН «Картка обліку доктора наук» і № КН «Картка обліку кандидата наук» та
додатків до них і розроблені з урахуванням положень Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567.
Дані форм N№ ДН, КН, Додаток 1 і Додаток 2 до форм N№ ДН і КН уміщують інформацію,
отриману від відділів кадрів (відповідних підрозділів) організацій (підприємств) України та осіб з
науковими ступенями доктора (кандидата) наук відповідно до дипломів державного зразка, виданих Міністерством освіти і науки України, за результатами захисту дисертацій після 1 вересня
2011 р., виданих Вищою атестаційною комісією України за результатами захисту дисертацій у
період з 1 вересня 1992 р. до 1 вересня 2011 р., та дипломів, виданих атестаційними органами
СРСР і Російської Федерації за результатами захисту дисертацій до 1 вересня 1992 р.
II. Зміст форм № ДН і № КН
Органи державної статистики збирають інформацію згідно з формою № ДН (№ КН) щодо прийому на роботу до організацій (підприємств) нового доктора (кандидата) наук або отримання працівником організації (підприємства) диплома доктора (кандидата) наук протягом звітного періоду.
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Рядки 1–3 форм №№ ДН і КН уміщують особисті дані доктора (кандидата) наук: прізвище, ім’я
та по батькові відповідно до паспортних даних (даних трудової книжки), стать (чоловік чи жінка)
та дату народження (число, місяць, рік).
Дані рядків 02, 4–7 форми № ДН (рядків 4–6 форми № КН) відповідають даним диплома доктора (кандидата) наук.
Рядок 02 відображає серію, номер диплома, а також назву установи, яка видала диплом доктора (кандидата) наук: ВАК СРСР, ВАК України, МОН.
Рядок 4 форм №№ ДН і КН уміщує інформацію про рік затвердження рішення про присудження наукового ступеня кандидата наук, рядок 5 форми № ДН — доктора наук.
Рядок 6 форми № ДН (рядок 5 форми № КН) включає назву наукової спеціальності за дипломом.
Рядок 7 форми № ДН (рядок 6 форми № КН) уміщує дані щодо назви країни, а також для
України — регіон і тип організації, де працював доктор (кандидат) наук на момент отримання
диплома (захисту дисертації). Назви типу організації наведено в додатку 1 до цих Роз’яснень.
Рядок 8 форми № ДН (рядок 7 форми № КН) містить дані щодо року початку роботи над дисертацією (рік затвердження теми дисертації вченою радою).
Рядки 9–11 і рядки 12–14 форми № ДН (рядки 8–10 форми № КН) вміщують дані щодо звання,
найменування академії наук (перелік академій наведено в додатку 2 до цих Роз’яснень) та рік
обрання доктора (кандидата) наук академіком або членом-кореспондентом однієї з академій наук.
Рядки 15, 16 форми № ДН (рядки 11, 12 форми № КН) включають інформацію щодо вченого
звання — професор, доцент чи старший науковий співробітник — та рік присвоєння останнього
вченого звання.
Рядок 20 форми № ДН (рядок 13 форми № КН) уміщує дані про посаду, яку на цей час обіймає
доктор (кандидат) наук, згідно з Класифікатором професій ДК 003:2005 (зі змінами), який прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 375
(далі — Класифікатор професій).
Рядок 21 форми № ДН (рядок 14 форми № КН) уключає дані про загальний стаж наукової та
науково-педагогічної роботи, якщо доктор (кандидат) наук займається науковою та науково-технічною діяльністю або є викладачем вищого навчального закладу (за основним місцем роботи або
за сумісництвом).
Рядок 22 форми № ДН (рядок 15 форми № КН) містить інформацію (назву) про фактичну
основну наукову (науково-технічну) діяльність відповідно до Класифікації видів науково-технічної
діяльності ДК 015-97, затвердженої та введеної в дію наказом Держстандарту України від 30 грудня 1997 р. № 822 (далі — КВНТД).
Рядок 23 форми № ДН (рядок 20 форми № КН) уключає дані щодо місця роботи (або навчання у разі навчання з відривом від роботи) над докторською (кандидатською) дисертацією аналогічно до рядка 7 форми № ДН (рядка 6 форми № КН) і посади згідно з Класифікатором професій,
у т. ч. з відривом від виробництва у докторантурі (докторант) та аспірантурі (аспірант).
Рядок 25 форми № ДН (рядок 16 форми № КН) містить дані щодо мов, якими володіє доктор
(кандидат наук).
Рядки 26, 27 форми № ДН (рядки 22, 23 форми № КН) уключають дані про результати діяльності доктора (кандидата) наук протягом звітного року: рядок 26 (рядок 22) — про наявність
наукових праць протягом звітного року, які вийшли у наукових виданнях, у т. ч. за кордоном;
рядок 27 (рядок 23) — про участь у створенні заявок на отримання охоронного документа на

№ 2 (97) лютий 2015

25

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

об’єкт права інтелектуальної власності протягом звітного року, в яких доктор (кандидат) наук
фігурує як автор або співавтор.
III. Зміст форм Додаток № 1 до форми № ДН, Додаток № 1 до форми № КН
Таблиця «Кількість докторів (кандидатів) наук» уміщує дані щодо чисельності докторів (кандидатів) наук поточного та попереднього періоду.
Наступна таблиця вміщує інформацію про зміни, що відбулися порівняно з попереднім періодом
і стосуються даних рядків 1, 9–20, 22, 25–27 форми № ДН (рядків 1, 8–13, 15, 16, 22, 23 форми
№ КН).
Графа 1 містить необхідну інформацію щодо серії та номера диплома, графа 2 — прізвища,
імені та по батькові доктора (кандидата) наук, до даних якого вносяться зміни.
Графа 3 включає номер рядка форми № ДН (№ КН), у якому відбулася зміна, графа 4 — нове
значення показника на час заповнення. Для кожного доктора (кандидата наук) надано перелік
рядків, відповідно до структури картки, лише для відображення змін, які відбулися.
IV. Зміст форм Додаток № 2 до форми № ДН, Додаток № 2 до форми № КН
Графа 1 містить необхідну інформацію щодо серії та номера диплома, графа 2 — щодо прізвища, імені та по батькові доктора (кандидата) наук, який вибуває.
Графа 3 містить текстову інформацію про причину вибуття докторів (кандидатів) наук, перелік
яких надано в додатку 3 до цих Роз’яснень.
Графа 4 містить інформацію щодо назви країни, куди вибув доктор (кандидат) наук у разі
виїзду за кордон на постійне місце проживання.
Роз’яснення щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № ДН «Картка
обліку доктора наук», Додаток № 1 до форми № ДН «Список змін до картки доктора наук»,
Додаток № 2 до форми № ДН «Список докторів наук, які вибули у звітному періоді», № КН «Картка
обліку кандидата наук», Додаток № 1 до форми № КН «Список змін до картки кандидата наук»,
Додаток № 2 до форми № КН «Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді» від 30
листопада 2012 № 18/1-12/30 є недійсними.
Заступник директора департаменту
статистики послуг Держстату

О. О. Кармазіна
Додаток 1 до Роз’яснень
Перелік типів організацій

Код типу
організації
101
102
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
119
116
117
118
120
121
230
340
450
455
501
502
560
670

Філіали, відділення, наукові центри академій
Наукові відділи, ради, сектори
Науково-дослідні інститути
Науково-дослідні інститути при ВНЗ
Філіали та відділення науково-дослідних інститутів
Науково-дослідні лабораторії
Наукові та дослідні станції
Експериментальні бази
Обсерваторії
Ботанічні сади, дендрарії
Заповідники
Інші самостійні наукові установи
Конструкторські бюро
Обчислювальні центри
Музеї
Архіви
Бібліотеки та книжкові палати
Вищі навчальні заклади
Інші навчальні заклади
Промислові підприємства
Проектно-конструкторські, проектні, проектно-технологічні організації
Органи державної влади
Органи місцевого самоврядування
Лікувальні заклади
Фінансові установи
Інші організації
Науково-виробничі об’єднання
Додаток 2 до Роз’яснень
Перелік академій наук

Код академії
2222
3333
19270
24360
46077
61125
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Повна назва
Міжнародні академії
Іноземні академії
Національна академія наук України
Національна академія аграрних наук України
Національна академія педагогічних наук України
Національна академія медичних наук України
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65028
21661316
88888888

Національна академія правових наук України
Національна академія мистецтв України
Інші академії
Додаток 3 до Роз’яснень
Перелік причин вибуття

Код причини
вибуття
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23

Повна назва
Вихід на пенсійне забезпечення по старості
Вихід на пенсійне забезпечення по інвалідності
Виїзд за кордон
Засуджений до позбавлення волі
Позбавлення вченого ступеня доктора наук
У зв’язку зі смертю
За іншими причинами
Виїзд до країн колишніх республік СРСР
Перехід на роботу до іншої організації тієї ж області
Перехід на роботу до іншої організації іншої області України
Присвоєння наукового ступеня доктора наук

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Роз’яснення
від 20 січня 2015 р.
Щодо статусу учасника АТО
1. Постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2014 р. № 326 утворено Державну
службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції як центральний
орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра соціальної політики.
Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, зокрема щодо забезпечення їх адаптації та психологічної реабілітації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, технічними та іншими засобами реабілітації, забезпечення
житлом ветеранів війни, надання їм освітніх послуг, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються з військової служби, інших учасників антитерористичної операції
та осіб, звільнених з військової служби, організації їх поховання.
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Відповідно до підпункту 2 пункту 3 Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 вересня 2014 р. № 416 (далі — Положення), до повноважень Державної служби у
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції належить внесення на розгляд
Міністра соціальної політики пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у
сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, соціальної та
професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції.
Також зазначаємо, що згідно з підпунктом 1 пункту 4 Положення Державна служба України у
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції відповідно до покладених на неї
завдань зокрема узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її
компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств у межах своєї компетенції та в установленому порядку подає їх Міністрові соціальної політики.
2. Відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України,
Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби
України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства
внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових
формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її
проведення у порядку, встановленому законодавством.
Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього
пункту, категорії таких осіб та терміни їх участі (забезпечення проведення) в антитерористичній
операції, а також райони антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України.
Відповідний Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 р. № 413 (далі — Порядок).
Підстави для надання особам статусу учасника бойових дій визначені у пункті 4 Порядку.
Так, пунктом 5 Порядку рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі —
міжвідомча комісія), яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції із включенням до її складу фахівців Міноборони, МВС, Національної
гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації
Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС,
ДПтС, військових формувань. До складу міжвідомчої комісії можуть включатися фахівці інших
державних органів та представники громадських організацій.
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ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
СУД УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ
І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Ухвала від 24 грудня 2014 р. у справі № 6-16244св14
Щодо справи за позовом гр-ки Д. до Головного управління Держземагентства
у Чернівецькій області, виконавчої дирекції обласного відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності та управління Пенсійного фонду
України в м. Чернівці про визнання недійсними строкових трудових угод у частині
визначення строку та в частині оплати праці, визнання неправомірною відмови
в наданні відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
визнання незаконним утримання єдиного соціального внеску в розмірі 2,6 %,
визнання незаконною відмови в оплаті листків непрацездатності, відшкодування
моральної шкоди

Суть справи
З 20 листопада 2009 р. гр-ка Д. працювала в
Головному управлінні Держземагентства у
Чернівецькій області (далі — Управління) на
умовах строкової трудової угоди, яка неодноразово переукладалася сторонами.
Умовами строкових трудових угод було
визначено оплату праці в розмірі 600 грн на
місяць, яку позивачка фактично отримувала
протягом своєї трудової діяльності в установі.
У період роботи гр-ки Д. в Управлінні відрахування єдиного соціального внеску (далі —
ЄСВ) за неї здійснювалося в розмірі 2,6 % як із
цивільно-правової угоди, а не в повному обсязі
(3,6 %) як з працівника, який працює на умовах
трудового договору.
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31 березня 2011 р. трудову угоду було розірвано у зв’язку із закінченням строку дії за
пунктом 2 статті 36 КЗпП. У зв’язку з тим, що
трудові відносини були припинені під час вагітності працівниці, за рішенням суду її було
поновлено на роботі 11 липня 2011 р.
Під час розгляду справи щодо поновлення
на роботі суд установив наявність між сторонами саме трудових, а не цивільно-правових
відносин за договором підряду.
11 липня 2011 р. позивачка звернулася до
роботодавця із заявою про надання відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами на підставі
листків тимчасової непрацездатності, однак їй
було відмовлено в їх оплаті. Причиною відмови стала неповна сплата роботодавцем ЄСВ за
працівницю. Як зазначалося в протоколі засі-
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дання комісії із соціального страхування від 2
липня 2011 р., на момент настання страхового випадку позивачка не була застрахованою
особою.
31 жовтня 2011 р., в останній день відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, гр-ка Д.
звернулася до роботодавця із заявою про надання відпустки для догляду за дитиною до
трьох років, однак 1 листопада 2011 р. її було
звільнено з роботи, що змусило її звернутися
до прокуратури. Результатом стало скасування роботодавцем 20 січня 2012 р. наказу про
звільнення позивачки за протестом прокурора.
Гр-ка Д. вважала, що згідно з частиною
другою статті 235 КЗпП роботодавець повинен був вирішити питання про виплату їй заробітної плати за час вимушеного прогулу,
оскільки він добровільно поновив її на роботі.
28 березня 2013 р. жінці було вручено трудову книжку із записом про звільнення на підставі частини першої статті 104 ЦК України
(у зв’язку з припиненням юридичної особи),
що мало місце 19 лютого 2013 р. Копію наказу
про звільнення в день видачі трудової книжки
позивачці надано не було, зі змістом наказу не
ознайомлено, незважаючи на її прохання.
Посилаючись на вказані обставини, гр-ка Д.
у своєму позові просила суд задовольнити такі
вимоги:
визнати недійсними умови трудових угод
щодо визначення розміру оплати праці в сумі
600 грн і визначити, що оплата праці мала
здійснюватися щомісячно на рівні не менше
мінімальної заробітної плати, установленої законом;
зобов’язати роботодавця здійснити перерахунок сплаченої за період дії трудових відносин заробітної плати до рівня мінімальної;
визнати незаконним утримання управлінням Пенсійного фонду України (далі —ПФУ)
ЄСВ у розмірі 2,6 % з її заробітної плати та визнати незаконною бездіяльність цього органу
в питанні виконання ним повноважень з контролю за достовірністю обліку та звітності над-
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ходження страхових внесків, що сплачувалися
за позивачку;
визнати незаконною відмову роботодавця оплатити листки непрацездатності;
зобов’язати роботодавця та виконавчу
дирекцію обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності (далі — ФСС з ТВП) оплатити
період тимчасової непрацездатності позивачки;
визнати неправомірною бездіяльність
Управління щодо надання відпустки для догляду за дитиною до трьох років;
стягнути з відповідачів компенсацію моральної шкоди за порушення трудового законодавства (сплата ЄСВ у меншому розмірі,
ніж передбачено законом, виплата заробітної
плати на рівні, нижчому ніж мінімальна заробітна плата, відмова в оплаті листків непрацездатності, ненадання відпустки для догляду за
дитиною, нездійснення належного контролю
за правильністю відрахувань ЄСВ за працівника) у розмірі 15 000 грн солідарно;
стягнути недоплачену частку заробітної плати за відпрацьовані періоди у зв’язку із
встановленням її рівня нижче мінімальної;
стягнути середню заробітну плату з розрахунку мінімального встановленого законом
розміру за періоди вимушеного прогулу з 31
березня 2011 р. до часу поновлення на роботі
(11 липня 2011 р.) та з 19 лютого по 5 грудня
2013 р.;
визнати звільнення за частиною першою
статті 104 ЦК України незаконним та поновити
на роботі;
стягнути з роботодавця відшкодування моральної шкоди внаслідок незаконного
звільнення, що мало місце 19 лютого 2013 р., у
розмірі 10 000 грн.
Рішенням Першотравневого районного суду м. Чернівці від 24 грудня 2013 р., залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Чернівецької області від 20 березня 2014 р., позовні
вимоги гр-ки Д. було задоволено частково.
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Визнано недійсними умови трудових угод
щодо визначення розміру оплати праці на
рівні меншому, ніж установлений законом, та
зобов’язано роботодавця здійснити перерахунок сплаченої за період трудових відносин заробітної плати.
Визнано незаконним утримання ЄСВ в розмірі 2,6 % із заробітної плати позивачки.
Бездіяльність управління ПФУ з виконання
повноважень з контролю за достовірністю обліку та звітності надходження страхових внесків, що сплачувалися за працівницю, визнано
неправомірною.
Визнано незаконною відмову адміністрації
Установи в оплаті листків непрацездатності та
зобов’язано правонаступника Установи і виконавчу дирекцію ФСС з ТВП здійснити таку
оплату.
Визнано неправомірною бездіяльність роботодавця в наданні працівниці відпустки для
догляду за дитиною до трьох років.
З Управління стягнуто недоплачену до рівня мінімальної заробітну плату та середню
заробітну плату за час вимушеного прогулу в
загальному обсязі 23 948 грн 55 коп. та компенсацію моральної шкоди за порушення трудового законодавства в розмірі 200 грн.
В іншій частині позовних вимог відмовлено.
Зазначене рішення суду першої інстанції,
яке було підтримано апеляційним судом, не
влаштувало жодну зі сторін справи. У своїх касаційних скаргах гр-ка Д., Управління та виконавча дирекція ФСС з ТВП порушували питання про скасування оскаржуваних рішень суду,
мотивуючи свої вимоги порушенням судами
норм процесуального права та неправильним
застосуванням норм матеріального права.

Ухвалене рішення
Колегія суддів судової палати у цивільних
справах Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ
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(далі — ВССУ) вважала, що касаційна скарга
підлягає частковому задоволенню з таких
підстав.
Вирішуючи вимоги в частині визнання
незаконним утримання роботодавцем ЄСВ у
розмірі 2,6 % як із цивільно-правової угоди,
суди виходили з того, що рішенням Першотравневого районного суду м. Чернівці від 8
липня 2011 р. відносини між гр-кою Д. та
Управлінням були визначені як трудові. Керуючись Законом України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Законом
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням», суди дійшли правильного висновку про задоволення позову в
цій частині.
Визнаючи незаконною бездіяльність управління ПФУ з виконання повноважень з контролю за достовірністю обліку та звітності надходження страхових внесків від роботодавця,
суди виходили з того, що відповідач здійснював
нарахування ЄСВ за працівницю в меншому
розмірі, ніж установлено законом, а управління
ПФУ належним чином не виконувало покладені
на нього законом контрольні функції.
Із такими висновками касаційний суд не
погодився з огляду на положення КАС та ЦПК
України. Оскільки відповідачем за вказаними
вимогами є суб’єкт владних повноважень, розгляд таких справ віднесено законом до компетенції адміністративного суду.
Вирішуючи позовні вимоги в частині
зобов’язання виконавчої дирекції обласного
відділення ФСС з ТВП здійснити оплату листків непрацездатності, суди виходили з того, що
настання страхового випадку у зв’язку з вагітністю та пологами мало місце в період трудових відносин гр-ки Д. з Управлінням, листки
непрацездатності підлягають оплаті, а виконавча дирекція обласного відділення ФСС з ТВП не
здійснила належного контролю їх оплати.
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Однак, відповідно до вимог статті 119 ЦПК
України, викладаючи зміст позовної заяви
саме позивач визначає коло відповідачів, до
яких він заявляє позовні вимоги. Крім того,
відповідно до пункту 2 частини шостої статті
130 ЦПК України суд під час проведення попереднього судового засідання вирішує питання
про склад осіб, які братимуть участь у справі,
та відповідно до частини першої статті 33 ЦПК
України суд за клопотанням позивача, не припиняючи розгляду справи, замінює первісного
відповідача належним відповідачем, якщо
позов пред’явлено не до тієї особи, яка має
відповідати за позовом, або залучає до участі у
справі іншу особу як співвідповідача.
Відповідно до статті 28 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
похованням» страховик зобов’язаний здійснювати контроль за достовірністю поданих страхувальниками та застрахованими особами
відомостей, визначених статтями 27 і 51 цього
Закону, та вести облік і звітність щодо страхових коштів.
Відповідно до пункту 5 Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за
рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від
22 грудня 2010 р. № 26, для отримання коштів
цього Фонду для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, нарахованого
страхувальником, страхувальник звертається
до робочого органу Фонду за місцем обліку.
Таким чином, задовольняючи позовні
вимоги про зобов’язання виконавчої дирекції
ФСС з ТВП здійснити оплату листків непрацездатності працівнику, суди не врахували, що дії
виконавчої дирекції є похідними від дій роботодавця. У ФСС з ТВП немає обов’язку здійснювати оплату листків непрацездатності безпосередньо працівнику, тому він не є тією
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особою, з якою в позивача виник матеріальноправовий спір. Унаслідок цього суди дійшли
помилкового висновку про те, що виконавча
дирекція є належним відповідачем у справі.
Розглядаючи позовні вимоги щодо визнання неправомірною бездіяльності роботодавця в наданні відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, суди
виходили з того, що таке право працівника
визначено статтями 18, 20 Закону України
«Про відпустки» та статтею 179 КЗпП.
Крім того, приймаючи рішення в частині
визнання незаконною відмови роботодавця в
оплаті листків непрацездатності та зобов’язання його здійснити їх оплату, суди виходили з
того, що настання страхового випадку у зв’язку
з вагітністю та пологами мало місце в період
трудових відносин працівниці з Управлінням.
Така думка не знайшла підтримки з боку
суддів ВССУ з огляду на таке. Задовольняючи
позовні вимоги, суди не з’ясували, чи є заявлені позовні вимоги про визнання неправомірними бездіяльності Управління в наданні відпустки для догляду за дитиною, відмови в оплаті
листків непрацездатності реальним та дієвим
способом захисту, передбаченим статтею 16
ЦК України, порушеного права позивача,
оскільки вимог про стягнення належних їй до
сплати на підставі листків непрацездатності
грошових коштів позивач не заявляла.
Розглядаючи позов гр-ки Д. у частині
визнання недійсними умов трудових договорів, зобов’язання роботодавця здійснити
перерахунок сплаченої за період дії трудових
відносин заробітної плати до рівня мінімальної, стягнення невиплаченої заробітної плати
суд першої інстанції, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив з того,
що розмір заробітної плати позивача визначений у меншому розмірі, ніж передбачено законами України «Про державний бюджет на
2010 рік» та «Про державний бюджет на
2011 рік», що не відповідає положенням
Закону України «Про оплату праці» та КЗпП,
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оскільки оплата праці працівників не може
бути нижчою, ніж мінімальний розмір, установлений законодавством, угодами і колективними договорами.
За вказаних умов суди вважали, що наявні
підстави для зобов’язання роботодавця здійснити перерахунок сплаченої за період дії трудових відносин заробітної плати до рівня мінімальної та її стягнення.
Проте з такими висновками ВССУ також не
погодився.
За змістом статті 43 Конституції України,
статей 9, 94, 95, 97 КЗпП, статей 1, 3, 7, 8, 22
Закону України «Про оплату праці» умови
оплати праці, що погіршують становище працівників порівняно із законодавством про
працю, є недійсними, а право на заробітну
плату, не нижчу від визначеної законом (мінімальна заробітна плата), є державною гарантією, у зв’язку з чим роботодавець не має права
в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують
умови, установлені законодавством, угодами,
колективним договором.
Відповідно до частини другої статті 21
Закону України «Про оплату праці» розмір
заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовим договором та мінімальний
розмір заробітної плати в разі невиконання
норм виробітку, виготовлення продукції, що
виявилася браком, та з інших передбачених
чинним законодавством причин, які мали
місце з вини працівника.
За результатами аналізу вказаних норм
матеріального права слід дійти висновку, що
мінімальна заробітна плата гарантується державою за умови виконання встановлених норм
тривалості робочого часу та інтенсивності
праці, і розмір заробітної плати може бути
нижчим за встановлений мінімальний розмір у
випадках, передбачених законодавством.
Вирішуючи спір у цій частині, суди як першої, так і апеляційної інстанцій вказаних норм
матеріального права не врахували, не вирішили
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питання, чи мали місце обставини, якими
обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та
якими доказами вони підтверджені, зокрема не
перевірили, які саме трудові обов’язки виконувала позивачка, яка норма тривалості її робочого часу, інтенсивність праці, характер виконуваної роботи, чи властива така робота основній
діяльності галузі (підгалузі) роботодавця, не
визначилися, у яких випадках можлива оплата
праці в меншому розмірі, ніж передбачено
законодавством про оплату працю, у зв’язку з
чим не вирішили питання про те, чи за характером роботи позивачки в роботодавця справді
був обов’язок оплачувати її працю в розмірі, не
нижчому, ніж мінімальна заробітна плата.
Щодо позовних вимог у частині стягнення
середнього заробітку за час вимушеного прогулу за період до поновлення на роботі, суди
виходили з того, що за рішенням суду від 8
липня 2011 р. позивачку поновлено на роботі,
а роботодавець, виконавши рішення добровільно, не вирішив питання про виплату їй
середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Отже, відповідно до статті 235 КЗпП
наявні підстави для стягнення вказаних коштів
з роботодавця.
Відповідно до частини першої статті 233
КЗпП працівник може звернутися із заявою про
вирішення трудового спору безпосередньо до
суду в тримісячний строк із дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення
свого права, а у справах про звільнення — у
місячний строк із дня вручення копії наказу про
звільнення або з дня видачі трудової книжки.
Вирішуючи спір у цій частині та вважаючи,
що Управління мало вжити заходів щодо
виплати середнього заробітку за час вимушеного прогулу, суди не врахували, що із вказаними вимогами позивачка вперше звернулася
до суду лише 29 жовтня 2012 р., однак про
своє право щодо стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу їй було відомо ще під час розгляду справи про поновлення
на роботі в липні 2011 р.
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Відмовляючи в задоволенні позову в частині
визнання звільнення за частиною першою
статті 104 ЦК України незаконним та поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за
час вимушеного прогулу, а також у зв’язку з
цим моральної шкоди в розмірі 10 000 грн,
суди виходили з того, що адміністрація Управління неодноразово повідомляла працівницю
засобами поштового зв’язку про майбутнє припинення трудових відносин з нею у зв’язку з
реорганізацією установи шляхом її ліквідації як
окремої юридичної особи. У зв’язку із цим
позивачці пропонували з’явитися для врегулювання трудових відносин, однак такі пропозиції
нею ігнорувалися. Крім того, правонаступник
Управління неодноразово надавав оголошення
в засобах масової інформації про проведення
конкурсного відбору на вакантні посади державних службовців, але позивачка не мала
бажання взяти участь у конкурсі.
Підстави припинення трудового договору
передбачені статтею 36 КЗпП.
Під час розгляду справ про поновлення на
роботі необхідно з’ясувати, з яких підстав проведено звільнення працівника згідно з наказом
(розпорядженням) і перевірити їх відповідність закону.
Суд не має права визнати звільнення правильним з огляду на обставини, з якими роботодавець не пов’язував звільнення. Якщо
обставинам, які стали підставою для звільнення, у наказі (розпорядженні) надана неправильна юридична кваліфікація, суд може змінити
формулювання причин звільнення і привести
його у відповідність із чинним законодавством
про працю.
Якщо працівника звільнено без законних
підстав або з порушенням установленого
порядку, але поновити його на роботі неможливо внаслідок ліквідації підприємства, установи,
організації, суд визнає звільнення неправильним і зобов’язує ліквідаційну комісію або власника (орган, уповноважений управляти майном
ліквідованого підприємства, установи, органі-
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зації, а у відповідних випадках — правонаступника) виплатити цьому працівнику заробітну
плату за час вимушеного прогулу (частина
друга ст. 235 КЗпП). Одночасно суд визначає
працівника звільненим за пунктом 1 статті 40
КЗпП зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації.
Вважаючи, що звільнення позивача за частиною першою статті 104 ЦК України є правильним, суди не врахували, що звільнення
може бути проведено лише з підстав, передбачених КЗпП, зокрема статтями 36–41 цього
Кодексу, не перевірили відповідність такого
звільнення закону, не врахували порядок
звільнення працівників у зв’язку з реорганізацією шляхом ліквідації, не перевірили, чи відбувалося на підприємстві скорочення чисельності або штату працівників, чи були підстави
для продовження з позивачкою трудового
договору.
Оскільки допущені судами порушення
норм матеріального та процесуального права
під час вирішення вказаних позовних вимог
призвели до неправильного вирішення справи
в цій частині, ВССУ визнав рішення судів першої та апеляційної інстанцій у цій частині такими, що підлягають скасуванню з переданням
справи на новий розгляд.
Оскільки вимоги про відшкодування
моральної шкоди за порушення трудового
законодавства, яке полягало у сплаті ЄСВ у
меншому розмірі, ніж передбачено законом,
виплаті заробітної плати на рівні нижче мінімальної, відмові в оплаті листків непрацездатності, ненаданні відпустки для догляду за
дитиною до трьох років, є похідними від вирішення спору по суті, рішення судів у цій частині також підлягають скасуванню.
При цьому судами взагалі не вирішено
позовні вимоги про стягнення середнього
заробітку за час вимушеного прогулу за період з 1 листопада 2011 р. по день звільнення
(19 лютого 2013 р.), висновків щодо відмови
в їх задоволенні в рішенні не наведено.
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Таким чином, керуючись статтями 336,
338, 345 ЦПК України, колегія суддів судової
палати у цивільних справах ВССУ ухвалила
рішення Першотравневого районного суду
м. Чернівці від 24 грудня 2013 р. та ухвалу апеляційного суду Чернівецької області від 20
березня 2014 р. у частині позовних вимог про
визнання незаконним утримання роботодавцем ЄСВ у розмірі 2,6 % з працівника залишити без змін. В іншій частині рішення судів скасувати, направити справу на новий розгляд
до суду першої інстанції.

Коментар
На наш погляд, наведене судове рішення можна вважати показовим і навіть повчальним з
огляду на цілий ряд моментів.
Так, спір, причиною якого став справжній
«букет» явних і досить грубих порушень трудового законодавства з боку адміністрації Установи, досі залишається невирішеним винятково тому, що натрапив на стіну у вигляді процесуального законодавства. Хитросплетіння
його норм можна порівняти зі складним лабіринтом, особливо якщо в ньому мимоволі опиняється людина, недосвідчена в юриспруденції.
Щоб не загрузнути назавжди в нетрях цього лабіринту, позивачу варто спочатку потурбуватися про надійного провідника із числа обізнаних
юристів, якому буде під силу не тільки грамотно
сформулювати позовні вимоги і правильно визначити відповідача у справі, а й уміло супроводжувати свого підопічного протягом усього
шляху, вправно лавірувати між перешкодами,
які часом складаються з цілого нагромадження
законодавчих норм.
Роботодавцям це рішення ще раз нагадує,
що в кожної мотузочки є свій кінець, скільки
б її не змушували витися. Звичайно, можна
сподіватися на те, що фінансова сокира стяг-
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нень і виплат за судовими рішеннями знову
пролетить повз. Однак, як показує практика,
нерідко вона перетворюється на бумеранг зі
всіма витікаючими наслідками. Здається, що
така перспектива має вражати і змушувати
більш відповідально ставиться до трудових
відносин зі своїми працівниками, особливо
якщо йдеться про приватний бізнес, коли всі
виплати необхідно здійснювати не з абстрактної державної, а з конкретної «своєї» кишені. У наш час ці питання стають все більш
актуальними, ураховуючи політику держави,
яка зараз пильно придивляється до роботодавців у надії хоч малою мірою підправити
держбюджет за рахунок збільшених у рази
штрафів і санкцій за порушення законодавства про працю.
Крім того, у черговий раз мимоволі виникають думки про недосконалість вітчизняної судової системи та рівень компетентності
судів. У деяких випадках, звичайно, можна
виправдати позицію суду відмінностями в
трактуванні законодавчих норм, пов’язаними
з недосконалістю або неоднозначністю як матеріального, так і процесуального закону. Але
дуже складно відшукати хоч якесь раціональне пояснення тому, що не знаходять належної оцінки та подальших правових наслідків
очевидні відхилення від норм законодавства
та порушення, допущені роботодавцем. У нашому випадку це стосується, зокрема, факту
звільнення на підставі статті ЦК України (що
саме по собі викликає подив) працівниці, на
яку поширюються не тільки загальні положення трудового законодавства, передбачені для
розірвання трудових договорів у разі ліквідації
підприємства, а й обов’язкові в такій ситуації
гарантії, прописані статтею 184 КЗпП.
Підготувала Євгенія Каляпіна,
аналітик-консультант, бізнес-тренер
компанії «BST Consulting»
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Тетяна Мойсеєнко,
фахівець з трудового права

Зміни в трудовому
законодавстві.
Соціальна реформа
Нормативно-правові акти до теми:
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати
праці» від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII (далі — Закон № 77);
Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі — Закон
№ 5067);
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058);
Закон 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 № 2240) (втратив чинність з 1 січня 2015 р.);
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) (з 1 січня 2015 р. викладений у новій редакції.
Попередня назва — «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»);
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття» від 2 березня 2000 р. № 1533-III (далі — Закон № 1533);
постанова КМУ «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі — Постанова № 1266).

38

Кадровик України

АКТУАЛЬНА ТЕМА

еочікуваними для багатьох стали зміни
до трудового законодавства, внесені
Законом № 77, а саме — до КЗпП.
Законодавець підвищив відповідальність за порушення трудового законодавства,
прописав нові умови допуску працівника до
роботи, прив’язав квоту 5 % до трудового
законодавства. Крім того, важливі зміни відбулися в соціальному страхуванні. Детально про
все — далі.

Н

Зміни в трудовому законодавстві
Оформлення працівника на роботу
Багато років поспіль стаття 24 КЗпП передбачає укладення трудового договору відомим
усім способом: видання наказу (розпорядження) керівника про прийняття працiвника на
роботу. Навіть більше, трудовий договiр вважався укладеним i тодi, коли наказ чи розпорядження не були виданi, але працiвника фактично було допущено до роботи.
Усе змінилося з 1 січня 2015 р. До статті 24
КЗпП внесли неочікувані зміни, якими:
вилучена норма, яка умовно дозволяла
допускати працівника до роботи без наказу чи
розпорядження;
з’явилася нова вимога щодо укладення
трудового договору та допуску працівника до
роботи.
Відтепер «працівник не може бути допущений до роботи без»:
1) «укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника
або уповноваженого ним органу» — як бачимо, форма трудового договору передбачає в
першу чергу наявність наказу. Фактично
можна сказати так: трудовий договір = наказ.
Підприємство може, як і раніше, додатково
укладати письмові трудові договори, але наказ
є обов’язковим документом, який підтверджує
наявність трудових відносин і право роботодавця допустити працівника до роботи;
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2) «та повідомлення центрального органу
виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з
адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України» — таким органом є державна фіскальна
служба (податкова).
Отже, працівника не може бути допущено
до роботи без повідомлення фіскальної служби про його прийняття.
Як здійснюватиметься таке повідомлення?
У порядку, установленому КМУ, якого наразі
немає. Тому, поки немає відповідної постанови, прийняття працівника на роботу проводиться у звичайному порядку.
На думку автора, не потрібно самостійно
вигадувати форми таких повідомлень і направляти їх до фіскальної служби з надією на те,
що вона зможе прийняти такі «папірці». Доки
порядку від КМУ немає, немає і обов’язку здійснювати повідомлення, оскільки законодавець
чітко написав: «в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України».
За попередньою інформацією, форма такого повідомлення буде міститися в додатку 8 до
персоніфікації (щомісячний звіт, який готує та
подає бухгалтерія до фіскальної служби).
Зрозуміло, що повідомлення можна буде
подати не тільки в електронній формі (електронна звітність), а й у паперовій. У випадку
електронного інформування варто пам’ятати
про необхідність дочекатися квитанції № 2,
якою фіскальна служба інформує про успішність або неуспішність опрацювання документа. Така квитанція, на думку автора, має
обов’язково бути роздрукована і, бажано, прикріплена до наказу про прийняття на роботу.
Пакет таких документів (наказ і квитанція № 2
щодо опрацювання повідомлення про прийняття працівника на роботу) підтверджуватимуть вчасність дій роботодавця та дотримання
ним вимог статті 24 КЗпП.
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Повідомлення потрібно направляти винятково до дати прийняття працівника на
роботу або не пізніше дати початку трудових
відносин. Чому так? Тому що в новій редакції
статті 24 КЗпП чітко зазначено: «працівник
не може бути допущений до роботи без …
повідомлення…».
Направляти повідомлення після дати прийняття (із затримкою) можна, але за такі дії підприємству загрожують фінансові та адміністративні санкції. Про них нижче.
Повідомлення про прийняття на роботу
надсилається стосовно працівників, яких приймають:
за основним місцем роботи;
за сумісництвом.
Повідомлення не потрібно надсилати стосовно фізичних осіб, з якими укладено договір
цивільно-правового характеру. Повідомлення
також не потрібно надсилати в разі звільнення
працівника.
Описаний вище порядок допуску працівника до роботи (з наказом та повідомленням
фіскальної служби) зобов’язані виконувати не
тільки юридичні особи, а й фізичні особи —
підприємці, які використовують найману
працю (далі — ФОП).
Натомість для ФОП видалили статтю 241 у
КЗпП, яка зобов’язує реєструвати трудові
договори в центрі зайнятості. Отже, з 1 січня
2015 р. підприємці не реєструють у центрах
зайнятості трудові договори з працівниками,
але після появи відповідного порядку повинні
будуть повідомляти фіскальну службу про
прийнятих працівників.

Фінансові штрафи за порушення
трудового законодавства
Уперше в історії трудового законодавства
з’явилися фінансові штрафи за його порушення. Замість речення «Особи, виннi в порушеннi
законодавства про працю, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством», яке
довгий час містилося в статті 265 КЗпП,
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з’явилися нові умови щодо відповідальності за
порушення законодавства про працю.
Фінансові штрафи, про які йдеться в зазначеній статті, накладаються на розрахунковий
рахунок роботодавця. До речі, ці штрафи
накладаються не тільки на юридичних осіб, а й
на ФОП.
Отже, усі роботодавці несуть фінансову
відповідальність у таких розмірах:
30 мінімальних зарплат, установлених
законом на момент виявлення порушення, за
кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (а це 36 540 грн, якщо мінімальна зарплата — 1218 грн), за такі порушення:
— фактичний допуск працівника до роботи
без оформлення трудового договору (контракту) (нагадаємо, трудовий договір = наказ),
— оформлення працівника на неповний
робочий час у разі фактичного виконання
ним роботи повний робочий час, установлений на підприємстві,
— виплата заробітної плати (винагороди)
без нарахування та сплати ЄСВ і податків;
10 мінімальних зарплат, установлених
законом на момент виявлення порушення, за
кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (а це 12 180 грн, якщо мінімальна зарплата — 1218 грн) за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за неоплату в підвищеному розмірі
роботи в нічний або надурочний час, недотримання інших законодавчих гарантій з оплати
праці);
3 мінімальні зарплати, установлені
законом на момент виявлення порушення
(а тут уже немає прив’язки до кожного працівника, отже, цей штраф у цілому по підприємству становитиме 3654 грн, якщо мінімальна
зарплата — 1218 грн), за такі види порушень:
— порушення встановлених строків
виплати заробітної плати працівникам, інших
виплат, передбачених законодавством про
працю, більш як за один місяць,
— виплата їх не в повному обсязі;
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1 мінімальна зарплата (1218 грн) за
порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище. До цього виду
порушень належить і неподання або несвоєчасне подання повідомлення про прийняття
працівника на роботу.
Підприємству слід приділити дуже велику
увагу правильному оформленню наказів про
прийняття на роботу, оскільки за можливе
визнання наказу недійсним підприємству загрожує штраф у розмірі 36 540 грн. Так, найпоширенішим порушенням оформлення наказу про
прийняття на роботу є відсутність підпису працівника в такому наказі, що може стати підставою для визнання наказу недійсним.
А якщо наказ оформлений правильно, але
підприємство несвоєчасно повідомило фіскальну службу про прийняття працівника на
роботу, то таке порушення коштуватиме підприємству 1218 грн.
Фінансові штрафи накладає інспекція з
праці на підставі винесених постанов у ході
планової чи позапланової перевірки роботодавця. Виконання цих постанов покладається
на Державну виконавчу службу. Саме вона
буде надсилати рішення про сплату фінансових штрафів.
Інспекція з праці також має право виписувати постанови про накладання фінансових
штрафів без перевірки, тільки на підставі
рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу
без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час.
У разі винесення судом відповідного рішення він одночасно приймає рішення 1) про нарахування та виплату працівнику заробітної
плати в розмірі не нижче середньої заробітної
плати за відповідним видом економічної діяльності в регіоні у відповідному періоді без урахування фактично виплаченої заробітної плати та
2) про нарахування і сплату відповідно до зако-
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нодавства ПДФО та суми ЄСВ за встановлений
період роботи. Відповідні доповнення з’явились
у статті 235 КЗпП.

Адміністративні штрафи
Статтю 41 КУпАП законодавець оновив, доповнивши адміністративну відповідальність посадових осіб підприємств, установ, організацій та
ФОП новим штрафом у розмірі від 8500 до
17 000 грн за:
фактичний допуск працівника до роботи
без оформлення трудового договору (контракту);
допуск працівника — іноземця або особи
без громадянства до роботи без дозволу служби зайнятості.
Отже, як бачимо, фактичний допуск працівника до роботи без трудового договору
(тобто без видання наказу) коштуватиме загалом до 53 540 грн (36 540 грн + 17 000 грн)
плюс виплата такому працівнику заробітної
плати в розмірі не нижче середньої заробітної
плати за відповідним видом економічної діяльності в регіоні у відповідному періоді.
А неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про прийняття працівника на роботу
коштуватиме 1218 грн фінансового штрафу і
від 510 до 1700 грн адміністративного штрафу
(як за інше порушення трудового законодавства, передбачене частиною першою ст. 41
КУпАП).

Квота 5 % на працевлаштування
осіб певних категорій
Статтею 196 КЗпП була передбачена бронь на
прийняття молодi на роботу i професiйне
навчання на виробництвi. Практично ця норма
вже давно застаріла, і ніякий роботодавець на
неї уваги не звертав.
Але відтепер у статтю 196 КЗпП внесли
обов’язкове виконання квоти 5 % для працевлаштування соціально незахищених громадян.
Саме така квота прописана в Законі № 5067 і
діє з 2013 р.
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«Для працевлаштування
молоді, яка закінчила або припинила
навчання у загальноосвітніх, професійнотехнічних і вищих навчальних закладах,
звільнилася із строкової військової або
альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або
припинення навчання чи служби) і вперше
приймається на роботу,
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з
батьків або особи, яка їх замінює, можуть,
як виняток, прийматися на роботу,
а також інших категорій осіб, які
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, підприємствам, установам та організаціям встановлюється квота
відповідно до Закону України «Про зайнятість населення».
Інші категорії осіб, які мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню, перелічені в частині першій статті 14 Закону № 5067.
Отже, якщо досі за невиконання квоти штрафів
не було (є тільки штраф за безпідставну відмову
в працевлаштуванні працівників «квотних»
категорій за направленням служби зайнятості
на підприємствах, де квота не виконується), то
починаючи з 1 січня 2015 р. квота 5 % є вимогою трудового законодавства, за невиконання
якої накладаються фінансові (1218 грн) і адміністративні (від 510 до 1700 грн) штрафи*.
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нові, організації. Строк оформлення трудової
книжки — не пізніше п’яти днів після початку
проходження стажування.

Соціальна реформа

Про оформлення трудових книжок
Статтю 48 КЗпП привели у відповідність до
вимог статті 29 Закону № 5067 та Інструкції
про порядок ведення трудових книжок працівників. Роботодавці зобов’язані оформлювати
трудові книжки на студентів вищих та учнів
професійно-технічних навчальних закладів, які
проходять стажування на підприємстві, в уста-

Законом України «Основи законодавства
України про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» ще з далекого 1998 р.
передбачено, що залежно вiд страхового випадку є такi види загальнообов’язкового державного соцiального страхування:
пенсiйне страхування;
страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням;
страхування вiд нещасного випадку на
виробництвi та професiйного захворювання,
якi спричинили втрату працездатностi;
страхування на випадок безробiття;
медичне страхування.
Кожен окремий вид соціального страхування (крім медичного, який до 2015 р. так і не
був запроваджений в обов’язковому порядку в
Україні) має свій фонд і закон:
Пенсійний фонд і Закон № 1058;
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і Закон № 2240;
Фонд соціального страхування від
нещасних випадків і Закон № 1105;
Фонд соціального страхування на випадок безробіття і Закон № 1533.
2014 р. став вирішальним для деяких фондів. Законодавець довго думав над тим, як
«спростити» роботу всіх фондів,* і в результаті
таких роздумів в Україні з’явився Закон № 77,
яким запроваджено таке:
1) Пенсійний фонд і Фонд соціального страхування на випадок безробіття залишаються
працювати окремо відповідно до своїх законів

* На думку редакції, зазначене питання потребує додаткових роз’яснень уповноважених органів. — Прим. ред.

* Проектами законів передбачалося поєднання трьох
фондів в один, крім пенсійного. — Прим. авт.
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№ 1058 і № 1533 і надають страхові послуги та
здійснюють виплати як і раніше;
2) Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і Фонд соціального страхування від нещасних випадків реорганізували шляхом злиття і утворення нового
Фонду соціального страхування. Злиття фондів відбулося на базі старого Закону № 1105,
за яким працював Фонд соціального страхування від нещасних випадків. А ось Закон
№ 2240, який регламентував роботу Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, втратив чинність з 2015 р.
Отже, з 1 січня 2015 р. маємо новий Фонд
соціального страхування і старий Закон
№ 1105, але вже в новій редакції, який отримав
нове життя і нову назву — Закон України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Новий Фонд соціального страхування буде
здійснювати такі види соціального страхування:
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності;
медичне.

Зміни в соціальному страхуванні
Варто відзначити, що багато що у здійсненні
страхових виплат залишилося як і було, але є і
важливі зміни.
1. Листки непрацездатності, подані особами, які відпрацювали менше 6 з 12 місяців
перед настанням страхового випадку, будуть
оплачуватися з обмеженнями.
Як передбачено в частині четвертій статті
19 Закону № 1105, застраховані особи, які
протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж
менше 6 місяців, мають право на матеріальне
забезпечення в таких розмірах:
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допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати,
з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом у
місяці настання страхового випадку;
допомога по вагітності та пологах —
виходячи з нарахованої заробітної плати,
з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не
менше за розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої законом у місяці настання
страхового випадку.
Тобто перше, що необхідно буде перевірити кадровику, так це період роботи на підприємстві застрахованої особи, яка надала листок
непрацездатності. Якщо цей період перевищує
6 місяців, то кадровик передає листок непрацездатності для оплати в бухгалтерію і вона
оплачує його у звичайному порядку (відповідно до Постанови № 1266).
Якщо ж застрахована особа відпрацювала
менше 6 місяців на цьому підприємстві, то
необхідно звернутися до працівника, щоб він
за місцем свого проживання отримав у
Пенсійному фонді довідку за формою ОК-5
(при собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний номер, на місті треба буде заповнити
відповідну заяву для отримання довідки),
у якій буде зазначено місяці страхового стажу
за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку. Така довідка передається до
бухгалтерії для подальшої оплати листка
непрацездатності.
Отже, якщо за останні 12 місяців бухгалтер
нарахує 6 місяців (не обов’язково поспіль,
закон такої вимоги не встановлює) сплати страхових внесків (у т. ч. у поточного роботодавця),
то оплата листка непрацездатності здійснюється відповідно до Постанови № 1266. Але якщо
за останні 12 місяців страхові внески були сплачені менше ніж у 6 місяцях, то оплата страхових
випадків — тимчасової непрацездатності, вагіт-
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ності та пологів — буде здійснюватися з урахуванням наведених вище обмежень.
2. Обчислення страхового стажу залишилося без змін, а ось відсотки для оплати листка непрацездатності змінилися.
Відповідно до статті 24 Закону № 1105
допомога по тимчасовій непрацездатності
виплачується у відсотках від середньої заробітної плати (доходу) залежно від страхового
стажу в таких розмірах:
50 % — застрахованим особам, які мають
страховий стаж до 3 років;
60 % — застрахованим особам, які мають
страховий стаж від 3 до 5 років;
70 % — застрахованим особам, які мають
страховий стаж від 5 до 8 років;
100 % — застрахованим особам, які
мають страховий стаж понад 8 років;
100 % — застрахованим особам, віднесеним до 1–4 категорій осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи*;
одному з батьків або особі, що їх замінює та
доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка
потерпіла від Чорнобильської катастрофи;
ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону
України «Про жертви нацистських переслідувань»; донорам, які мають право на пільгу,
передбачену статтею 10 Закону України «Про
донорство крові та її компонентів». Для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної
плати (доходу) переліченим особам останні
подають копії відповідних посвідчень або

інші документи, що підтверджують право на
пільгу.
Найпоширенішим питанням сьогодні є таке:
за якими відсотками оплачувати листок
непрацездатності, виписаний ще у 2014 р.
(працівник захворів у 2014 р.), а наданий для
оплати у 2015 р.?
Безумовно, хочеться думати, що оскільки
страховий випадок настав у 2014 р., то для його
оплати застосовуються старі 60–80 % середньої
заробітної плати. Але, на жаль, ні. Старі 60–80 %
у 2015 р. не діють, оскільки Закон № 2240, яким
було передбачено такі відсотки, втратив чинність з 1 січня 2015 р. А оскільки працівник
надав листок непрацездатності для оплати у
2015 р. (рік, у якому запроваджено нові умови
Законом № 1105) і протоколом комісії із соціального страхування буде призначено оплату
листка непрацездатності у 2015 р., фінансування цієї оплати також буде замовлятися у 2015 р.,
тому і відсоткові обмеження діятимуть нові —
50–70 %.
Але Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у листі від 17 січня
2015 р. № 2.4-17-92 заявив, що такі «перехідні»
лікарняні слід оплачувати за «старими» розмірами, із чим, на думку автора, важко погодитися.
Також актуальним на сьогодні є запитання:
як кадровикам заповнювати старі бланки
листків непрацездатності, видані з 1 січня
2015 р., у яких зазначено старі норми щодо
стажу роботи — до 5 років, від 5 до 8 років, від
8 років і більше? Відповідь очевидна: акуратною рискою закреслюємо і пишемо правильний стаж і відповідний відсоток*.
Звертаємо увагу, що сам порядок обчислення страхового стажу залишився без змін.

* Роз’яснення з приводу оплати з 1 січня 2015 р. листків
непрацездатності чорнобильцям категорії 4 див. у листі
Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 17 січня 2015 р. № 2.417-92 на с. 15. — Прим. ред.

* За роз’ясненням Фонду, старі бланки листків непрацездатності будуть в обігу ще щонайменше рік. Тому немає
іншого виходу крім як внесення до них правильної інформації згідно зі змінами в законодавстві. — Прим. ред.
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Олена Ткаченко,
консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Зміни в оподаткуванні
оплати праці з 2015 р.
Із 1 січня 2015 р. запрацювала низка змін у податковому
законодавстві, які безпосередньо торкнулися порядку
проведення нарахувань та утримань з виплат, пов’язаних
з оплатою праці працівників. Розглянемо зміни в оподаткуванні
оплати праці, про які має знати кожен роботодавець

Нормативно-правові акти до теми:
Податковий кодекс України (далі — ПКУ);
Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464);
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 р. № 71-VIII (далі — Закон
№ 71);
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати
праці» від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII (далі — Закон № 77).

1 січня 2015 р. відбулося кардинальне
реформування податкової системи
України, зокрема відповідно до змін,
унесених Законом № 71 до ПКУ. Також
змінилася низка норм щодо нарахування та
утримання єдиного соціального внеску на
за гальнообов’язкове державне соціальне

З
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страхування (далі — ЄСВ) відповідно до Закону № 77, яким внесено зміни до Закону
№ 2464.
Безумовно, нововведення вплинули на оподаткування заробітної плати ПДФО, військовим збором та нарахування ЄСВ. Далі про все
докладніше.
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Умови зменшення бази
нарахування ЄСВ
Зменшення бази нарахування ЄСВ було найбільш гучною нормою, анонсованою серед
податкових змін з 2015 р. Адже планувалося
зменшити податковий тиск на фонд оплати
праці для легалізації зарплат працівників.
Натомість норму прописали так, що мало хто
з роботодавців зможе нею скористатися.
Передусім слід звернути увагу, що:
понижувальний коефіцієнт для нарахування ЄСВ не застосовується до заробітної
плати (доходів) фізосіб із джерел не за основним місцем роботи (частина п’ята ст. 8 Закону
№ 2464);
понижувальний коефіцієнт застосовується лише до ставок для нарахування ЄСВ. Для
зниження ставок для утримання ЄСВ коефіцієнт не застосовується (п. 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 77).
Обов’язкові умови для пониження ставки
ЄСВ визначені пунктом 3 розділу ІІ «Прикінцеві
та перехідні положення» Закону № 77. Так,
з 1 січня 2015 р. під час нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або
нарахування винагороди за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД) ставки ЄСВ (крім
ставок ЄСВ для допомоги по тимчасовій
непрацездатності й допомоги по вагітності та
пологах) застосовуються з коефіцієнтом 0,4*
у випадку, якщо платником виконуються
одночасно такі умови:
загальна база нарахування ЄСВ за
місяць, за який нараховується зарплата (дохід)
та/або винагорода за ЦПД, у 2,5 разу або більше перевищує загальну середньомісячну базу
нарахування ЄСВ платника за 2014 р. Якщо
ця умова не виконується, то платник застосовує коефіцієнт, що обчислюється шляхом
ділення загальної середньомісячної бази
* Із 1 січня 2016 р. передбачено підвищення цього коефіцієнта до 0,6.
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нарахування ЄСВ платника за 2014 р. на
загальну базу нарахування ЄСВ за місяць, за
який нараховується заробітна плата (дохід) та/
або винагорода за ЦПД (у будь-якому випадку
коефіцієнт не може бути меншим ніж 0,4);
середня заробітна плата по підприємству збільшилася мінімум на 30 % порівняно
із середньою заробітною платою за 2014 р.;
середній платіж ЄСВ на одну застраховану особу після застосування понижувального
коефіцієнта становить не менше ніж 700 грн;
середня зарплата по підприємству становить не менше трьох мінімальних зарплат.
Отже, для того щоб визначити, чи має підприємство право на зниження ставки нарахування ЄСВ у 2015 р., розрахунки та порівняння
з відповідними середніми показниками за
2014 р. слід здійснювати щомісяця. На жаль,
досі не надано жодних офіційних роз’яснень
про те, як проводити обчислення, зокрема як
визначати середню зарплату по підприємству.
Розглянемо застосування понижувального
коефіцієнта на прикладі.

Приклад 1
Середня зарплата на місяць на
одного працівника ТОВ «Легенда» у
2014 р. становила 3500 грн. У січні 2015 р.
середню зарплату по підприємству підвищили на 30 %, тобто до 4550 грн на одного
працівника. База нарахування ЄСВ у січні
2015 р. становила 91 000 грн, у той час як
у 2014 р. середньомісячна база нарахування ЄСВ становила 70 000 грн.
Умовно вважатимемо, що підприємству встановлено клас професійного
ризику виробництва — 41, за якого ставка ЄСВ — 38 %.
Щоб скористатися понижувальним
коефіцієнтом, необхідно провести такі
розрахунки:
Умова щодо збільшення середньої
зарплати по підприємству в січні 2015 р.
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не менше як на 30 % порівняно із середньою
заробітною платою за 2014 р. виконується. Отже, проводимо подальші розрахунки.
Перевіряємо, чи середня зарплата
по підприємству у відповідному місяці
становить не менше трьох мінімальних
зарплат. Із січня по листопад 2015 р. ця
сума має бути не меншою ніж 3654 грн
(1218 грн × 3), у грудні 2015 р. — не меншою ніж 4134 грн (1378 грн × 3). Ця умова
підприємством також виконується.
Визначаємо загальну середньомісячну базу нарахування ЄСВ платника за
2014 р. (для цього базу нарахування ЄСВ
за кожен місяць 2014 р. плюсуємо і ділимо на 12) та порівнюємо отриманий
результат із загальною базою нарахування ЄСВ за місяць, за який нараховується зарплата (дохід), тобто січень
2015 р. Якщо загальна база нарахування
за звітний місяць перевищує загальну
середньомісячну базу нарахування ЄСВ за
2014 р. у 2,5 разу, виникає право на застосування коефіцієнта 0,4. Якщо ні, то
обчислюємо коефіцієнт шляхом ділення
загальної середньомісячної бази нарахування ЄСВ платника за 2014 р. на загальну базу нарахування ЄСВ за звітний
місяць (цей коефіцієнт не може бути
меншим за 0,4).
У розглянутому випадку середньомісячна база нарахування ЄСВ зросла в
1,3 разу (91 000 грн : 70 000 грн). Тому для
ставки ЄСВ можемо застосувати понижувальний коефіцієнт у розмірі 0,77
(70 000 грн : 91 000 грн). Відповідно, понижена ставка ЄСВ становитиме 29,26 %
(38 % × 0,77).
Перевіряємо останню умову —
середній платіж ЄСВ на одну особу має
бути в розмірі не меншому ніж 700 грн:
4550 грн × 29,26 % = 1331,33 грн.
Отже, ця умова також виконується.
Тому в наведеному прикладі підприєм-

№ 2 (97) лютий 2015

ство матиме право на застосування
понижувального коефіцієнта для нарахування ЄСВ у січні 2015 р. Для лютого і
наступних місяців потрібно буде проводити щоразу нові розрахунки.

Як бачимо з прикладу, аби застосувати
понижувальний коефіцієнт, підприємство має
значно підвищити заробітну плату працівникам у 2015 р. Якщо цього не відбулося, роботодавець нараховуватиме ЄСВ у тому ж розмірі, що й у 2014 р.
Добровільно застраховані особи, визначені
частиною шостою статті 10 Закону № 2464,
теж мають право на пониження ставки ЄСВ.
Водночас пониження ставки нарахування
ЄСВ не застосовується до:
оплати тимчасової непрацездатності й
допомоги по вагітності та пологах (ставка для
нарахування ЄСВ — 33,2 % установлена частиною шостою ст. 8 Закону № 2464);
зарплат та інших доходів сумісників (частина п’ята ст. 8 Закону № 2464);
зарплат працівників-інвалідів (ставка
для нарахування ЄСВ — 8,41 % установлена
частиною 13 ст. 8 Закону № 2464);
зарплат на підприємствах і в організаціях всеукраїнських громадських і громадських
організацій інвалідів (ставки для нарахування
ЄСВ — 5,3 % і 5,5 % установлені частиною 14
ст. 8 Закону № 2464).

Нарахування ЄСВ не може
проводитися із суми, що є
меншою за мінімальну зарплату
Згідно зі змінами, якщо база нарахування
ЄСВ (крім винагороди за ЦПД) не перевищує
розміру мінімальної зарплати, установленої
законом на місяць, за який нараховується
зарплата, то сума ЄСВ обчислюється як добуток розміру мінімальної заробітної плати,
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установленої законом на місяць, за який
нараховується зарплата, і ставки ЄСВ, установленої для відповідної категорії платника
ЄСВ (відповідні доповнення внесені Законом
№ 77 до частини п’ятої ст. 8 Закону № 2464).
Тобто тепер визначена не тільки верхня
межа для нарахування ЄСВ (сума доходу, що
дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на яку нараховується ЄСВ), а й нижня межа для нарахування ЄСВ
для кожної застрахованої особи, яка не може
бути нижчою за мінімальну зарплату.

Увага!
З мінімальної зарплати ЄСВ обчислюється
тільки в частині нарахувань. Утримують
ЄСВ із фактично нарахованого доходу.

У зв’язку із цим постає питання, чи застосовувати цю норму у випадку оформлення працівника на роботу з неповним робочим часом
й оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу виходячи з мінімальної зарплати?.
Крім того під цю норму підпадають і ті випадки, коли застрахована особа законно перебувала у відпустці без збереження зарплати на
підставі статті 25 або статті 26 Закону України
«Про відпустки» або ж коли працівник відпрацював на підприємстві неповний місяць і
звільнився.
ДФСУ у роз’ясненні, розміщеному на офіційному порталі цієї служби, надала відповідь на ці
запитання. На її думку, для всіх страхувальників
визначено, що в разі якщо база нарахування
ЄСВ (крім винагороди за ЦПД) не перевищує
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується
заробітна плата (дохід), сума ЄСВ обчислюється
як добуток розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід), та ставки
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Якщо місяць відпрацьовано
не повністю нарахування ЄСВ
проводять із фактично
нарахованого доходу
ЄСВ, установленої для відповідної категорії
платника, за умови відпрацювання застрахованою особою повного календарного місяця.
Тобто, якщо місяць відпрацьовано не повністю
нарахування ЄСВ проводять із фактично нарахованого доходу. Але при цьому має виконуватися умова, що зарплата працівника в розрахунку на повний місяць становить суму не меншу
ніж мінімальна зарплата.
Такий самий порядок застосовується й під
час нарахування роботодавцями ЄСВ на допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами в розмірі 33,2 %. Адже частину шосту статті 8
Закону № 2464 доповнено абзацом, згідно з
яким якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної зарплати, установленої законом на місяць, за який нараховується
зарплата, сума ЄСВ обчислюється як добуток
розміру мінімальної заробітної плати та
ставки ЄСВ, установленої для відповідної
категорії платника. Тобто і в цьому випадку ми
не можемо говорити про відпрацювання
повного робочого місяця, адже під час хвороби працівник не працював.
Водночас, якщо стаж для оплати листка
непрацездатності становить менше 8 років, то
розмір виплати в місяці хвороби буде меншим
ніж сума мінімальної зарплати (з 1 січня
2015 р.— 50–70 % середньої зарплати). Отже,
за логікою ДФСУ, у цьому випадку ми також
маємо нарахувати ЄСВ з фактично нарахованого доходу, а не з мінімальної зарплати.
Водночас у згаданому роз’ясненні про оплату
листків непрацездатності не йдеться. Тож сподіваємось, що ДФСУ буде дотримуватися саме
такої позиції й щодо «лікарняних».
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Зміни в оподаткуванні ПДФО
доходів працівників
Законом № 71 внесені зміни в розділ IV
«Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ щодо
оподаткування доходів фізосіб.
Тепер якщо місячний оподатковуваний
дохід працівника перевищує 10-кратний розмір мінімальної зарплати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року
(у 2015 р. — 12 180 грн), замість ставки 17 %
застосовується ставка 20 % (відповідні зміни
внесені до п. 167.1 ПКУ).
Правила застосування підвищеної ставки
не змінилися: якщо база оподаткування ПДФО
для місячного оподатковуваного доходу не
перевищує граничного розміру доходу, застосовується ставка ПДФО 15 %. Якщо ж база
оподаткування ПДФО, визначена з урахуванням пункту 164.6 ПКУ, перевищує розмір 10
мінімальних зарплат — до суми перевищення
застосовують ставку 20 %.
Також нагадаємо, що під час нарахування
(надання) доходів у будь-якій негрошовій
формі база оподаткування визначається як
вартість такого доходу, обчислена за звичайними цінами, помножена на негрошовий коефіцієнт (п. 164.5 ПКУ).

Приклад 2
Працівник працює в ТОВ «Легенда»
(див. умови прикладу 1). У січні
2015 р. йому нарахували заробітну плату
в розмірі 14 000 грн. За умовами прикладу 1 підприємство має право на застосування понижувального коефіцієнта 0,77,
тому ставка ЄСВ становитиме 29,26 %.
Відповідно, нарахування та утримання із
зарплати працівника становитимуть:
Нараховано ЄСВ: 14 000,00 грн ×
× 29,26 % = 4096,40 грн.
Утримано ЄСВ: 14 000,00 грн × 3,6 % =
= 504,00 грн.
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Утримано ПДФО: 12 180,00 грн ×
× 15 % + ((14 000,00 грн – 504,00 грн –
– 12 180,00 грн) × 20 %) = 2090,20 грн.
Утримано військовий збір:
14 000,00 грн × 1,5 % = 210,00 грн.
На руки працівник отримає:
14 000,00 грн – 504,00 грн – 2090,20 грн –
– 210,00 грн = 11195,80 грн.

Негрошовий коефіцієнт обчислюється
залежно від ставки оподаткування. У 2015 р. він
становить: для ставки ПДФО 15 % — 1,176471;
для ставки ПДФО 20 % — 1,25 (у 2014 р. він
становив 1,204819 для ставки 17 %).
Також з 2015 р. скасували ставку ПДФО в
розмірі 10 % для зарплати шахтарів (вилучено
п. 167.4 ПКУ, яким була запроваджена ця пільгова ставка ПДФО). Отже, зарплата працівників
цієї категорії оподатковується на загальних
умовах.

Що змінилося в оподаткуванні
відряджень
З 1 січня 2015 р. Законом № 71 розділ ІІІ
«Податок на прибуток підприємств» ПКУ
виклали в новій редакції. Тож ПКУ тепер не
містить визначення «витрат», а отже й умов
віднесення до них. Тепер усі витрати, понесені
у відрядженні, ділять на ті, що оподатковуються ПДФО, і ті, що не оподатковуються.
До авансового звіту включаються всі документально підтверджені витрати у відрядженні. Тобто за наявності підтвердних документів немає обмежень для визнання витрат,
понесених у відрядженні.
Що ж до ПДФО, то перелік витрат, які відшкодовуються платнику податку та не включаються до оподатковуваного доходу, визначено пунктом 170.9 ПКУ.
Визначення надміру витрачених коштів
фактично не змінилося. Об’єкт і база оподат-
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кування для надміру витрачених коштів, виданих на відрядження або під звіт та не повернених у встановлені законодавством строки,
визначається, як і раніше, з урахуванням вимог
пункту 164.5 ПКУ. Тобто під час визначення
бази оподаткування застосовується негрошовий коефіцієнт: для ставки 15 % — 1,176471,
для ставки 20 % — 1,25.
Надміру витраченими у відрядженні коштами, згідно з пунктом 170.9 ПКУ, є суми:
коштів, отриманих платником податку
на відрядження або під звіт і не повернених у
встановлений строк (підп. 170.9.2 ПКУ);
витрат, що перевищують суму витрат
платника податку, обчислених відповідно до
підпункту 170.9.1 ПКУ.
Відповідно до абзацу п’ятого підпункту «а»
підпункту 170.9.1 ПКУ не оподатковуються
ПДФО доходи у вигляді добових витрат, не
підтверджених документально (витрати на
харчування та фінансування інших власних
потреб фізособи), понесених у зв’язку з таким
відрядженням, у таких розмірах у 2015 р.:
для відряджень у межах України — не
більше 243,60 грн (1218 грн × 0,2) за кожен
календарний день такого відрядження;
для відряджень за кордон — не більше
913,50 грн (1218 грн × 0,75) за кожен календарний день такого відрядження.
Отже граничні розміри добових витрат у
2015 р. порівняно з 2014 р. не змінилися.
Для добових витрат, що не оподатковуються, також має бути підтверджений зв’язок
відрядження з господарською діяльністю підприємства.

Увага!
Із 1 січня 2015 р. доходи, що оподатковуються ПДФО, обкладаються військовим
збором. Це стосується й надміру витрачених у відрядженні коштів.
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У разі отримання під звіт коштів на виконання окремих цивільно-правових дій від
імені та за рахунок особи, що їх видала, надміру витраченими коштами вважається сума
коштів, що перевищує суму фактичних витрат
платника податку на виконання таких дій
(підп. «б» підп. 170.9.1 ПКУ).

Що змінилося у стягненні
військового збору
Оподаткування військовим збором подовжили. При цьому ставку податку залишили на
рівні 1,5 % об’єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.2 пункту 161 підрозділу 10
розділу ХХ ПКУ (зміни до ПКУ, внесені
Законом № 71).
Перелік платників військового збору,
визначений пунктом 162.1 ПКУ, також не змінився (підп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу
ХХ ПКУ). Тобто ними залишаються:
фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як із джерела їх походження в
Україні, так і іноземні доходи;
фізичні особи — нерезиденти, які отримують доходи із джерела їх походження в
Україні;
податкові агенти (підп. 14.1.180 ПКУ).
А ось об’єктом оподаткування з 1 січня
2015 р. є доходи, визначені статтею 163 ПКУ,
зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід платника податку. Тобто
загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід визначатиметься аналогічно з
доходами, які оподатковуються ПДФО. Для
визначення оподатковуваного військовим
збором доходу слід керуватися пунктами
164.1 і 164.2 та статтею 165 ПКУ. При цьому
застосування негрошового коефіцієнта під
час оподаткування військовим збором не
передбачено.
Отже, об’єктом оподаткування резидента
відповідно до пункту 163.1 ПКУ є:
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загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (підп. 163.1.1 ПКУ);
доходи із джерела їх походження в
Україні, які остаточно оподатковуються під час
їх нарахування, виплати, надання (підп.
163.1.2 ПКУ);
іноземні доходи — доходи (прибуток),
отримані із джерел за межами України
(підп. 163.1.3 ПКУ).

Загальний місячний (річний)
оподатковуваний дохід платника
податку для оподаткування
військовим збором визначається
аналогічно з доходами,
які оподатковуються ПДФО
Об’єктом оподаткування нерезидента
згідно з пунктом 163.2 ПКУ є:
загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід із джерела його походження в
Україні (підп. 163.2.1 ПКУ);
доходи із джерела їх походження в Україні,
які остаточно оподатковуються під час їх нарахування, виплати, надання (підп. 163.2.2 ПКУ).

Підвищено відповідальність
щодо сплати та звітування з ЄСВ
Насамкінець хотілося б звернути увагу роботодавців на підвищення їх відповідальності.
Адже законодавець зробив ставку саме на
такому підході до легалізації зарплат, обравши
метод «батога». Із 1 січня 2015 р. до підпунктів
2 і 3 частини 11 статті 25 Закону № 2464 внесені зміни Законом № 77, відповідно до яких
збільшено штрафи:
за несплату (неперерахування) або
несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ — до 20 % своєчасно несплачених
сум (раніше — до 10 %);
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за донарахування Державною фіскальною службою України або платником ЄСВ
своєчасно ненарахованого ЄСВ — до 10 %
зазначеної суми за кожен повний або неповний звітний період, за який донараховано таку
суму, але не більш як 50 % суми донарахованого ЄСВ (раніше — до 5 %).

Органи Державної фіскальної
служби України застосовують
до платників ЄСВ штрафні
санкції за неподання,
несвоєчасне подання, подання
не за встановленою формою
звітності з ЄСВ у розмірі
10 нмдг (170 грн) за кожне
таке неподання, несвоєчасне
подання або подання
не за встановленою формою
Крім того, частину 11 статті 25 Закону
№ 2464 доповнено пунктом 7, згідно з яким
органи Державної фіскальної служби України
застосовують до платників ЄСВ такі штрафні
санкції:
за неподання, несвоєчасне подання,
подання не за встановленою формою звітності з ЄСВ — у розмірі 10 нмдг (170 грн) за
кожне таке неподання, несвоєчасне подання
або подання не за встановленою формою;
за ті самі дії, учинені платником ЄСВ, до
якого протягом року було застосовано штраф за
таке порушення, — у розмірі 60 нмдг (1020 грн)
за кожне таке неподання, несвоєчасне подання
або подання не за встановленою формою звітності, передбаченою Законом № 2464.
За порушення законодавства про збір та
облік ЄСВ суттєво посилена адміністративна
та кримінальна відповідальність. Відповідні
зміни внесені до статті 1651 КУпАП та статті
2121 КК України Законом № 77.
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Олена Охріменко,
заступник директора департаменту —
начальник відділу спеціальних пенсій
департаменту пенсійного забезпечення
Пенсійного фонду України

Зміни в пенсійному
забезпеченні з 2015 р.
1 січня 2015 р. набрав чинності Закон
України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів України»
від 28 грудня 2014 р. № 76-VIII, яким внесено
зміни до низки законів, що регулюють питання пенсійного забезпечення.
Зокрема, внесено зміни до законів України
«Про державну службу», «Про прокуратуру»,
«Про судоустрій і статус суддів», «Про статус
народного депутата України», «Про наукову і
науково-технічну діяльність», «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» та ін.
Розглянемо детальніше, що ж змінилося в
законодавстві.

З

Зменшення відсотку
від заробітної плати для визначення
розміру пільгових пенсій
Починаючи з 1 січня 2015 р. зменшено відсоток від заробітної плати з 70 до 60 під час
призначення пенсій відповідно до статті 37
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Закону України «Про державну службу», статті
501 Закону України «Про прокуратуру», статті
138 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів», статті 20 Закону України «Про статус
народного депутата України».

Пенсія державним службовцям
призначається в розмірі 60 %
їх заробітної плати, з якої було
сплачено ЄСВ

Так, згідно зі статтею 37 Закону України
«Про державну службу» пенсія державним
службовцям призначається в розмірі 60 % їх
заробітної плати, з якої було сплачено ЄСВ,
а до 1 січня 2011 р. — страхові внески на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — у розмірі 60 % заробітної плати
працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи
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на державній службі, з якої було сплачено
ЄСВ, а до 1 січня 2011 р. — страхові внески на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Крім того, за нормами Закону України «Про
державну службу» призначаються пенсії:
посадовим і службовим особам органів
місцевого самоврядування;
журналістам державних і комунальних
засобів масової інформації;
дипломатичним працівникам;
помічникам-консультантам народних
депутатів та ін.
Отже, пенсії цих осіб також визначаються в
розмірі 60 %.

За зверненнями, що надійшли
до органів ПФУ до 1 січня 2015 р.,
застосовуються ті норми
законодавства, що діяли на час
звернення цих осіб за пенсією
Зазначені зміни стосуються осіб, які звертаються за призначенням пенсії або набувають
право на пільгову пенсію після 1 січня 2015 р.
За зверненнями, що надійшли до органів
Пенсійного фонду України (далі — ПФУ) до 1
січня 2015 р. (відповідно, особи набули право
на таку пенсію до вказаної дати), застосовуються ті норми законодавства, що діяли на час
звернення цих осіб за пенсією. Тобто пенсія їм
буде призначена в розмірі 70 % заробітної
плати.
Також у Законі України «Про державну
службу» статтю 371 викладено в новій редакції, а саме передбачено, що умови та порядок
перерахунку призначених пенсій визначаються Кабінетом Міністрів України (на сьогодні такий порядок не затверджений). Згідно
з попередньою редакцією зазначеної статті
перерахунок пенсій державним службовцям
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здійснювався в разі підвищення заробітної
плати працюючим державним службовцям.
Такі ж зміни відносно правових підстав для
проведення перерахунку пенсій внесено до
законів України «Про прокуратуру» та «Про
судоустрій і статус суддів».

Позбавлення права
на пільгову пенсію за певних умов
Внесено зміни до законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про
судоустрій і статус суддів», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб», згідно з якими за певних обставин особи позбавляються права на
отримання пенсій за вказаними законами.
Наприклад, державний службовець, звільнений з державної служби у зв’язку із засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення, пов’язане з корупцією, позбавляється права на одержання пенсії державного
службовця, і пенсія йому призначається на
загальних підставах (ст. 37 Закону України
«Про державну службу»).

Зменшення відсотку
від заробітної плати для визначення
розміру наукових пенсій
Певні зміни, які стосуються розмірів пенсій,
внесено і до Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність».
Насамперед зменшено відсоток від заробітної плати для обчислення пенсії з 80 до 60,
а для пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання,
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а також унаслідок каліцтва чи захворювання у
зв’язку з Чорнобильською катастрофою: за І
групою інвалідності змінено з 80 до 60, за ІІ
групою інвалідності — з 60 до 50 заробітної
плати наукового (науково-педагогічного) працівника.
Крім того, науковим (науково-педагогічним) працівникам, які визнані інвалідами І, ІІ,
ІІІ груп, пенсія по інвалідності призначається в
розмірі 60 % заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника незалежно від
віку за наявності стажу наукової роботи для
чоловіків — 20 років, для жінок — 15 років та
страхового стажу, передбаченого статтею 32
Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування».
Зменшено відсоток і під час призначення
пенсії в разі втрати годувальника:
на трьох і більше непрацездатних членів
сім’ї — з 80 до 60;
на двох непрацездатних членів сім’ї —
з 60 до 50.
Слід зауважити, що пенсія в разі втрати годувальника обчислюється у відсотках не від заробітної плати, а від пенсії померлого годувальника. Тобто спочатку визначається пенсія годувальнику в розмірі 60 % заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, а вже
від неї, залежно від кількості утриманців, обчислюється пенсія в разі втрати годувальника.

Скасування можливості
дострокового виходу на пенсію
Згідно із Законом України «Про внесення змін
та визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів України» з 1 січня
2015 р. із законів України «Про зайнятість
населення», «Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні», «Про загальні засади
подальшої експлуатації і зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС та перетворення зруйно-
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ваного четвертого енергоблоку цієї АЕС на
екологічно безпечну систему» виключено
норми, які давали право на достроковий
вихід на пенсію за певних умов.
Так, стаття 49 Закону України «Про зайнятість населення» і стаття 21 Закону України
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні» містили норми щодо дострокового
призначення пенсій особам, трудовий договір
з якими розірвано за півтора року до досягнення ними пенсійного віку, установленого
статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (60
років), або віку, що дає право на призначення
пенсії відповідно до законів України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову
і науково-технічну діяльність», з ініціативи
роботодавця у зв’язку виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом
здоров’я або у зв’язку зі змінами в організації
виробництва і праці (у т. ч. ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням
підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників), та
військовослужбовцям, звільненим з військової
служби у зв’язку зі скороченням чисельності
або штату без права на пенсію.
Пунктом «в» статті 12 Закону України «Про
загальні засади подальшої експлуатації і зняття
з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку
цієї АЕС на екологічно безпечну систему» надавалося право працівникам Чорнобильської
АЕС, які влаштувалися на роботу до 15 грудня
2000 р. і вивільняються з роботи у зв’язку з
достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з
експлуатації, на достроковий вихід на пенсію.
Ураховуючи, що відповідні статті вилучено
із законів, з 1 січня 2015 р. пенсії особам,
звільненим до досягнення пенсійного віку, не
призначаються, але виплата раніше призначених пенсій продовжується.
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Скасування доплат
до пенсій чорнобильцям
Із Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» вилучено статтю 2, якою було визначено категорії зон
радіо активно забруднених територій, а із
Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» —
абзац п’ятий частини другої статті 2, у якому
надано визначення зони посиленого радіоекологічного контролю. Отже, до зон радіоактивно забруднених територій не належить
зона посиленого радіоекологічного контролю. Тому доплати до пенсій, на які мають
право особи, що проживають на вказаній
території, з 1 січня 2015 р. не встановлюються, раніше встановлені доплати продовжують
виплачуватися.
Крім того, із Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» вилучено статтю 39. У зв’язку із цим доплата непрацюючим пенсіонерам, які проживають на
територіях радіоактивного забруднення, за
заявами, поданими після 1 січня 2015 р., не
встановлюється.

Оподаткування пенсій
На виконання положень Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи» від 28 грудня 2014 р.
№ 71-VІІІ у зв’язку із набранням чинності змінами до Податкового кодексу України з 1 січня
2015 р. податок на доходи фізичних осіб
(ПДФО) справляється із суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує
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Податок на доходи фізичних осіб
(ПДФО) справляється із суми
пенсій (включаючи суму їх
індексації, нараховану відповідно
до закону), якщо їх розмір
перевищує три розміри
мінімальної заробітної плати
три розміри мінімальної заробітної плати
(у розрахунку на місяць), установленої на 1
січня звітного податкового року, — у частині
такого перевищення.
Тобто базою оподаткування у 2015 р. є
суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання в частині, що перевищує
3654,00 грн на місяць (1218,00 × 3).
Крім того, з 1 січня 2015 р. змінено ставку
ПДФО:
15 % — якщо база оподаткування місячного оподаткованого доходу не перевищує
десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня
звітного податкового року (у 2015 р.: 1218,00 ×
× 10 = 12 180,00 грн);
20 % — якщо база оподаткування в
календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати.
Наприклад, для пенсії, яка становить
5000,00 грн на місяць, базою оподаткування
буде 1346,00 грн (5000,00 – 3654,00), до якої
застосовується ставка 15 %. Розмір податку —
201,90 грн, до виплати пенсіонеру —
4798,10 грн (5000,00 – 201,90).
Для пенсії, яка становить 18 000,00 грн на
місяць, базою оподаткування буде 14 346,00 грн
(18 000,00 – 3654,00), де податок для суми
12 180,00 грн обчислюється в розмірі 15 %
(1827,00 грн), а для суми, що її перевищує
(2166,00 грн) — 20 % (433,20 грн). Загальна
сума податку — 2260,20 грн, пенсія до виплати — 15 739,80 грн.
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Євгеній Губа,
бухгалтер-експерт

Відтерміновано обов’язковість
посвідчення застрахованої особи
з 1 січня 2015 р. Законом України «Про
внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких законодавчих
актів України» від 28 грудня 2014 р.
№ 76-VIII відтерміновується до 1 січня
2017 р. дія положень Закону України «Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 8 липня 2010 р. № 2464-VI (далі — Закон
№ 2464) стосовно впровадження та застосування посвідчення застрахованої особи
(підп. 7-9 частини другої ст. 6, ст. 22 та ін.).
Нагадаємо, що згідно з підпунктами 7–9
частини другої статті 6 Закону № 2464 платник ЄСВ (тобто, роботодавець) зобов’язаний
буде:
перевіряти під час прийняття на роботу
наявність в особи посвідчення застрахованої
особи;
повідомляти у складі звітності про прийняття на роботу особи, відомостей про яку
немає в Державному реєстрі або яка не
пред’явила на вимогу роботодавця посвідчення застрахованої особи, та подавати необхідні відомості і документи для взяття зазначеної особи на облік (відтермінування
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стосується норми щодо повідомлення у складі звітності про прийняття на роботу особи,
яка не пред’явила на вимогу платника ЄСВ
посвідчення застрахованої особи);
отримувати в територіальному органі
Пенсійного фонду посвідчення застрахованої
особи в порядку, установленому Пенсійним
фондом, та видавати їх застрахованим особам — працівникам.
У свою чергу, у статті 22 Закону № 2464
визначено, що особи, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, одержують посвідчення застрахованої особи, яке є єдиним для всіх видів страхування. Порядок видачі та зразок посвідчення
затверджуються Кабміном. Посвідчення має
номер, що відповідає номеру облікової картки
застрахованої особи в Державному реєстрі і не
змінюється протягом усього життя застрахованої особи. Номер посвідчення застрахованої
особи є обов’язковим для використання підприємствами, установами, організаціями всіх
форм власності, фізичними особами в разі
виплати доходів, з яких сплачується ЄСВ. За
невиконання цих вимог посадові особи несуть
відповідальність згідно із законом.
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Надія Реутова,
консультант з питань оплати праці

Закінчення. Початок у № 12, 2014 і № 1, 2015

Зміст колективного договору
Завершуючи тему колективного договору, розглянемо
зміст його розділів, присвячених питанням охорони праці
та соціальних пільг для працівників

Умови та охорона праці
Відповідно до статті 161 КЗпП роботодавець
розробляє за участю професійних спілок і
реалізує комплексні заходи щодо охорони
праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII
(далі — Закон № 2694-XII)*. До них можна
віднести заходи щодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників шляхом упровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та
автоматизації виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці, зниження та усунення запиленості та загазованості повітря у виробничих приміщеннях,
зниження інтенсивності шуму, вібрації,
випромінювань тощо (ст. 158 КЗпП).
* Докладніше про систему охорони праці на підприємстві див. спецвипуск до журналу «Кадровик України» № 2,
2014. — Прим. ред.
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Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і
контролюють виконання цих планів (ст. 153
КЗпП).
План заходів щодо охорони праці включається до колективного договору (ст. 161
КЗпП).
Крім того, відповідно до статті 153 КЗпП на
роботодавця покладається систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з
питань охорони праці, протипожежної охорони. Тому доцільно включити в колективний
договір також план проведення та фінансування навчання працівників з питань охорони
праці.
Для проведення заходів з охорони праці
виділяються кошти і необхідні матеріали.
Порядок їх використання та контролю за
витрачанням з боку трудового колективу
визначається в колективних договорах (ст. 162
КЗпП).
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Відповідно до статті 19 Закону № 2694-XII
витрати на охорону праці становлять:
для підприємств, незалежно від форм
власності, або фізичних осіб, які відповідно до
законодавства використовують найману
працю, — не менше 0,5 % фонду оплати праці за
попередній рік;
для підприємств, що утримуються за
рахунок бюджету, з 1 січня 2015 р. розмір
витрат на охорону праці встановлюється в
колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства. До 1 січня
2015 р. розмір таких витрат становив 0,2 %
фонду оплати праці за попередній рік. Ця зміна
внесена в статтю 19 Закону № 2694-XII Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного
соціального страхування та легалізації фонду
оплати праці» від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII.

Для підприємств, що утримуються
за рахунок бюджету, з 1 січня
2015 р. розмір витрат на охорону
праці встановлюється
в колективному договорі
з урахуванням фінансових
можливостей підприємства
Слід зауважити, що відповідно до статті 7
Закону № 2694-XII роботодавець може за свої
кошти додатково встановлювати за колективним договором працівнику пільги та компенсації, не передбачені законодавством.
Особли вої уваги під час затвердження
плану заходів щодо охорони праці потребують, зокрема, такі питання:
порядок видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту на роботах із шкідливими та
небезпечними умовами праці, а також робо-
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Згідно з колективним договором
роботодавець може додатково,
понад установлені норми,
видавати працівнику певні засоби
індивідуального захисту,
якщо фактичні умови праці цього
працівника вимагають їх
застосування
тах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах
(ст. 163 КЗпП).
Тут потрібно звернути увагу, що згідно з
колективним договором роботодавець може
додатково, понад установлені норми, видавати
працівнику певні засоби індивідуального
захисту, якщо фактичні умови праці цього
працівника вимагають їх застосування (ст. 8
Закону № 2694-XII). Під час розроблення
такого порядку використовують нормативні
документи: наказ Держгірпромнагляду України «Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості» від 16 квітня 2009 р. № 62 та аналогічні накази за різними сферами діяльності;
порядок та норми видачі мила та знешкоджувальних засобів на роботах, пов’язаних із забрудненням (ст. 165 КЗпП);
порядок видачі молока і лікувальнопрофілактичного харчування на роботах із
шкідливими умовами праці (ст. 166 КЗпП);
порядок забезпечення працівників
гарячих цехів газованою солоною водою
(ст. 167 КЗпП);
порядок організації перерв у роботі для
обігріву та відпочинку в обладнаних приміщеннях для працівників, що пр ацюють у
холодну пору року на відкритому повітрі або в
закритих неопалюваних приміщеннях, ван-
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тажникам та деяким іншим категоріям працівників у випадках, передбачених законодавством (ст. 168 КЗпП);
порядок організації та фінансування
попереднього (під час прийняття на роботу) і
періодичних (протягом трудової діяльності)
медичних оглядів працівників, зайнятих на
важких роботах, роботах із шкідливими чи
небезпечними умовами праці або таких, де є
потреба в професійному доборі, а також
щорічного обов’язкового медичного огляду
осіб віком до 21 року (ст. 169 КЗпП);
порядок переведення на легшу роботу
працівників, які цього потребують за станом
здоров’я (ст. 170 КЗпП);
порядок організації навчання, перекваліфікації та працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, встановлення
на їх прохання неповного робочого часу та створення пільгових умов праці (ст. 172 КЗпП);
порядок відшкодування шкоди в разі
ушкодження здоров’я працівників (ст. 173
КЗпП).
Шкода, заподіяна працівникам каліцтвом
або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним
з виконанням трудових обов’язків, обов’язково відшкодовується в установленому законодавством порядку.
Водночас статтею 9 Закону № 2694-XII
передбачено, що роботодавець може за рахунок власних коштів здійснювати потерпілим
та членам їх сімей додаткові виплати відповідно до колективного договору. Тому якщо сторони домовляться про надання таких виплат,
їх розміри та умови надання фіксуються в
колективному договорі.
Під час розроблення розділу «Охорона
праці» використовують, зокрема, такі нормативні документи:
постанова КМУ «Про затвердження
Переліку виробництв, цехів, професій і посад
із шкідливими умовами праці, робота в яких
дає право на скорочену тривалість робочого
тижня» від 21 лютого 2001 р. № 163;
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наказ Мінпраці та соцполітики України
«Про затвердження Порядку застосування
Переліку виробництв, цехів, професій і посад
із шкідливими умовами праці, робота в яких
дає право на скорочену тривалість робочого
тижня» від 23 березня 2001 р. № 122;
наказ МОЗ України «Про затвердження
Переліку важких робіт та робіт із шкідливими
і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок» від 29
грудня 1993 р. № 256;
наказ МОЗ України «Про затвердження
Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і
небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх» від
31 березня 1994 р. № 46.

Соціальні пільги та гарантії
У цьому розділі першочергова увага приділяється особливостям в організації праці жінок,
молоді (у т. ч. неповнолітніх) та працівників,
які поєднують роботу з навчанням (розділи
ХІІ–ХІV КЗпП)*.
Немає потреби наводити в тексті колективного договору всі ті норми, що є обов’язковими
для виконання. Але якщо сторони домовляться
про додаткові пільги для таких категорій працівників (наприклад, збільшення строку відпустки порівняно з установленим або зменшення тривалості робочого часу), то це має бути
зафіксовано в тексті колективного договору.
Крім того, умовами колективного договору
можуть бути передбачені, за домовленістю
сторін, додаткові соціальні пільги для працівників, наприклад:
внески підприємства згідно з договорами добровільного медичного та пенсійного
страхування працівників і членів їхніх сімей;
* Про передбачені законом пільги та гарантії для працівників цих та інших категорій див. спецвипуск до журналу
«Кадровик України» № 1, 2014. — Прим. ред.
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оплата за утримання дітей працівників у
дошкільних закладах;
вартість путівок працівникам та членам
їхніх сімей на лікування, відпочинок та екскурсії;
одноразова допомога працівникам, які
виходять на пенсію, або надбавки та доплати до
державних пенсій працюючим пенсіонерам;
витрати на платне навчання працівників і
членів їхніх сімей, не пов’язане з виробничою
необхідністю;
придбання підприємством проїзних
квитків;
оплата подарунків до свят і квитків на
видовищні заходи для дітей працівників;
витрати на проведення культурно-освітніх і оздоровчих заходів;
витрати на благоустрій садівничих товариств (будівництво шляхів, енерго- та водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру), будівництво гаражів для
працівників;
видача позик працівникам підприємства
для поліпшення житлових умов, на індивіду-
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альне будівництво, ведення домашнього господарства;
оплата вартості житла, переданого у власність працівникам;
здійснення витрат підприємством на
оплату послуг з лікування працівників;
виплата матеріальної допомоги разового
характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення
дітей, поховання;
виплата матеріальної та благодійної допомоги особам, які не перебувають у трудових
відносинах з підприємством, та інше.
Насамкінець нагадаємо, що колективний
договір може передбачати додаткові порівняно
з чинним законодавством і угодами гарантії,
соціально-побутові пільги, зокрема щодо дитячого оздоровлення та придбання новорічних
подарунків для дітей працівників (ст. 7 Закону
України «Про колективні договори і угоди»
із змінами, внесеними Законом України від 28
грудня 2014 р. № 77-VIII).
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає
Юрій Юров, завідувач відділу із наукового
забезпечення питань економіки праці
та розвитку професійно-класифікаційної
сфери Державної установи Науково-дослідний
інститут соціально-трудових відносин
Міністерства соціальної політики України

Де можна знайти кваліфікаційні характеристики до посад, зазначених у КП? Чи існує загальний перелік усіх випусків ДКХП?

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі —
ДКХП) — це систематизований за
видами економічної діяльності відповідно до
«Класифікації видів економічної діяльності ДК
009:2010» збірник описів професій, які наведено у Національному класифікаторі України
«Класифікатор професій ДК 003:2010» (далі —
КП). ДКХП є нормативним документом,
обов’язковим з питань управління персоналом
на підприємствах, в установах і організаціях
усіх форм власності, і призначений для таких
цілей:
визначення переліку основних робіт,
властивих тій чи іншій посаді, та забезпечення
єдності у визначенні кваліфікаційних вимог до
певних посад;
ведення документації про укладення трудового договору (прийняття на роботу), професійне просування, переведення на іншу
роботу, відсторонення від роботи, припинення
і розірвання трудового договору;
проведення кваліфікаційних випробувань з метою оцінювання повноти, відповідності змісту та якості виконання робіт працівником певної професії відповідного розряду
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(категорії) з урахуванням вимог охорони
праці;
визнання кваліфікаційного статусу працівника;
розподіл робіт за складністю та відповідальністю, стажем роботи, необхідною освітою і професійною підготовкою працівників;
організація і ведення виробничих процесів;
присвоєння і підвищення кваліфікаційних
розрядів (категорій) за професією відповідно
до оволодіння особою певним обсягом знань і
робіт за результатами кваліфікаційної атестації;
організація навчально-виховного процесу в закладах освіти, які готують працівників за
професіями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
розроблення робочих (посадових)
інструкцій працівників, які закріплюють їх
завдання та обов’язки, права, відповідальність;
підготовка положень про структурні підрозділи;
підбір та розстановка персоналу;
моніторинг раціональності використання
персоналу згідно з професією, фахом, кваліфікацією.
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На сьогодні в системі національної професійної класифікації України розроблено 99
галузевих випусків ДКХП. Їх перелік станом на
1 січня 2015 р. наведено на с. 87.
Звертаємо увагу на те, що відповідно до
встановленої форми додатків А і Б до КП у
колонці «Випуск ДКХП» зазначено номер
випуску ДКХП, у якому вміщено кваліфікаційну характеристику відповідної професії.
Цілком природне запитання — де можна
придбати випуски ДКХП? На жаль, однозначної відповіді на сьогодні немає. Наприклад,
випуски ДКХП «відомчого» спрямування
(№ 92, 93,94, 95, 96 та ін.) взагалі можуть не

тиражуватися для широкого загалу, а окремі
випуски ДКХП були надруковані обмеженим
накладом. Так, випуск № 91 «Дизайн та
дизайнерські роботи» був надрукований
накладом 100 примірників.
Що стосується інших випусків ДКХП, то
після припинення діяльності Центру продуктивності (м. Краматорськ) досі не визначено
видавництва, відповідального за тиражування випусків ДКХП. Водночас окремі випуски
ДКХП розміщені на офіційних сайтах міністерств, відповідальних за їх ведення. Наприклад, на сайті Мінсоцполітики України оприлюднено випуск № 1 ДКХП.

Похідні слова «старший», «провідний» тощо ставлять до чи після
назви посади, наприклад «Старший біолог» чи «Біолог старший»?

У наведеному випадку йдеться про
похідні слова до професій (професійних назв робіт), що визначені в
Додатку В до КП. Порядок їх застосування
визначено в Примітці 1 Додатку В до КП,
а саме: «Похідні слова до професій (професійних назв робіт) можуть застосовуватися за
умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії. Наприклад, від назви
професії «Соціолог» (код КП 2442.2) можна
утворювати похідну назву професії «Провідний
соціолог» з кодом КП 2442.2, тоді як похідне
слово «Головний» не може застосовуватися,
враховуючи те, що в КП є чинна професійна
назва роботи «Головний соціолог» з кодом КП
1232».
У користувачів КП можуть з’явитися певні
запитання у випадках, коли похідне слово до
професії збігається з її кваліфікаційною
категорією. У таких випадках пропонуємо
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звертатися до відповідного галузевого випуску
ДКХП. Також слід пам’ятати, що похідні слова
до професій (посад) на практиці застосовуються, як правило, для визначення або регламентації організаційно-правового статусу працівника на підприємстві.
У наведеному випадку професійна назва
роботи «Старший біолог» відповідає нормам КП, але не виступає як кваліфікаційна
категорія. Галузевим випуском 25 «Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних,
бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів» ДКХП передбачено такі кваліфікаційні
категорії за цією професією: «Біолог», «Біолог
2 категорії», «Біолог 1 категорії», «Провідний
біолог».
Насамкінець зауважимо, що під час запису
професійної назви роботи до трудової книжки,
штатного розпису тощо відповідно до прикладу, наведеного в Примітці 1 Додатку В до КП,
похідне слово зазвичай пишеться перед професійною назвою роботи.
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Через який час можна перевести молодшого інспектора з кадрів на посаду інспектора з кадрів?

Під час присвоєння і підвищення кваліфікаційних категорій, професійного
просування по роботі, проведення
кваліфікаційної атестації тощо слід користуватися галузевими випусками ДКХП. ДКХП є
нормативним документом, обов’язковим з
питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм
власності та видів економічної діяльності.
Кваліфікаційну характеристику професії
«Інспектор з кадрів» вміщено до розділу 1
«Професії керівників, професіоналів, фахівців
та технічних службовців» випуску 1 «Професії
працівників, що є загальними для всіх видів
економічної діяльності» ДКХП, який було
затверджено наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 29 грудня
2004 р. № 336.
Відповідно до кваліфікаційної характеристики кваліфікаційна категорія «молодший» до
професії «Інспектор з кадрів» не передбачена.
Натомість у розділі «Кваліфікаційні вимоги»
передбачено дві категорії:
«Інспектор з кадрів»;
«Старший інспектор з кадрів».

Для переведення інспектора з кадрів на
посаду старшого інспектора з кадрів визначено
мінімальну вимогу до стажу роботи — не менше
року. Водночас пунктом 11 Загальних положень розділу 1 випуску 1 ДКХП передбачено,
що особи, які не мають відповідної освіти або
стажу роботи, установлених кваліфікаційними
вимогами, але мають достатній практичний
досвід та успішно виконують у повному обсязі
покладені на них завдання та обов’язки можуть
бути, як виняток, залишені на посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією
атестаційної комісії (якщо інше не передбачено
актами, що мають вищу юридичну силу).
З огляду на те, що на сьогодні порядок
застосування похідного слова «молодший» до
професійних назв робіт у КП не визначено,
формально редакція професійної назви роботи
«Молодший інспектор з кадрів» не буде помилкою. Інформації щодо стажу роботи, умов
переведення з посад «молодших» фахівців на
інші посади в ДКХП також не міститься. Тому
якщо йдеться про організаційно-правовий статус працівника за посадою, усі ці моменти
визначаються підприємством самостійно.

Чи можна розширити назву посади «Менеджер з логістики», наприклад, так: «Менеджер з організаційних питань логістики»?

У контексті питання загальноприйняте
тлумачення терміна «логістика» може
визначатися як функція підприємства,
спрямована на оптимізацію процесів переміщення (транспортування), зберігання продукції
та сировини для забезпечення потреб виробни-
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цтва і продажу. Аналізуючи типову кваліфікаційну характеристику професії «Менеджер
(управитель) з логістики», яку вміщено в розділі
1 випуску 1 ДКХП, можна визначити ключові
функції менеджера — це організація та управління матеріальними, фінансовими та інформа-
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ційними ресурсами. На наше переконання,
запропоноване розширення професійної
назви роботи значно обмежує функції менеджера з логістики, ускладнює визначення меж
відповідних завдань та обов’язків, повноважень, відповідальності тощо.
Звертаємо увагу на окремі норми пункту 6
Загальних положень розділу 1 випуску 1 ДКХП:
конкретний перелік посадових обов’язків
визначається посадовими інструкціями керівників, професіоналів, фахівців, технічних
службовців, які розробляють і затверджують
на основі Довідника роботодавці з урахуванням конкретних завдань та обов’язків, функцій, прав, відповідальності працівників цих
груп та особливостей штатного розпису підприємства, установи, організації;
якщо виникає необхідність, завдання та
обов’язки, включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї чи іншої посади,
можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов’язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп
посад, рівних за складністю, виконання яких не
потребує іншої спеціальності, кваліфікації.
На нашу думку, вирішення питання запитувача знаходиться в площині розширення або
звуження посадових обов’язків, а не розширення професійної назви роботи. Нагадаємо, що
відповідно до норм Примітки 2 Додатку В до
КП назви професій можуть бути розширені за
потребою користувача термінами та словами,
які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання
лаконічності викладення, якщо інше не передбачено в КП чи відповідних законодавчо-правових актах. Крім того, така редакція розширення «розриває» професійну назву роботи
«Менеджер (управитель) з логістики», що є
неприпустимим.
Тільки з формату запитання складно визначити реальну професійну назву роботи на підприємстві та наскільки вона відповідає
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«Менеджеру (управителю) з логістики».
Водночас, як свідчить практика, на підприємствах найчастіше застосовують інші, найбільш
близькі до сфери логістики, професійні назви
робіт, наприклад:
«Організатор з постачання» (код КП 3419):
організовує забезпечення підприємства
товарами, сировиною, напівфабрикатами,
спецодягом, устаткуванням, інструментами,
господарськими матеріалами, інвентарем,
комплектуючими засобами та запасними частинами відповідної якості у визначені терміни,
визначених обсягах для забезпечення безперебійної діяльності та виконання договірних
зобов’язань підприємства;
бере участь у проведенні маркетингових
досліджень щодо каналів розподілу товарних
ресурсів, вибору постачальників, узгодженні
умов постачання та укладання договорів, оцінювання обґрунтованості цін постачальників,
формуванні та розширенні зв’язків із постачальниками та діловими партнерами, контролі та
моніторингу виконання договірних зобов’язань;
бере участь в організації проведення
ярмарок, виставок, інших рекламних акцій;
складає заявки на постачання матеріальних ресурсів, у межах своєї компетенції аналізує зміни до укладених контрактів, договорів;
бере участь у визначенні перевізників,
видів транспортних засобів, маршруту доставки вантажу, у складанні актів про нестачу або
псування вантажу тощо.
«Організатор із збуту» (код КП 3419):
організовує збут продукції підприємства,
пошук потенційних партнерів, вивчає діяльність
конкурентів, попит та пропозиції на окремі
види продукції;
бере участь в організації роботи підприємства або його підрозділів з укладання договорів, у визначенні партнерів підприємства та
організації ділових зв’язків з ними;
бере участь в організації рекламних акцій,
проведенні маркетингових досліджень ринку
збуту;
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виконує моніторинг товарних запасів
підприємства відповідно до визначеного рівня
обсягу, асортименту та комплектності;
бере участь в аналізі претензій споживачів, готує відповідні матеріали, перевіряє якість
продукції, на яку отримано рекламації;

організовує повернення нереалізованих
товарів тощо.
У будь-якому разі питання щодо визначення конкретної назви професії залежно від розподілу функціональних обов’язків належать
винятково до повноважень підприємства.

Яка різниця між логістом і менеджером з логістики?

Зазначені в запитанні професійні
назви робіт містяться у КП з кодами:
«Менеджер (управитель) з логістики» — 1475.4 і «Логіст» — 2419.2.
Відповідно до прийнятої системи класифікації професій та її кодування зазначені професійні назви робіт належать до різних професійних
угруповань: у першому випадку — це
«Менеджери (управителі) з питань комерційної
діяльності та управління», у другому —
«Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації
виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності». З огляду на те, що основними критеріями класифікації професій у КП
виступають робота та кваліфікація, розглянемо
відмінності на рівні кваліфікаційних характеристик. Кваліфікаційна характеристика професії
«Менеджер (управитель) з логістики» міститься
у розділі 1 «Професії керівників, професіоналів,
фахівців та технічних службовців, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»
випуску 1 ДКХП. Кваліфікаційну характеристику професії «Логіст» не розроблено, тому будемо розглядати опис цієї професії на відповідних
матеріалах Міжнародної стандартної класифікації професій 2008 р. (ISCO-08).
До ключових завдань та обов’язків менеджера з логістики належать такі:
визначає логістичну стратегію підприємства;
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приймає рішення щодо вибору на довгостроковій основі постачальників, каналів збуту/
постачання та розподілення продукції;
розроблює перспективні, поточні та оперативні плани логістичної діяльності, проектує
матеріальні потоки протягом повного логістичного ланцюжка;
координує діяльність різних підрозділів
підприємства та інших підприємств і організацій щодо забезпечення ефективного просування товарів і послуг у сферах виробництва
та обігу, розв’язує конфліктні ситуації, знаходить компроміси для погодження інтересів
різних ланок логістичної системи з метою
досягнення загальносистемних цілей;
проводить переговори, забезпечує укладання договорів і організовує контроль за їх
виконанням з метою управління інтегрованими потоками;
розробляє стратегію управління запасами на виробництві та у сфері товарного обігу;
оцінює економічний ефект від прийняття
логістичних рішень та конкурентоспроможність підприємства;
забезпечує розроблення логістичної
інформаційної системи підприємства тощо.
До ключових завдань та обов’язків логіста
належать такі:
аналізує мету, стратегію, плани підприємства у сфері логістики, визначає вигідних постачальників сировини, матеріалів, послуг;
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розраховує найвигідніший спосіб транспортування вантажу, визначає його маршрут, здійснює моніторинг своєчасної доставки та належного виконання транспортних
послуг;
контролює роботу складського господарства, якість зберігання товарів на складах,
визначає заходи щодо підвищення ефективності роботи складів, розраховує нормативи
товарних запасів, чисельність персоналу на
складах, мінімізує вартість вантажно-розвантажувальних робіт тощо;
бере участь у визначенні нових ринків
збуту/постачання, формуванні цінової та сервісної політики, асортименту товарів, запровадженні нових інформаційних технологій, алгоритмів та пакетів прикладних програм тощо.
Таким чином, узагальнюючи зазначене,
менеджер з логістики — це керівник, який
здійснює стратегічне управління матеріальни-

ми, фінансовими, інформаційними потоками
та ресурсами підприємства, а логіст — це професіонал, який оптимізує процеси збуту/
постачання, транспортування, складування
товарів, продукції тощо з метою мінімізації
відповідних витрат підприємства.
На рівні кваліфікаційних вимог менеджер з
логістики і логіст повинні мати вищу освіту відповідного напряму підготовки, водночас вимоги до стажу роботи різняться.
Якщо первинна посада професіоналів у
КП, як правило, не передбачає необхідного
стажу роботи, то в менеджера з логістики має
бути не менше двох років стажу роботи та
обов’язкова післядипломна освіта в галузі
управління. Якщо розглядати відмінності між
професіями менеджера з логістики і логіста
на рівні посадової інструкції, то, звичайно, в
них будуть різні права, відповідальність та
повноваження.

Чи можна розширити назву посади «Фахівець із якості», вставивши слово «контролю» — «Фахівець із контролю якості»?

Класифікатор професій ДК 003:2010
передбачає певну номенклатуру професій, за якими до функціональних
обов’язків працівників належить виконання
завдань, пов’язаних з організацією, інспектуванням, моніторингом тощо систем управління якістю, якістю продукції, послуг тощо.
Наприклад, на рівні розділів 2 і 3 КП це такі
професійні назви робіт:
Інспектор з контролю якості продукції
(код КП 3152);
Інспектор з контролю якості та використання лісоматеріалів (код КП 3152);
Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва (код КП 3152);
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Інспектор державний з якості товару та
торгівлі (код КП 3449);
Інспектор державний із закупівлі та якості
сільськогосподарських продуктів (код КП 3449);
Інженер з якості (код КП 2149.2);
Інженер із стандартизації та якості (код
КП 2149.2);
Зоотехнік з контролю якості продукції
(код КП 2213.2);
Лікар ветеринарної медицини з безпеки
та якості сільськогосподарських і харчових
продуктів (код КП 2223.2);
Аудитор систем якості (код КП 2411.2);
Фахівець із стандартизації, сертифікації
та якості (код КП 2149.2);
Фахівець із якості (код КП 2149.2).
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Звичайно, у КП міститься значно більше
професійних назв робіт «якісного» спрямування, але цей перелік наведено не випадково, а
для кращого пояснення відповіді на запитання.
Звертаємо увагу на загальну відмінність
між професійними завданнями професіоналів і фахівців (професії з розділів 2 і 3 КП). Як
правило, професіонали з якості розробляють
системи, технології, способи, рекомендації,
інший інструментарій для забезпечення
належного рівня якості або її контролю в
цілому та здійснюють відповідний контроль,
моніторинг тощо. Фахівці з якості здійснюють відповідний контроль, моніторинг тощо
із використанням інструментарію, розробленого професіоналами.
Не винятком є типові завдання та обов’язки
працівника за професією «Фахівець із якості»:
розроблює, запроваджує та реалізує на
практиці систему моніторингових досліджень
та внутрішніх стандартів у сфері управління
якістю продукції та послуг;
бере участь у розробленні методичних
рекомендацій щодо регламентації перевірки
відповідності виробничих процесів, продукції,
що виробляється, установленому рівню якості;
забезпечує підготовку керівних документів, які стосуються якості технологій виробництва, підвищення якості продукції, що виробляється;
організовує вибіркові перевірки структурних підрозділів щодо реалізації ними проектів,
програм, заходів з підвищення якості продукції;
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відстежує, узагальнює, систематизує та
аналізує інформацію щодо випуску продукції,
якість якої не відповідає чинним стандартам,
нормам та вимогам, наявності рекламацій до
якості робіт, випадків погіршення якості продукції (робіт, послуг), випуску браку, відповідності якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо, розробляє відповідні пропозиції
щодо поліпшення якості.
Таким чином, до завдань та обов’язків
фахівця із якості належить, крім іншого,
виконання контрольних функцій за основним напрямом роботи, і розширювати назву
професії додатковими уточнюючими словами немає сенсу.
Водночас, якщо на підприємстві виникла
необхідність розширити коло завдань та
обов’язків працівника додатковими функціями, передбаченими для інших груп професій, інших посад, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації та є
потреба визначити (підкреслити) це в назві
професії (посади), пропонуємо розглянути
такий варіант розширення назви посади:
«Фахівець із якості та …», тобто після слова
«та» зробити відповідне уточнення. Такий
підхід не порушує вимог КП, зокрема норм
Примітки 2 Додатку В. Крім того, він відповідає пункту 3 статті 64 Господарського
кодексу України, згідно з яким підприємство
самостійно визначає свою організаційну
структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
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КАЛЕНДАР

Робочий час у лютому й березні 2015 року*
Професійні свята в Україні
у березні 2015 року

ЛЮТИЙ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

2
3
4
5
6
7
8

1

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

Робочих днів — 20; вихідних — 8. Норма тривалості робочого часу — 160 год.
У разі 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 — 168 год.

01.03 Всесвітній день цивільної
оборони (традиц.)
14.03 День землевпорядника
15.03 День працівників житловокомунального господарства
і побутового обслуговування
населення
18.03 День працівника податкової
та митної справи України
25.03 День Служби безпеки України
26.03 День внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ
України
27.03 Міжнародний день театру
(традиц.)

БЕРЕЗЕНЬ
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 — 21; вихідних — 9, святкових — 1 (8 березня — Міжнародний
жіночий день). Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку, коли
святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним днем,
вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Отже, неділя 8 березня переноситься на понеділок 9 березня, і робота
в цей день не проводиться. Норма тривалості робочого часу — 168 год.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями в суботу та неділю.
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Звітність
Державна служба
Професійна класифікація
Кваліфікаційні характеристики

ЗВІТНІСТЬ

Вікторія Галкіна,
науковий редактор журналу «Кадровик України»

Звітуємо про зайнятість
і працевлаштування інвалідів
е пізніше 1 березня 2015 р. (а фактично до 27 лютого включно) підприємства, установи, організації та фізичні
особи, які використовують найману
працю, мають подати звіт про зайнятість і
працевлаштування інвалідів до відділення
Фонду соціального захисту інвалідів (далі —
Фонд) за місцем реєстрації. У звіті зазначається інформація про виконання нормативу
працевлаштування інвалідів, установленого
статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21
березня 1991 р. № 875-ХІІ (далі — Закон
№ 875).

Н

Обчислення нормативу
працевлаштування інвалідів
Згідно зі статтею 19 Закону № 875 норматив
працевлаштування інвалідів становить для
підприємств, установ, організацій, у т. ч. підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю (далі — підприємства),
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4 % середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — одне робоче місце.
Розрахунок нормативу та працевлаштування інвалідів здійснюються підприємствами
самостійно. Норматив вважається виконаним
тоді, коли на підприємстві працевлаштовано
інвалідів, для яких це місце роботи є основним (ведеться трудова книжка), у кількості,
визначеній згідно з нормативом.

До відома
Як зазначено у листі Фонду від 26 березня
2007 р. № 1/6-172, факт інвалідності працівника підтверджується такими документами:
копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності;
копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача соціальної допомоги,
яка виплачується замість пенсії.
Група інвалідності для врахування працівника в норматив значення не має.
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Для обчислення нормативу спочатку
визначається середньооблікова кількість
штатних працівників*. Цей показник обчислюється за нормами Інструкції зі статистики
кількості працівників, затвердженої наказом
Держкомстату України від 28 вересня 2005 р.
№ 286 (далі — Інструкція № 286):
спочатку обчислюється середньооблікова кількість працівників за місяць: сума
показників облікової кількості працівників
(додаток 1) за кожний день місяця ділиться
на кількість календарних днів місяця;
потім визначається середньооблікова
кількість штатних працівників за рік: сума
показників середньооблікової кількості
штатних працівників за кожен місяць ділиться на 12.
Якщо підприємство працювало неповний
рік (створене після січня, має сезонний характер виробництва), середньооблікова кількість
працівників визначається так само — шляхом
підсумовування кількості працівників за всі
місяці роботи і ділення одержаної суми на 12
(п. 3.2.6 Інструкції № 286). Це правило не
поширюється на підприємства, які вимушено
зупиняли виробництво з ініціативи адміністрації.
Під час обчислення середньооблікової
кількості враховуються всі категорії працівників облікового складу, зазначені в пунктах
2.4, 2.5 Інструкції № 286 (див. додаток 1),
крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами
або для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку (п. 3.2.2 Інструкції
№ 286), а також працівників, які проходять
військову службу у зв’язку з мобілізацією
(див. лист Держстату України від 4 липня
2014 р. № 09.3-6/145-14 у № 9, 2014, с. 16).
* Про обчислення нормативу працевлаштування інвалідів та середньооблікової кількості штатних працівників див.
журнал «Кадровик України» № 8, 2013, с. 84 та вкладку в
журнал № 9, 2014.
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Якщо працівник, якому встановлено інвалідність, не включається в облікову, середньооблікову кількість працівників (наприклад, перебуває у відпустці для догляду за
дитиною), він не включається і в норматив
для працевлаштування інвалідів. При цьому
працівники, у т. ч. інваліди, яким встановлено
неповний робочий час, враховуються до
середньооблікової кількості працівників як
цілі одиниці (підп. 2.4.3 Інструкції № 286).

Санкції за невиконання нормативу
Згідно зі статтею 20 Закону № 875 роботодавці,
у яких середньооблікова кількість працюючих
інвалідів є меншою, ніж установлено нормативом, щороку сплачують адміністративно-господарські санкції відділенням Фонду в розмірі
середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не
зайняте ним. Для тих підприємств, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративногосподарських санкцій становить половину
середньої річної заробітної плати. Ця норма не
поширюється на бюджетні підприємства, установи, організації.
Обчислення розміру санкцій та їх сплата
здійснюються підприємствами самостійно.
Термін сплати — до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення
нормативу працевлаштування інвалідів.
Важливо, що до правовідносин зі стягнення адміністративно-господарських санкцій у
разі невиконання нормативу працевлаштування інвалідів не застосовуються строки,
визначені статтею 250 Господар ського
кодексу України, згідно з якою адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб’єкта господарювання протягом шести місяців із дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через один рік із
дня порушення.
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Додаток 1
Витяг з Інструкції зі статистики кількості працівників,
затвердженої наказом Держкомстату України
від 28 вересня 2005 р. № 286
2.4. До облікової кількості включаються штатні працівники, які:
2.4.1 фактично з’явилися на роботу, включаючи тих, які не працювали
з причин простою;
2.4.2 прийняті на роботу з випробувальним терміном;
2.4.3 прийняті або переведені за ініціативою адміністрації на роботу на
неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
В обліковій кількості ці працівники враховуються за кожний календарний день як цілі одиниці, включаючи неробочі дні тижня, що обумовлені
при зарахуванні на роботу.
До працівників, прийнятих та переведених на роботу на неповний
робочий день (тиждень), не належать ті категорії працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, зокрема: працівники, молодші 18 років; зайняті на роботах зі
шкідливими умовами праці; жінки, яким надані додаткові перерви у
роботі для годування дитини, інші категорії працівників;
2.4.4 перебувають у службових відрядженнях, включаючи закордонні;
2.4.5 уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи
вдома особистою працею (надомники). До облікової кількості штатних
працівників надомники включаються за кожний календарний день як цілі
одиниці;
2.4.6 прийняті для заміщення працівників, які тимчасово відсутні
(через хворобу, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустку по
догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством або колективним договором, та з інших причин);
2.4.7 працюють згідно з договорами (розпорядженнями, наказами) за
межами підприємства;
2.4.8 направлені для виконання робіт вахтовим методом;
2.4.9 прийняті на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості згідно з договором з роботодавцем про надання дотації
на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних;
2.4.10 іноземні громадяни, якщо вони оформлені згідно з національним законодавством та одержують заробітну плату;
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Продовження додатка 1
2.4.11 студенти денних відділень навчальних закладів, аспіранти,
а також учні професійно-технічних навчальних закладів, з якими укладені трудові договори.
2.5. В облікову кількість працівників включаються також працівники,
які були тимчасово відсутні з таких причин:
2.5.1 не з’явились на роботу через хворобу (протягом всього періоду
захворювання до повернення на роботу відповідно до листків непрацездатності або до вибуття через інвалідність);
2.5.2 у зв’язку з виконанням державних або громадських обов’язків;
2.5.3 тимчасово переведені на роботу на інше підприємство на підставі договорів між суб’єктами господарювання;
2.5.4 направлені з відривом від виробництва до навчальних закладів
для підвищення кваліфікації або оволодіння новою професією (спеціальністю), перепідготовки та стажування на інші підприємства або за кордон;
2.5.5 навчаються у навчальних закладах, аспірантурах та перебувають
у відпустках у зв’язку з навчанням, вступом до навчальних закладів або
які не з’явилися на роботу в надані їм додаткові вільні дні, незалежно від
їхньої оплати;
2.5.6 перебувають у щорічних основних та додаткових, творчих відпустках, що надані відповідно до законодавства, колективного договору
та трудового договору (контракту);
2.5.7 перебувають у відпустках без збереження заробітної плати за
згодою сторін та в інших випадках, передбачених законодавством,
а також у відпустках з ініціативи адміністрації;
2.5.8 перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами;
2.5.9 перебувають у відпустках для догляду за дитиною до досягнення
нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену
дитину безпосередньо з пологового будинку;
2.5.10 мають вихідний день згідно з графіком роботи підприємства;
2.5.11 одержали день відпочинку за роботу у вихідні та святкові і
неробочі дні;
2.5.12 беруть участь у страйках;
2.5.13 здійснили прогули;
2.5.14 відсторонені від виконання повноважень;
2.5.15 перебувають під слідством до рішення суду.
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Закінчення додатка 1
2.6. Не включаються до облікової кількості штатних працівників такі
категорії:
2.6.1 прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств.
Працівник, який отримує на одному підприємстві дві, півтори ставки,
тобто оформлений за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й
основне місце роботи (внутрішнє сумісництво), або менше однієї ставки, в
обліковій кількості штатних працівників враховується як одна фізична особа;
2.6.2 залучені до виконання робіт за цивільно-правовими договорами
(договорами підряду).
Працівник, який перебуває в обліковому складі підприємства і уклав
цивільно-правовий договір з цим самим роботодавцем, враховується в
обліковій та середньообліковій кількості працівників один раз за місцем
основної роботи та не враховується у кількості працюючих за цивільноправовими договорами;
2.6.3 переведені з інших підприємств згідно з договорами між
суб’єктами господарювання;
2.6.4 учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві згідно
з договорами про надання робочих місць для зазначених цілей;
2.6.5 особи, направлені підприємствами для навчання у навчальних
закладах з відривом від виробництва, які одержують за рахунок коштів
цих підприємств тільки стипендію;
2.6.6 особи, які навчаються за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, які будуть
вводитися в дію;
2.6.7 працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу
до закінчення строку попередження або які припинили роботу без попередження адміністрації. Вони виключаються із облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу.

У разі порушення термінів сплати санкцій
нараховується пеня, яка обчислюється з
120 % річних облікової ставки Національного
банку України, що діяла на момент сплати,
нарахованої на повну суму недоїмки за весь її
строк. Порядок нарахування пені та її сплати
затверджено наказом Мінпраці та соцполіти-
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ки України від 15 травня 2007 р. № 223.
У разі несплати адміністративно-господарських санкцій чи пені або неможливості їх
сплати за рішенням суду їх стягнення в примусовому порядку може бути звернено на
майно підприємства в порядку, передбаченому законом.

Кадровик України

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про зайнятість
і працевлаштування інвалідів
Про виконання (або невиконання) нормативу
працевлаштування інвалідів, а також про
обчислену самостійно суму адміністративногосподарських санкцій у випадку його невиконання підприємства звітують до відділення
Фонду за місцем своєї реєстрації шляхом
подання Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма № 10-ПІ).
Звіт подається відповідно до Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і
працевлаштування інвалідів та інформації,
необхідної для організації їх працевлаштування,
затвердженого постановою КМУ від 31 січня
2007 р. № 70 (далі — Порядок № 70). Форму
звітності та Інструкцію щодо її заповнення
затверджено наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 10 лютого
2007 р. № 42 (далі — Інструкція № 42).

Хто подає звіт
Звіт подають усі підприємства, у яких середньооблікова кількість штатних працівників за
попередній рік становить 8 і більше осіб.
Звіт не подають:
підприємства із середньообліковою кількістю штатних працівників за попередній рік
менше 8 осіб;

До відома
Новостворені підприємства, у яких кількість працівників, для яких це місце роботи
є основним, збільшилася до 8 і більше осіб,
реєструються у відділенні Фонду до 1
лютого року, що настає за роком створення
або збільшення кількості працівників, і до 1
березня подають звіт за формою № 10-ПІ.
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відокремлені структурні підрозділи.
Якщо підприємство має відокремлені підрозділи, подається зведений по підприємству звіт
з урахуванням даних відокремлених підрозділів (п. 3 Порядку № 70);
представництва іноземних компаній, що
не є юридичними особами (лист Фонду від 17
квітня 2006 р. № 06ю-75/667).
Звіт подається особисто представником
підприємства або надсилається рекомендованим листом відділенню Фонду, у якому підприємство зареєстровано.
Датою надходження звіту вважається дата
подання звіту до відділення Фонду, а в разі надсилання його поштою — дата на поштовому
штемпелі. Можливості подання звіту в
електронній формі на сьогодні не передбачено.

Дата подання звіту
У Порядку № 70 та в Інструкції № 42 зазначено, що звіт подається «до 1 березня», а в самій
формі звіту в графі «Термін подання» вказано:
«не пізніше 1 березня після звітного періоду».
Останнє формулювання зазвичай запитань не
викликає, адже означає, що звіт може бути
поданий 1 березня або раніше цієї дати. А от
формулювання «до 1 березня» може мати різні
тлумачення.
Роз’яснення з цього питання надано в листі
Мінпраці та соцполітики України від 27 квітня
2010 р. № 1/6-69/03-01, де зазначено, що звіт
можна подати до закінчення 24 години 1
березня.
У 2015 р. 1 березня припадає на вихідний
день — неділю. Питання перенесення строку
подання звіту в разі, якщо його останній день
припадає на вихідний, ні Порядком № 70, ні
Інструкцією № 42 не врегульовано, тому в
поточному році бажано подати звіт не пізніше
27 лютого.

Заповнення звіту
Порядок заповнення звіту визначається Інструкцією № 42. Адресна частина звіту та сітка
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кодів заповнюються за даними довідки з
Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ).
У рядку 01 відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового
складу за рік. Правила обчислення цього
показника ми розглянули вище.
У рядку 02 відображається середньооблікова кількість штатних працівників за рік, яким
відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність. Фізична особа, яка використовує найману працю, якщо їй відповідно до
чинного законодавства встановлена інвалідність, збільшує показник рядка 02 на одиницю.
У рядку 03 відображається кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на підприємстві відповідно до нормативу
робочих місць для працевлаштування інвалідів. Показник рядка 03 визначається для роботодавців, у яких працює 26 осіб і більше, шляхом множення показника рядка 01 на 4 %, а
для роботодавців, у яких працює від 8 до 25
осіб, зазначається одиниця (тобто одна особа).
Дані в рядках 01, 02, 03 відображаються в
цілих одиницях. Якщо під час обчислення
виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого. Згідно з пунктом 3.4 Інструкції
№ 42 якщо після коми стоїть число 5 і більше,
воно округлюється в бік збільшення.
Наприклад: 1,47 округлюється до 1; 2,53 округлюється до 3 тощо.
У рядку 04 відображається сума фактичних нарахувань заробітної плати штатних працівників, урахованих у рядку 01, за рік.
Отримане число округлюється до тисяч гривень. Наприклад: 3 752 859 округлюється до
3 753 тис. грн.
У рядку 05 відображається середньорічна
заробітна плата штатного працівника, яка
обчислюється за формулою:
рядок 05 = рядок 04 × 1000 / рядок 01.
У рядку 06 відображається сума коштів
адміністративно-господарських санкцій, яку
повинен сплатити роботодавець у разі неви-
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конання нормативу. Цей показник обчислюється так:
для роботодавців, у яких працює 15 осіб
і більше:
рядок 06 = (рядок 03 – рядок 02) × рядок 05;
для роботодавців, у яких працює від 8 до
15 осіб: рядок 06 = рядок 05 / 2.

Приклад
На підприємстві ТОВ «Технотрейд» на початку 2014 р. працювало 238 працівників, з них 10 — інваліди. Протягом року середньооблікова
кількість працівників поступово збільшувалася. Кількість інвалідів також
збільшувалася, але несвоєчасно та в
недостатній кількості, у зв’язку із чим
норматив працевлаштування інвалідів
не виконувався протягом чотирьох місяців, що призвело до невиконання цього
нормативу в цілому за рік (таблиця).
Фонд оплати праці на підприємстві за
2014 р. становив 6 288 тис. грн (рядок
04 звіту).
Щоб визначити середньорічну заробітну плату штатного працівника
(рядок 05 звіту) показник фонду оплати
праці з рядка 04 потрібно помножити на
1000 (оскільки в рядку 04 показник зазначається в тисячах гривень) та поділити
на показник рядка 01:
6 288 × 1000/264 = 23818,18.
У зв’язку з невиконанням нормативу
підприємство має сплатити адміністративно-господарські санкції в розмірі середньої річної заробітної плати
штатного працівника за одне робоче
місце, призначене для працевлаштування інваліда, але не зайняте ним. У рядку
06 звіту вказується сума санкцій, яка
в наведеному прикладі становить
23 818,18 грн.
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Таблиця
Середньооблікова
кількість штатних
працівників

Середньооблікова
кількість працівників, яким
встановлено інвалідність

Норматив
працевлаштування
інвалідів

Січень

238

10

10

Лютий

241

10

10

Березень

249

10

10

Квітень

256

10

10

Травень

257

10

10

Червень

264

10

11

Липень

274

10

11

Серпень

274

10

11

Вересень

275

10

11

Жовтень

278

11

11

Листопад

280

11

11

Грудень

280

11

11

За рік

3166 : 12 = 263,8 ≈ 264

123 : 12 = 10,25 ≈ 10

264 × 4 % = 10,56 ≈ 11

У звіті

Рядок 01

Рядок 02

Рядок 03

Місяць

У додатку 2 наведено зразок заповнення
звіту на підставі наведеного прикладу.

Відповідальність
Статтею 1881 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність у формі штрафу в розмірі від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн) за:
1) невиконання нормативу працевлаштування інвалідів;
2) неподання до Фонду звіту про зайнятість
та працевлаштування інвалідів.
Штраф накладається на посадову особу,
яка користується правом приймати на роботу
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і звільняти з роботи, фізичну особу, яка використовує найману працю.
Слід зазначити, що посадовою особою, яка
користується правом приймати на роботу і
звільняти з роботи, є керівник підприємства
(наприклад, директор, голова правління, інший
керівник), якщо він не передав повноваження
приймати і звільняти з роботи іншому працівнику (наприклад, своєму заступнику або директору з персоналу).
Адміністративний штраф накладається
незалежно від сплати підприємством адміністративно-господарських санкцій у разі невиконання нормативу.
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Додаток 2
Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2014 р.
Подають

Терміни подання

Підприємства, установи і організації, у тому
числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, — відділенню Фонду
соціального захисту інвалідів за місцем їх
реєстрації

не пізніше 1 березня
після звітного періоду

Форма № 10-ПІ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпраці України
10.02.2007 № 42
Річна
Поштова

Найменування організації — респондента ТОВ «Технотрейд»
Місцезнаходження 25014, м. Кіровоград, вул. Лесі Українки, 2
Коди організації-респондента
за
ЄДРПОУ

території
(КОАТУУ)

виду
форми організаційноміністерства,
економічної власності
правової
іншого центральдіяльності
(КФВ)
форми
ного органу,
(КВЕД)
господарюван- якому підпорядня
кована організа(КОПФГ)
ція-респондент
(КОДУ)*

1

2

3

4

5

6

12345678

35

51.84

10

240

—

7

*Тільки для підприємств державного сектору.

Вид економічної діяльності Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
Форма власності приватна
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Міністерство, інший центральний орган, якому підпорядкована організація-респондент ______
Банківські реквізити МФО 245267 р/р 12345678
Банк Промкредитбанк
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Закінчення додатка 2
Кількість працівників та фонд оплати праці
Назва показників

Код рядка

Фактично за рік

Середньооблікова кількість штатних працівників
облікового складу (осіб)

01

264

з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства
встановлена інвалідність (осіб)

02

10

Кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні» (осіб)

03

11

Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн)

04

6 288

Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн)

05

23 818,18

Сума адміністративно-господарських санкцій
за невиконання нормативу робочих місць для
працевлаштування інвалідів (грн)

06

23 818,18

«24» лютого 2015 р.

Керівник Поліщук І. О. Поліщук
(підпис, ПІБ)

Виконавець Бурцева С. М. Бурцева
(підпис, ПІБ)

Головний бухгалтер Грицай О. М. Грицай
(підпис, ПІБ)

Контактні телефони (522) 19-39-42
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Ліна Майстренко,
консультант з питань кадрового обліку
на державній службі

Утворення органу
виконавчої влади:
дії кадрової служби
ід час організаційного етапу утворення органу виконавчої влади, який ми
розглянули в попередньому номері,
робота кадрової служби має бути найоперативнішою та найнасиченішою порівняно з іншими періодами функціонування цього
органу. Деякі заходи мають бути здійснені
практично одночасно, яким би неможливим
це не видавалося. Тому найголовніше в роботі кадрової служби — забезпечити виконання
заходів, розглянутих у першій частині нашої
теми, а також не забувати про заходи, здійснення яких покладається безпосередньо на
кадрову службу органу виконавчої влади.
Зазвичай найпершим спеціалістом кадрової служби, якого призначають на посаду в
новоутвореному органі, є керівник кадрової
служби. Отже, увесь вантаж розробки відповідних заходів та забезпечення їх реалізації
покладається саме на нього.
Слід пам’ятати, що початок роботи кадрової
служби та весь подальший перебіг цієї роботи
мають іти в контексті вимог Положення про
роботу з кадрами в центральних і місцевих
органах виконавчої влади, затвердженого
постановою КМУ від 20 вересня 1995 р. № 747.
Далі розглянемо окремі моменти, на які
повинен звернути особливу увагу керівник

П
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кадрової служби під час розробки проектів
організаційних документів і заходів, які стосуються роботи кадрової служби.

Складання планів роботи
кадрової служби
Плани роботи кадрової служби — перспективні (річні), поточні (квартальні) і обов’язково
оперативні (місячні) — мають бути складені
та затверджені керівником органу.
Якою б формальною та буденною за звичайних умов не здавалася ця робота, але саме
на етапі утворення органу виконавчої влади
без таких планів взагалі неможливо вчасно,
з дотриманням установлених законодавством
строків, вжити всіх необхідних заходів для
забезпечення набуття органом права на здійснення повноважень та виконання функцій із
формування та реалізації державної політики
у визначеній КМУ сфері.
Одночасно формуються пропозиції кадрової служби до планів роботи всього органу
виконавчої влади, які узагальнюються з метою
створення умов для послідовної та узгодженої
діяльності його структурних підрозділів та
апарату.
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Під час складання планів слід дотримуватися вимог нормативно-правових актів, наведених у пункті 23 типових заходів щодо організації створення та функціонування державного
органу, які були розглянуті нами в першій частині статті (див. № 1, 2015, с. 101).
Формування квартальних та місячних планів роботи кадрової служби здійснюється відповідно на базі річного та квартальних планів,
але з обов’язковим урахуванням змін у законодавстві та поточних завдань органів вищого
рівня.

Формування квартальних
та місячних планів роботи кадрової
служби здійснюється відповідно на
базі річного та квартальних планів,
але з обов’язковим урахуванням змін
у законодавстві та поточних
завдань органів вищого рівня
Так, під час розробки планів роботи кадрової служби на 2015 р., зокрема квартальних та
місячних, слід оперативно вносити до них
заходи з виконання антикорупційної програми, яка прийматиметься на виконання Державної програми з виконання Антикорупційної
стратегії відповідно до статті 19 Закону України
«Про запобігання корупції» від 14 жовтня
2014 р. № 1700-VII кожним центральним органом виконавчої влади, обласними, Київською
міською державними адміністраціями, державними цільовими фондами тощо.
Серед таких заходів до планів роботи
кадрової служби найшвидше потраплять такі:
заходи з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії
корупції у відповідній сфері, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної
антикорупційної програми;
участь кадрової служби в оцінці корупційних ризиків у діяльності органу, причин, що
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їх породжують, та умов, що їм сприяють, а також у заходах щодо усунення виявлених
корупційних ризиків;
навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
участь кадрової служби в процедурах
моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;
інші заходи, спрямовані на запобігання
корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням.
Слід пам’ятати, що нормативно-правові
акти кожного центрального органу виконавчої
влади мають розроблятися відповідно до нового Закону України «Про запобігання корупції»
від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII або бути приведені у відповідність з ним до 26 квітня 2015 р.
(абзац четвертий підп. 2 п. 6 розділу XIII
«Прикінцеві положення» цього Закону).
Також у процесі планування роботи кадрової служби слід передбачити запровадження
проведення перевірки достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті
1 Закону України «Про очищення влади» від
16 вересня 2014 р. № 1682-VII (далі — Закон
№ 1682) щодо посадових та службових осіб
органу виконавчої влади, а також осіб, які претендують на заміщення вакантних посад, відповідно до зазначеного Закону, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади», затвердженого
постановою КМУ від 16 жовтня 2014 р. № 563,
Плану проведення перевірок відповідно до
Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням КМУ від 16 жовтня
2014 р. № 1025-р.
Зокрема, у планах роботи має бути передбачене видання наказу (розпорядження) про
організацію проведення перевірок відповідно
до Закону № 1682, яким обов’язково:
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затверджується план заходів щодо організації проведення в органі влади перевірки
достовірності відомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою і
четвертою статті 1 Закону № 1682, та графік
проведення цієї перевірки;
визначаються відповідальні особи за
організацію та проведення перевірки;
керівники територіальних органів або
самостійних структурних підрозділів (за наявності таких) зобов’язуються розробити та
затвердити плани заходів щодо забезпечення
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону
№ 1682, в очолюваних ними органах та графіки проведення зазначеної перевірки.

Розробка та затвердження
положення про кадрову службу,
посадової інструкції її керівника
Положення про кадрову службу, посадова
інструкція керівника кадрової служби мають
бути розроблені та затверджені керівником
органу виконавчої влади не пізніше дня призначення керівника кадрової служби, інакше
він не зможе приступити до виконання
обов’язків, які не затверджені керівництвом та
з якими він не ознайомлений.
Під час розробки проектів цих документів
слід керуватися Типовим положенням про

Положення про кадрову службу,
посадова інструкція керівника
кадрової служби мають бути
розроблені та затверджені
керівником органу виконавчої
влади не пізніше дня призначення
керівника кадрової служби
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кадрову службу органу виконавчої влади,
затвердженим постановою КМУ від 2 серпня
1996 р. № 912 (далі — Типове положення про
кадрову службу), та Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад
державних службовців, затвердженим наказом Національного агентства України з питань
державної служби від 13 вересня 2011 р. № 11
(далі — Довідник). Зокрема, слід дотримуватися наведених у додатку до цього Довідника
рекомендацій щодо підготовки посадових
інструкцій державних службовців.
У процесі роботи над проектами цих документів слід звернути увагу на те, чи будуть
покладені на кадрову службу обов’язки з
ведення військового обліку. Якщо на момент
затвердження положення про кадрову службу
та посадової інструкції керівника (посадових
інструкцій спеціалістів) кадрової служби керівник органу ще не прийняв відповідне рішення
та видав наказ (розпорядження) про визначення відповідального за військовий облік, то після
видання такого розпорядчого акта потрібно
буде внести необхідні зміни до положення про
кадрову службу та посадової інструкції працівника, який відповідатиме за військовий облік.
Також у положенні про кадрову службу,
посадових інструкціях керівника і відповідного
працівника слід визначити функції з обробки
персональних даних під час виконання посадових обов’язків працівниками кадрової служби. Під час розподілу обов’язків між спеціалістами керівник кадрової служби повинен
визначити ступінь доступу до персональних
даних для кожної посади та надати відповідні
пропозиції керівнику органу для їх врахування
під час розробки:
порядку обробки персональних даних в
органі виконавчої влади, який розробляється та
затверджується керівником згідно з пунктом
1.2 Типового порядку обробки персональних
даних, затвердженого наказом Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини від 8
січня 2014 р. № 1/02-14, та відповідно до вимог,
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визначених Законом України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) і зазначеним
Типовим порядком;
заходів щодо захисту персональних
даних в органі виконавчої влади.
Кадровій службі під час обробки персональних даних слід дотримуватися вимог чинного
законодавства з питань захисту персональних
даних. Також доцільно спиратися на роз’яснення
до Типового порядку обробки персональних
даних Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини від 8 січня 2014 р.*
Оскільки положенням про кадрову службу
та посадовою інструкцією її керівника визначається підпорядкованість служби та самого
керівника певній посадовій особі в органі
виконавчої влади (керівнику або його заступнику, або керівнику апарату), цей пункт має
бути узгоджений з розподілом повноважень
між керівником органу та його заступниками,
який також затверджується керівником органу
виконавчої влади.

Розробка положень
про інші структурні підрозділи
Положення про структурні підрозділи органу
виконавчої влади розробляються керівниками
цих підрозділів спільно з кадровою та юридичною службами (керівниками яких згодом і
погоджуються) згідно з типовими положеннями про відповідні структурні підрозділи,
затвердженими постановами КМУ, якщо вони
належать до структурних підрозділів, які
мають наскрізний характер.
Під час розробки положень про структурні
підрозділи, на які покладаються завдання
галузевого напрямку, слід звернути увагу на
те, що кожен пункт завдань та функцій положення про орган виконавчої влади має зна* Тексти роз’яснень — у журналі «Кадровик України»
№ 2, 2014, с. 24–31.
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Під час розробки положень
про структурні підрозділи,
на які покладаються завдання
галузевого напрямку, слід
звернути увагу на те, що кожен
пункт завдань та функцій
положення про орган виконавчої
влади має знайти своє
відображення в положенні одного
чи кількох його структурних
підрозділів
йти своє відображення в положенні одного
чи кількох його структурних підрозділів.
Посадові інструкції працівників органу
виконавчої влади розробляють за тим самим
принципом, що й положення про структурні
підрозділи, тобто розподіл між посадами
структурного підрозділу завдань і функцій,
визначених для нього, має бути вичерпним.
Посадові інструкції розробляють на підставі
Довідника.
Кадрова служба має приділити особливу
увагу пункту «кваліфікаційні вимоги» у загальному розділі посадових інструкцій. Не допускається під час визначення рівня освітньої підготовки, рівня кваліфікації та фаху послуговуватися загальними фразами на кшталт «вища
освіта відповідного професійного спрямування». Має бути вказано, за якою саме спеціальністю або, принаймні, галузевою спрямованістю спеціаліст повинен мати освіту (із
зазначенням рівня освітньої підготовки),
наприклад: «На посаду начальника управління
призначається особа з повною вищою освітою економічного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста (магістра), досвідом роботи за фахом на державній
службі на посадах головного спеціаліста не
менше трьох років або на керівних посадах в
інших сферах не менше п’яти років».
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Формування кадрового резерву
Для оптимізації роботи новоутвореного органу доцільними будуть такі заходи:
формування в найкоротший термін
кадрового резерву на посади державних службовців, призначення яких належить до повноважень керівника органу виконавчої влади,
відповідно до Положення про формування
кадрового резерву для державної служби,
затвердженого постановою КМУ від 28 лютого 2001 р. № 199;
якомога ширше застосування механізму
стажування на посадах державних службовців
осіб, які претендують на заміщення вакантних
посад державних службовців та/або перебувають у кадровому резерві, відповідно до
Положення про порядок стажування в державних органах, затвердженого постановою
КМУ від 1 грудня 1994 р. № 804.
Реалізація цих заходів допоможе прискорити якісне заповнення вакансій до показника 30 % штатної кількості посад (за умови
завершення державної реєстрації утвореного
органу, затвердження положення про нього,
структури, штатного розпису його апарату й
кошторису) з метою набуття керівником
права підписувати документи щодо здійснення повноважень та виконання функцій із формування і реалізації державної політики у
визначеній КМУ сфері. Нагадаємо, що це
вимоги пунктів 12–14 Порядку здійснення
заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 20 жовтня 2011 р.
№ 1074.

Складання номенклатури
справ кадрової служби
Робота кадрової служби в організаційний
період утворення органу виконавчої влади
полягає не лише в розробці великої кількості
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проектів розпорядчих документів, а й в обробці значного масиву даних, що потребує їх формування в окремі справи. Тому буквально в
перші дні роботи кадрової служби для систематизації документів обов’язково слід приділити значну увагу складанню но-менклатури
справ кадрової служби, яка згодом окремим
розділом буде включена до зведеної номенклатури справ органу виконавчої влади.
Номенклатура справ — це обов’язковий
для кожної установи систематизований перелік назв (заголовків) справ, що формуються в
її діловодстві, із зазначенням строків зберігання справ. Номенклатура справ призначена
для встановлення в установі єдиного порядку
формування справ, забезпечення їх обліку,
оперативного пошуку документів за їх змістом і видом, визначення строків зберігання
справ і є основою для складання описів справ
постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання, а також для обліку справ тимчасового
(до 10 років включно) зберігання (п. 229, 230
Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою КМУ від 30 листопада 2011 р. № 1242).
Номенклатура справ кадрової служби складається з урахуванням завдань та функцій
кадрової служби згідно з Типовим положенням
про кадрову службу та положенням про кадрову службу відповідного органу виконавчої
влади.
Під час складання номенклатури справ
застосовується 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 (далі — Перелік
типових документів).
Для складання номенклатури справ кадрової служби, як правило, використовують типо-
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ві й примірні номенклатури справ, які розробляються органами влади вищого рівня. Разом
з тим слід нагадати, що наказом Державної
архівної служби України від 4 лютого 2014 р.
№ 24 скасовані накази Державного комітету
архівів України:
«Про затвердження Примірної номенклатури справ апарату обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій» від 18 лютого 2003 р. № 24;
«Про затвердження Примірної номенклатури справ апарату районної державної
адміністрації» від 16 листопада 2004 р. № 122.
Станом на 20 січня 2015 р. аналогічні скасованим накази не затверджені.
Отже, оскільки не завжди в наявності є
типові або примірні номенклатури справ, на
які повинні або можуть спиратися спеціалісти
під час складання номенклатури справ структурного підрозділу органу виконавчої влади,
зокрема кадрової служби, наведемо кілька
порад, які стануть у пригоді під час виконання
цієї відповідальної роботи.
1. Номенклатуру справ кадрової служби,
як і будь-якого іншого структурного підрозділу, а також зведену номенклатуру справ органу виконавчої влади слід складати за формою,
визначеною в додатку 2 до Правил роботи
архівних підрозділів органів державної влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом
Державного комітету архівів України від 16
березня 2001 р. № 16.
2. Включаючи справу до номенклатури,
слід присвоювати їй індекс та відображати в її
заголовку основний склад і зміст документів,
з яких вона формується.
3. Справи в номенклатуру справ кадрової
служби слід формувати за ступенем важливості питань, які вирішуються, а саме:
справи, які містять документи органів
влади вищого рівня (укази, закони, постанови,
розпорядження, накази, доручення) та проекти
нормативно-правових актів стосовно кадрової
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політики й документи, пов’язані з розробкою та
обговоренням проектів нормативно-правових
актів;
група справ організаційної документації
(положення про орган виконавчої влади, положення про його структурні підрозділи, посадові
інструкції працівників, положення про кадрову
службу, структура органу, копії колективного
договору та положення про преміювання, правила внутрішнього трудового розпорядку,
загальні правила поведінки державного службовця, порядок обробки та захисту персональних даних, що містяться в базах персональних
даних);
справа з планами роботи кадрової служби та звітами про їх виконання;
група справ розпорядчої документації
(копії розпоряджень/наказів з основної діяльності, що стосуються кадрових питань та
питань державної служби, розпорядження/
накази з кадрових питань*, копії рішень колегії
стосовно кадрових питань та питань державної служби тощо);
група справ, що містять протоколи засідань комісій (конкурсної комісії — про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
державних службовців, комісії з розробки
профілів професійної компетентності тощо);
справи з документами статистичної та
іншої державної звітності;
інформаційно-аналітичні документи з
профільних питань кадрової служби;
група справ, які формуються в процесі
діяльності кадрової служи (наприклад: доку* Пам’ятаймо, що накази з кадрових питань слід
обов’язково розмежовувати в окремі справи відповідно до
пункту 16б Переліку типових документів та примітки 2 до
нього за терміном зберігання — тривалим і тимчасовим.
Також можна взяти до уваги досвід кадрових служб щодо
доцільності формування наказів (розпоряджень) про надання відпусток та про встановлення рівня оплати праці й
надання матеріальної допомоги в окремі справи — це не є
обов’язковим і здійснюється за бажанням керівника кадрової служби.
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менти кадрового резерву, стажувань на посадах державних службовців, про представлення
до відзначення та нагородження, з питань
обробки та захисту персональних даних, про
надання та використання всіх видів відпусток,
щодо атестації та щорічної оцінки державних
службовців, стосовно проведення спеціальної
перевірки, щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»);
листування за видами кореспондентів і
питань, що розглядаються;
договори на навчання;
група справ з обліково-довідковою кадровою документацією (особові справи, особові
картки, картки обліку військовозобов’язаних і
призовників, трудові книжки, списки);
група діловодних реєстраційних форм
(журнали, книги, картотеки, копії табелів обліку робочого часу);
справи з актами приймання-передавання справ з усіма додатками та документами,
складеними в разі зміни особи, відповідальної
за кадрову роботу;
номенклатура справ кадрової служби.
Документи всередині кожної з груп доцільно розміщувати за тривалістю зберігання та
ступенем важливості.

Розроблення інших
локальних нормативних актів
Якомога раніше, принаймні до проведення
першого конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців, згідно з нормативно-правовими актами, що наведені в пунктах 3, 4, 13 типових заходів щодо організації
створення та функціонування державного
органу (див. № 1, 2015), варто:
розробити правила внутрішнього трудового розпорядку органу виконавчої влади;
сформувати й затвердити склад конкурсної комісії органу виконавчої влади з кон-
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курсного відбору на заміщення вакантних
посад державних службовців;
розробити й затвердити порядок проведення іспиту в органі виконавчої влади та
перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних
повноважень органу.
Також слід проводити систематичний
моніторинг змін до нормативно-правових
актів, зокрема до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад державних службовців,
затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 8 липня
2011 р. № 164, у частині переліку питань на
перевірку знання антикорупційного законодавства та вчасно привести зміст білетів для
складання іспиту на заміщення вакантних
посад державних службовців у відповідність
із новим Законом України «Про запобігання
корупції».

Формування справ
державних службовців
Доцільно акцентувати увагу на формуванні
справ державних службовців, оскільки призначення на посади здійснюватиметься буквально з перших днів та з більшою інтенсивністю, ніж при сталому функціонуванні органу
виконавчої влади.
Формування особової справи починається
з дати розгляду питання про призначення на
посаду державного службовця. Розділом І
Порядку ведення особових справ державних
службовців в органах виконавчої влади,
затвердженого постановою КМУ від 25 травня
1998 р. № 731, визначений перелік документів, з яких складається особова справа. До цих
документів слід долучати згоду призначеної
особи на обробку персональних даних після її
призначення.
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Випуски Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
(станом на 1 січня 2015 р.)
Номер
випуску/
розділу

Назва випуску/розділу

Чим затверджений випуск/розділ*

1

2

3

Випуск 1

«Професії працівників, які є загальними для всіх
видів економічної діяльності»

—

Розділ 1

«Професії керівників, професіоналів, фахівців та
технічних службовців, які є загальними для всіх
видів економічної діяльності»

Наказ Мінпраці та соцполітики України
від 29 грудня 2004 р. № 336

Розділ 2

«Професії робітників, які є загальними для всіх
видів економічної діяльності»

Розділ 3

«Діяльність органів управління підприємствами»

Наказ Мінпраці та соцполітики України
від 2 жовтня 2007 р. № 583

Випуск 2

«Сільське господарство та пов’язані з ним послуги»

—

Розділи

«Загальні професії сільського господарства»,
«Рослинництво», «Овочівництво», «Садівництво»,
«Тваринництво»

Наказ Мінагрополітики України
від 7 червня 2004 р. № 212

Розділ

«Гідромеліоративні споруди, зрошувальні і осушувальні системи»

Наказ Державного комітету України
по водному господарству від 2 вересня
1999 р. № 124

Випуск 3

«Лісове господарство і пов’язані з ним послуги»

Наказ Державного комітету лісового господарства України від 29 липня 2003 р.

Розділ

«Мисливство, ловля та розведення дичини»

Наказ Державного комітету лісового господарства України від 21 січня 2004 р.*

Випуск 4

«Рибне господарство»

Наказ Державного комітету рибного
господарства України від 11 серпня
1999 р. № 112*

Випуск 5

«Гірничодобувна промисловість»

Наказ Мінпромполітики України від 18
січня 2002 р. № 28

Розділ

«Вугільна промисловість»

Наказ Міністерства палива і енергетики
України від 14 січня 2000 р. № 62

* 1. До багатьох випусків ДКХП були внесені зміни окремими нормативними актами, які в таблиці не зазначаються. 2. Нормативні акти, позначені
зірочкою, можуть містити неточності щодо реквізитів. — Прим. ред.
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Розділ

«Видобування та оброблення матеріалів для будівництва»

Наказ Української державної корпорації промисловості будівельних матеріалів від 3 січня 2000 р.

Розділ

«Видобування та перероблення торфу»

Рішення Правління Українського
концерну торф’яної промисловості
від 19 червня 1997 р.

Випуск 6

«Видобування нафти та природного газу»

Розділи

«Буріння свердловин», «Видобування нафти та
природного газу»

Наказ Міненерго України від 28 липня
1999 р.

Випуск 7

«Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості»

Постанова Держхарчпрому України
від 19 лютого 1997 р.

Випуск 8

«М’ясна та молочна промисловість»

Розділи

«Виробництво м’яса, м’ясопродуктів і субпродуктів», «Перероблення свійської птиці і кролів»,
«Перероблення кісток», «Виробництво клею»,
«Виробництво молочних продуктів»

Наказ Мінагрополітики України від 17
липня 2001 р. № 218

Випуск 9

«Виробництво консервів»

Наказ Мінагрополітики України від 30
грудня 2000 р. № 277

Випуск 10

«Переробка риби та морепродуктів»

Наказ Державного комітету рибного
господарства України від 11 серпня
1999 р. № 112*

Випуск 11

«Виробництва харчової промисловості»

Розділи

«Видобування солі та виробництво кухонної солі»,
«Виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв», «Виробництво дріжджів», «Виробництво харчових концентратів», «Виробництво харчових кислот»,
«Виробництво цукру», «Виробництво ефірної олії»,
«Виробництво кондитерських виробів»,
«Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів»,
«Виробництво мила та мийних препаратів»,
«Виробництво олії та жирів», «Виробництво тютюнових виробів», «Перероблення чаю», «Виробництво
борошна та круп», «Виробництво готових кормів для
тварин», «Виробництво хліба та хлібобулочних виробів», «Виробництво макаронних виробів»

Наказ Комітету харчової промисловості України, Міністерства агропромислового комплексу України від 9 лютого 1998 р.
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Наказ Міністерства агропромислового
комплексу України від 9 лютого
1998 р.*

Випуск 12

«Виробництво текстильних виробів»

Розділ

«Первинне оброблення бавовни та луб’яних культур»

Випуск 13

«Виробництво готового одягу та хутра»

Розділ

«Виробництво готового одягу»

Випуск 14

«Парашутне виробництво»

Наказ Мінпромполітики України
від 11 серпня 1998 р. № 288*

Випуск 15

«Виробництво шкіри та виробів із шкіри»

Не затверджено

Випуск 16

«Оброблення деревини та вироблення виробів з
деревини»

Наказ Мінпромполітики України
від 1 січня 2005 р.

Випуск 17

«Виробництво целюлози, паперу, картону та виробів із них»

Наказ Державної акціонерної
холдингової компанії «Укрпапірпром»
від 20 червня 2000 р. № 20*

Випуск 18

«Видавнича справа»

—

Розділ 1

«Видавнича діяльність»

Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення від 20 листопада 2006 р. № 288

Розділ 2

«Поліграфічна діяльність»

Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 4
листопада 2008 р. № 302

Випуск 19

«Коксохімічне виробництво»

Наказ Мінпромполітики України
від 18 січня 2002 р. № 28

Випуск 20

«Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії»

Наказ Мінпромполітики України
від 22 грудня 2006 р. № 485

Випуск 21

«Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців,
вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів»

Наказ Міненерго України від 22 грудня
1999 р. № 15-4315

Випуск 22

«Виробництво ядерного палива»

Не затверджено

Випуск 23

«Загальні професії хімічних виробництв»

Наказ Мінпромполітики України
від 15 квітня 2008 р. № 229

Випуск 24

«Виробництво скловолокна, скловолокнистих матеріалів, хімічного волокна та виробів із них»

Наказ Мінпромполітики України
від 28 серпня 2006 р. № 308
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Випуск 25

«Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних,
бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів»

Наказ Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості
від 22 квітня 1997 р.

Випуск 26

«Парфюмерно-косметичне виробництво»

Наказ Міністерства агропромислового
комплексу України від 9 лютого
1998 р.*

Випуск 27

«Азотні виробництва та продукти органічного
синтезу. Основні хімічні виробництва»

Наказ Мінпромполітики України
від 27 вересня 2007 р. № 550

Випуск 28

«Виробництво лаку та фарб»

Наказ Мінпромполітики України
від 28 грудня 2006 р. № 485

Випуск 29

«Хіміко-фотографічні виробництва»

Наказ Мінпромполітики України
від 28 серпня 2006 р. № 308

Випуск 30

«Виробництво штучної шкіри»

Не розроблено

Випуск 31

«Виробництво гумових виробів»

Наказ Мінпромполітики України
від 22 грудня 2006 р. № 485

Випуск 32

«Виробництво пластмасових виробів»

Наказ Мінпромполітики України
від 22 грудня 2006 р. № 485

Випуск 33

«Виробництво скла та виробів із скла»

Не розроблено

Випуск 34

«Виробництво керамічних, фарфорових
та фаянсових виробів»

Наказ Мінпромполітики України
від 26 лютого 2008 р. № 113

Випуск 35

«Виробництво цементу та інших будівельних матеріалів і виробів»

Розділи

«Виробництво цементу», «Виробництво
азбестоцементних та азбестосилітових виробів»

Рішення Ради Державного концерну
по виробництву цементу
та азбестоцементних виробів
«Укрцемент» від 30 вересня 1997 р.*

Випуск 36

«Виробництво тепло- та інших ізоляційних
матеріалів»

Наказ Мінпромполітики України
від 21 листопада 2007 р. № 646

Випуск 37

«Виробництво абразивів»

Наказ Мінпромполітики України
від 11 серпня 1998 р. № 288*

Випуск 38

«Виробництво синтетичних алмазів, надтвердих
матеріалів і виробів із них та природних алмазів»

Наказ Мінпромполітики України
від 11 серпня 1998 р. № 288*
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Випуск 39

«Виробництво азбестових технічних виробів»

Наказ Мінпромполітики України
від 28 серпня 2006 р. № 308

Випуск 40

«Чорна металургія»

Розділи

«Загальні професії чорної металургії», «Доменне
виробництво», «Сталеплавильне виробництво»,
«Прокатне виробництво», «Виробництво труб»,
«Виробництво феросплавів», «Виробництво
вогнетривів», «Переробка вторинних матеріалів»

Наказ Мінпромполітики України
від 18 січня 2002 р. № 28

Випуск 41

«Кольорова металургія»

Наказ Мінпромполітики України
від 18 січня 2002 р. № 28

Випуск 42

«Оброблення металу»

Наказ Мінпромполітики України
від 22 березня 2007 р. № 120

Випуск 43

«Виробництво металевих електродів»

Наказ Мінпромполітики України
від 18 січня 2002 р. № 28

Випуск 44

«Виробництво металевих канатів, сіток, пружин,
щіток та ланцюгів»

Наказ Мінпромполітики України
від 18 січня 2002 р. № 28

Випуск 45

«Електротехнічне виробництво»

Розділи

«Загальні професії робітників електротехнічного
виробництва», «Виробництво електроізоляційних
матеріалів», «Електровугільне виробництво»,
«Кабельне виробництво», «Ізоляційні та намотувально-обмотувальні роботи», «Виробництво хімічних та інших джерел струму», «Загальні професії
робітників у виробництві хімічних та інших джерел
струму», «Виробництво гальванічних елементів і
батарей та інших джерел струму», «Виробництво
свинцевих і лужних акумуляторів та батарей»

Наказ Мінпромполітики України
від 11 серпня 1998 р. № 288

Випуск 46

«Виробництво пристроїв і деталей електронного
устаткування»

Наказ Мінпромполітики України
від 13 жовтня 1999 р. № 249*

Випуск 47

«Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв’язку»

Наказ Мінпромполітики України
від 11 серпня 1998 р. № 288

Випуск 48

«Виробництво медичного інструменту, приладів і
устаткування»

Наказ Мінпромполітики України
від 11 серпня 1998 р. № 288*

Випуск 49

«Оптико-механічне виробництво»

Наказ Мінпромполітики України від 21
листопада 2007 р. № 646
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Випуск 50

«Виробництво годинників та технічних каменів,
ремонт годинників»

Наказ Мінпромполітики України
від 21 листопада 2007 р. № 646

Випуск 51

«Голкове виробництво»

Наказ Мінпромполітики України
від 11 серпня 1998 р. № 288*

Випуск 52

«Ремізо-бердне виробництво»

Наказ Мінпромполітики України
від 11 серпня 1998 р. № 288*

Випуск 53

«Виробництво банок та кришок для харчових консервів, туб і футлярів з легких металів»

Наказ Мінагрополітики України
від 30 грудня 2000 р. № 278

Випуск 54

«Виробництво наочних посібників»

Не розроблено

Випуск 55

«Виробництво і ремонт літальних апаратів, двигунів
та їх устаткування»

Наказ Мінпромполітики України
від 11 серпня 1998 р. № 288*

Випуск 56

«Будування та ремонт суден»

Наказ Мінпромполітики України
від 11 серпня 1998 р. № 288*

Випуск 57

«Виробництво меблів»

Наказ Мінпромполітики України
від 1 січня 2005 р.

Випуск 58

«Художні вироби»

Наказ Мінпраці України від 10 липня
2006 р. № 256

Випуск 59

«Виробництво музичних інструментів»

Накази Укрмузпрому
від 15 листопада 1999 р. № 26
та 29 червня 2000 р. № 27*

Випуск 60

«Виробництво іграшок»

Наказ Мінпромполітики України
від 13 липня 2005 р. № 245*

Випуск 61

«Виробництво олівців»

Рішення Правління «Укрмузпрому»
від 21 листопада 1996 р.*

Випуск 62

«Виробництво та розподілення електроенергії»

—

Розділи

«Експлуатація устаткування електростанцій і мереж,
обслуговування споживачів енергії», «Ремонт устаткування електростанцій і мереж»

Наказ Міністерства палива
та енергетики України від 16 березня
2001 р. № 19

Розділ

«Атомні електростанції»

Наказ Міністерства палива
та енергетики України від 24 червня
2000 р. № 290

Випуск 63

«Газове господарство міст, селищ та населених
пунктів»

Наказ Міненерго України від 23 грудня
1999 р. № 290-285
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Випуск 64

«Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення»

—

Розділи
1, 3, 4

«Керівники, професіонали, фахівці», «Будівництво
метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення», «Ремонт, експлуатація та
утримання автомобільних доріг»

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України від 13 жовтня 1999 р. № 249

Розділ 2

«Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні
роботи. Робітники»

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України від 21 лютого 2000 р. № 32

Випуск 65

«Торгівля та громадське харчування»

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від
30 листопада 1999 р. № 918

Випуск 66

«Залізничний транспорт та метрополітен»

—

Частина 1

«Керівники, професіонали, фахівці та технічні
службовці»

Наказ Мінтрансу України
від 28 листопада 2001 р. № 834

Частина 2

«Робітники»

Наказ Мінтрансу України
від 17 грудня 1999 р. № 601

Випуск 67

«Водний транспорт»

Розділи

«Річковий транспорт», «Морський транспорт»,
«Гідрографія», «Плавсклад виробничого
флоту рибної промисловості»,
«Берегова служба флоту рибної промисловості
і морських рибних портів»

Наказ Мінтрансу України
від 10 грудня 2001 р. № 863

Випуск 68

«Авіаційний транспорт»

Наказ Мінтрансу України
від 17 липня 2002 р. № 488

Випуск 69

«Автомобільний транспорт»

Наказ Мінтрансу та зв’язку України
від 14 лютого 2006 р. № 136

Випуск 70

«Зв’язок»

Розділи

«Електрозв’язок», «Поштовий зв’язок»

Наказ Державного комітету зв’язку
та інформатизації України
від 4 жовтня 2000 р. № 144

Випуск 71

«Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення»
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Розділ

«Пенсійне забезпечення»

Наказ Мінпраці та соцполітики України
від 23 жовтня 1998 р.

Розділ

«Фондовий ринок»

Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 28 липня 2004 р. № 323

Випуск 72

«Матеріально-технічне забезпечення,
збут та заготівля»

Наказ Держкомрезерву
від 22 грудня 2006 р. № 744

Випуск 73

«Наука та вища школа»

Не розроблено

Випуск 74

«Геологорозвідка та топографо-геодезичні роботи»

Наказ Держкомгеології
від 24 березня 1998 р.*

Випуск 75

«Гідрологія та метеорологія»

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 25 липня
2001 р. № 276*

Випуск 76

«Довідник типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посад державних службовців»

Наказ Нацдержслужби України
від 13 вересня 2011 р. № 11

Випуск 78

«Охорона здоров’я»

Наказ МОЗ України від 29 березня
2002 р. № 117

Випуск 79

«Ветеринарна діяльність»

Наказ Мінагрополітики України
від 7 листопада 2006 р. № 653

Випуск 80

«Соціальні послуги»

Наказ Мінпраці та соцполітики України
від 14 жовтня 2005 р. № 324

Випуск 81

«Культура та мистецтво»

Розділи

«Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»,
«Музеї та заклади музейного типу», «Діяльність
клубних закладів, центрів культури і дозвілля,
центрів дозвілля, парків культури і відпочинку,
зоопарків, науково-методичних центрів, будинків
народної творчості»

Наказ Мінкультури України
від 14 квітня 2000 р. № 168

Випуск 82

«Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів»

Наказ Мінкультури України
від 25 жовтня 2004 р. № 729

Випуск 83

«Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення»

Наказ Державного комітету
інформаційної політики, телебачення
та радіомовлення України
від 19 листопада 2002 р.
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Випуск 84

«Діяльність у галузі драматичного мистецтва та
інша розважальна діяльність»

Наказ Мінкультури України
від 4 лютого 2000 р. № 32

Випуск 85

«Спортивна діяльність»

Наказ Державного комітету України
з питань фізичної культури і спорту
від 17 жовтня 2002 р. № 2264

Випуск 86

«Реклама та реставраційні роботи»

Розділ

«Реставраційні роботи»

Наказ Мінкультури України
від 5 жовтня 2000 р. № 492

Випуск 87

«Житлове та комунальне господарство населених
пунктів»

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України від 14 червня 1999 р. № 144

Випуск 88

«Побутове обслуговування населення»

Наказ Мінпраці України від 7 грудня
2006 р. № 458

Випуск 89

«Перелік професій працівників за випусками
Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника із
зазначенням професій, розділів та випусків чинного
Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників»

Наказ Мінпраці та соцполітики України
від 26 листопада 2008 р. № 557

Випуск 90

«Абетковий перелік професій працівників, що розміщені в ДКХП, із зазначенням випусків, розділів та
професій за раніше чинними ЄТКД»

Випуск 91

«Дизайн та дизайнерські роботи»

Наказ Голови Спілки дизайнерів
України від 31 грудня 2009 р. № 9*

Випуск 92

«Довідник кваліфікаційних характеристик професій
працівників МНС України»

Наказ МНС України від 1 грудня
2009 р. № 808

Випуск 93

«Довідник типових професійно-кваліфікаційних
характеристик основних посад керівників та інших
працівників режимно-секретних органів, органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій»

Наказ Служби безпеки України
від 14 липня 2003 р. № 293/ДСК

Випуск 94

«Довідник типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посад керівників та спеціалістів державної фінансової інспекції України та державних
фінансових інспекцій в АР Крим, областях, містах
Києві та Севастополі»

Наказ Держфінінспекції України
від 17 серпня 2012 р. № 268
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Випуск 95

«Довідник типових професійно-кваліфікаційних
характеристик основних посад працівників
Міністерства внутрішніх справ України»

Наказ МВС України від 24 березня
2006 р. № 301*

Випуск 96

«Довідник кваліфікаційних характеристик посад
посадових осіб та працівників митної служби
України»

Наказ Державної митної служби
України від 16 травня 2011 р. № 392

Випуск 97

«Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького
складу Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України»

Наказ Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України від 8 серпня
2009 р. № 171

Випуск 98

«Довідник типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посад працівників кримінально-виконавчої служби України»

Наказ Державного Департаменту
України з питань виконання покарань
від 31 грудня 2009 р. № 333*

Випуск 99

«Безпека господарської діяльності підприємства,
установи, організації»

Наказ Всеукраїнської організації
Українського союзу промисловців і підприємців від 3 жовтня 2011 р. № 99*

Підготував Юрій Юров,
завідувач відділу із наукового забезпечення питань економіки праці
та розвитку професійно-класифікаційної сфери Державної установи Науково-дослідний
інститут соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики України
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Нові кваліфікаційні
характеристики
окремих професій
у галузі охорони здоров’я
ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ — СІМЕЙНИЙ ЛІКАР
(кваліфікаційна характеристика у новій редакції згідно з наказом МОЗ України від 5 серпня 2013 р. № 686)

Завдання
та обов’язки:
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керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та
нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію медико-санітарної допомоги, орієнтується на міжнародні вимоги щодо основних компетенцій лікаря загальної практики — сімейного лікаря;
надає населенню первинну медичну допомогу; координує надання
допомоги з іншими фахівцями первинної, вторинної і третинної медичної
допомоги; організовує доступ до послуг у сфері охорони здоров’я, обирає
ефективні та раціональні медичні маршрути пацієнта;
організовує медичну допомогу пацієнту з урахуванням усіх обставин,
що впливають на стан здоров’я та/або перебіг захворювання, у т. ч. контексту сім’ї та громади; формує ефективні стосунки з пацієнтом на основі
партнерства та поваги до особистості; забезпечує безперервність медичної
допомоги з урахуванням потреб пацієнта; сприяє розширенню власних
можливостей пацієнта;
оцінює епідеміологічні характеристики захворюваності населення та
приймає відповідні рішення;
аналізує та враховує інформацію щодо обстеження пацієнта; розробляє план медичного обслуговування та узгоджує його з пацієнтом;
надає допомогу на ранніх недиференційованих стадіях захворювань,
використовує фактор часу як інструмент дослідження пацієнта;
організовує та надає невідкладну медичну допомогу на догоспітальному етапі;
надає медичну допомогу пацієнту з декількома захворюваннями,
у т. ч. при поєднанні гострих і хронічних захворювань, визначає тактику
лікування кожного з цих захворювань; узгоджує рекомендації лікарів-спеці-
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алістів різних профілів та добирає індивідуальний комплекс лікувальнопрофілактичних заходів; враховує взаємодії лікарських засобів та пріоритетність проблем зі здоров’ям; забезпечує дотримання принципів раціональної фармакотерапії;
визначає тимчасову непрацездатність та забезпечує своєчасне направлення пацієнта на експертизу тимчасової та стійкої непрацездатності;
веде роботу щодо поширення медичних знань серед населення, зокрема щодо запобігання захворюванням та їх ускладненням;
організовує проведення профілактичних щеплень;
пропагує здоровий спосіб життя;
координує процеси профілактики, лікування, догляду, паліативної та
реабілітаційної допомоги;
бере участь в організації медико-соціальної і психологічної допомоги
одиноким, людям похилого віку, інвалідам та пацієнтам з хронічними захворюваннями;
використовує біо-психо-соціальну модель діяльності з урахуванням
культурних та екзистенціальних характеристик пацієнта;
захищає у разі необхідності інтереси пацієнта у сфері охорони здоров’я;
дотримується принципів медичної деонтології та етики;
постійно удосконалює свій професійний рівень.

Повинен
знати:
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чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи,
що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я первинного рівня;
основи соціальної гігієни, організації охорони здоров’я, медичної психології та економіки відповідно до завдань управління охороною здоров’я
населення своєї громади;
основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для
вирішення професійних завдань;
анатомо-фізіологічні та психологічні особливості дорослих, дітей та
осіб старшого віку;
особливості розвитку дітей та підлітків;
сучасну класифікацію хвороб;
фактори ризику виникнення та перебіг найбільш поширених захворювань залежно від статі та віку;
сучасні методи профілактики, діагностики та лікування цих захворювань у дорослих та дітей;
основи медичної генетики;
питання асептики та антисептики;
методи протиепідемічного захисту населення;
методи організації та надання невідкладної медичної допомоги;
клініку, діагностику та принципи лікування невідкладних станів;
медикаментозні методи лікування та профілактики, засновані на
принципах доказової медицини;
немедикаментозні методи лікування та профілактики;
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принцип медичної деонтології та етики;
методи та організацію експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності;
основи медичної, професійної, соціальної та психологічної реабілітації;
основи медичної інформатики;
форми і методи санітарно-освітньої роботи;
правила оформлення медичної документації;
сучасні джерела медичної інформації, методи її аналізу та узагальнення.

Кваліфікаційні
вимоги:
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Лікар загальної практики — сімейний лікар вищої кваліфікаційної
категорії:
повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки
«Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа» або «Педіатрія»;
спеціалізація за фахом «Загальна практика — сімейна медицина»
(інтернатура, курси спеціалізації);
підвищення кваліфікації (курси тематичного удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);
наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
стаж роботи за фахом понад сім років.
Лікар загальної практики — сімейний лікар I кваліфікаційної категорії:
повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки
«Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа» або «Педіатрія»;
спеціалізація за фахом «Загальна практика — сімейна медицина»
(інтернатура, курси спеціалізації);
підвищення кваліфікації (курси тематичного удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);
наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
стаж роботи за фахом понад п’ять років.
Лікар загальної практики — сімейний лікар II кваліфікаційної категорії:
повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки
«Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа» або «Педіатрія»;
спеціалізація за фахом «Загальна практика — сімейна медицина»
(інтернатура, курси спеціалізації);
підвищення кваліфікації (курси тематичного удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);
наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
стаж роботи за фахом понад три роки.
Лікар загальної практики — сімейний лікар:
повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки
«Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа» або «Педіатрія»;
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спеціалізація за фахом «Загальна практика — сімейна медицина»
(інтернатура, курси спеціалізації);
наявність сертифіката лікаря-спеціаліста;
без вимог до стажу роботи.

СЕСТРА МЕДИЧНА ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ — СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
(кваліфікаційну характеристику затверджено наказом МОЗ України від 5 серпня 2013 р. № 686)

Завдання
та обов’язки:

керується чинним законодавством України про охорону здоров’я,
нормативними документами, які визначають діяльність органів і закладів
охорони здоров’я, та загальними питаннями організації первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини;
здійснює професійну діяльність спільно з лікарем загальної практики — сімейним лікарем;
надає долікарську медичну допомогу населенню;
знає основні показники якості надання медичної допомоги населенню
та проводить кількісний і якісний аналіз своєї роботи;
планує профілактичну роботу з населенням, веде облік диспансерних
хворих (дорослих і дітей);
проводить санітарно-освітню роботу з батьками і дітьми, надає консультативну допомогу сім’ям з питань: деонтології, планування сім’ї, гігієни, харчування, розвитку дітей, підготовки їх до дитячих дошкільних закладів, шкіл;
проводить за призначенням лікаря профілактичні щеплення, внутрішньосудинні, внутрішньом’язові, внутрішньошкірні та підшкірні ін’єкції;
асистує лікарю під час малих операцій; доглядає за післяопераційними хворими, здійснює спостереження за дренажем, трахеостомою;
вимірює гостроту зору, внутрішньоочний тиск; знімає електрокардіограму; видаляє сірчану пробку; проводить промивання шлунка, сечового
міхура м’яким катетером, застосовує газовивідну трубку;
проводить онкологічний профогляд;
застосовує сучасні методи обстеження вагітних, спостерігає за жінками з нормальним перебігом вагітності; спостерігає за породіллями, новонародженими;
забезпечує паліативну допомогу важкохворим;
проводить забір матеріалу для клініко-лабораторних та бактеріологічних досліджень та проводить швидкі лабораторні тести;
інформує хворих з питань підготовки до різних видів обстеження;
проводить профілактичні та протиепідемічні заходи в осередку інфекції.

Повинна
знати:

чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи,
що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я з надання первин-

100

Кадровик України

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ної медичної допомоги, основи соціальної гігієни, організації охорони
здоров’я, медичної психології та економіки;
основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для
вирішення професійних завдань;
анатомо-фізіологічні та психологічні особливості дорослих, дітей та
осіб старшого віку;
особливості розвитку дітей та підлітків;
сучасну кваліфікацію хвороб;
фактори ризику виникнення та перебіг найбільш поширених захворювань, залежно від статі та віку, медико-технологічні документи на основі
доказової медицини для надання первинної медичної допомоги;
методи профілактики, діагностики та лікування цих захворювань у
дорослих та дітей;
основи медичної генетики;
питання асептики та антисептики;
методи протиепідемічного захисту населення;
організацію та надання невідкладної медичної допомоги;
методи та принципи немедикаментозного лікування та профілактики;
основи медичної, професійної, соціальної та психологічної реабілітації;
основи медичної інформатики;
форми і методи санітарно-освітньої роботи;
правила оформлення медичної документації;
сучасні джерела медичної інформації, методи її аналізу та узагальнення;
права, обов’язки та відповідальність сестри медичної загальної практики — сімейної медицини та організацію роботи в закладах охорони
здоров’я первинного рівня, організацію санітарно-протиепідемічної роботи
в соціально неблагополучних сім’ях;
принципи раціонального вигодовування, загартовування, фізичного
виховання і догляду за доношеними і недоношеними дітьми;
календар профілактичних щеплень, протипоказання до них;
заходи з паліативної медицини, психологічної допомоги хворим та їх
родичам;
основи етіології, клініки, діагностики та лікування найпоширеніших
нозологічних форм, дієтотерапії, десмургії, транспортної іммобілізації;
першу медичну допомогу при загрозливих для життя людини станах;
особливості спостереження та догляду за хворими залежно від патології;
фармакологічну дію розповсюджених медичних препаратів, їх сумісність, дозування, техніку та шляхи введення, можливі ускладнення;
основи асептики та антисептики, методи обробки використаного оснащення та відпрацьованого матеріалу, протиепідемічні заходи при гострих
інфекційних кишкових захворюваннях, вірусному гепатиті, туберкульозі,
СНІДі тощо; основи експертизи тимчасової непрацездатності, диспансеризації населення; обліково-звітну документацію за розділами своєї роботи;
сучасну літературу за фахом.
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Кваліфікаційні
вимоги:
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Сестра медична загальної практики — сімейної медицини вищої кваліфікаційної категорії:
неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта
(бакалавр), або повна вища освіта (магістр) за напрямом підготовки
«Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або
«Акушерська справа»;
спеціалізація за профілем роботи;
підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо);
наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
стаж роботи за фахом понад 10 років.
Сестра медична загальної практики — сімейної медицини I кваліфікаційної категорії:
неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта
(бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська
справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа»;
спеціалізація за профілем роботи;
підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо);
наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
стаж роботи за фахом понад сім років;
або повна вища освіта (магістр) за напрямом підготовки «Медицина»,
спеціальністю «Сестринська справа»;
наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
без вимог до стажу роботи.
Сестра медична загальної практики — сімейної медицини II кваліфікаційної категорії:
неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта
(бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська
справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа»;
спеціалізація за профілем роботи;
підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо);
наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
стаж роботи за фахом понад п’ять років.
Сестра медична загальної практики — сімейної медицини:
неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта
(бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська
справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа»;
спеціалізація за профілем роботи;
без вимог до стажу роботи.
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Культура безпеки
в «Данон Україна»

В інтерв’ю з Іриною Маркіною, директором
з управління персоналом компанії «Данон
Україна», ми говоримо про її кар’єру в HR,
успішний досвід інтеграції компаній, оцінку
ефективності HR-процесів і побудову культури
безпеки в компанії

«Кадровик України»: Ірино, розкажіть, будьласка, як Ви розпочали свою кар’єру в управлінні персоналом?
Ірина Маркіна: За першою освітою я — інженергеолог. Але коли починала свою професійну діяльність у середині 90-х років, було очевидним,
що реалізувати себе в цій галузі буде складно.
Тому я стала шукати інші можливості і почала
працювати в приватному навчальному закладі —
Міжнародному університеті фінансів. Працювала
помічником лектора і водночас відстежувала, що
відбувається на ринку праці, які є пропозиції.
Якось мені трапилась опублікована в газеті вакансія HR-спеціаліста в компанії «Кока-Кола». Про HR
я на той момент знала дуже мало, але відправила
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своє резюме. До речі, пам’ятаю, що написала його
від руки. Я отримала цю роботу і так вперше потрапила в сферу HR, для мене відкрився зовсім
інший світ. Перед тим, як іти на інтерв’ю, я почитала про цю професію, підготувалася. Але те, що я
побачила, із чим зіткнулася в роботі — це були
зовсім інші горизонти і перспективи.
«Кока-Кола» стала для мене першою і дуже
хорошою школою. Я працювала в компанії п’ять
років. За цей час були різні періоди — хороші і не
дуже. Наприклад, під час кризи 1998 р. компанія
прийняла складне рішення і скоротила дві третини
персоналу. Для мене це був серйозний життєвий
урок, який я переживала дуже болісно. Адже
людей, які потрапили під скорочення, я добре
знала, багатьох з них сама наймала на роботу, тому
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розлучатися з ними було дуже важко. У подальшому вони успішно влаштувалися в інших компаніях. Адже насправді багато залежить від того,
який вибір ти робиш в момент змін — стати жертвою і жалітися на те, як все несправедливо, чи
шукати нові можливості.
Пропрацювавши п’ять років у компанії «КокаКола» я зрозуміла, що мені вже не вистачає можливостей, які дає мені компанія, що мені потрібно
більше простору для самореалізації. Тому коли
мені запропонували очолити HR-департамент у
«МакДональдз Україна», я прийняла пропозицію.
На цьому етапі я також багато чому навчилася.
Робота була дуже цікавою, адже стандарти якості,
вимоги і очікування від персоналу в компанії дуже
високі, а щоб досягти такого рівня залученості,
щоб люди працювали із задоволенням, потрібна
велика майстерність.
Наступною сходинкою в моїй кар’єрі стала
робота в компанії «Астеліт». Зараз це відомий оператор Life, а тоді це була молода і мало відома компанія, тож у мене була цікава можливість працювати в бізнесі від самого його створення. Коли я
прийшла в компанію, то побачила повний безлад.
Компанія щойно переїхала з Донецька до Києва,
і складалася як з працівників, що переїхали разом з
компанією, так і з нових працівників, прийнятих у
Києві, яких було дуже багато. У кожного були свої
проблеми, виникало багато непорозумінь між
«новими» і «старими» працівниками. Було незрозуміло, куди компанія рухається і які в працівників
очікування. Перші два тижні я намагалася зрозуміти, що відбувається, занурилася в усі бізнес-процеси, з усіма познайомилася. І врешті вирішила, що
піти, здатися — це не для мене, потім я собі цього
не пробачу. Я вирішила, що приймаю ситуацію і
буду з нею щось робити. Коли я все усвідомила, то
навіть відчула фізичне полегшення.
Тоді я ще не знала про таке поняття, як трансформаційне лідерство, з яким зараз постійно маю
справу в «Данон». Але саме той випадок допоміг
мені зрозуміти, що коли ти робиш певний вибір,
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у тебе змінюється погляд, змінюється бачення
ситуації. І справді, тоді я стала бачити людей, які
так само як і я хочуть змін, хочуть побудувати
прекрасну, конкурентну, ефективну компанію,
в якій будуть чудові умови для роботи. І таких
людей було немало. Тож разом ми почали діяти.
Після «Астеліт» я перейшла на роботу в компанію Nokia, де відповідала за роботу з персоналом
одразу в кількох країнах — в Україні, Білорусі і
Вірменії. Я побачила і відчула на собі, що таке
команда, яка працює дистанційно. Якщо в
Білорусь я хоч зрідка, але їздила, то у Вірменії я не
була жодного разу. Це був серйозний виклик —
працювати з людьми, яких я ніколи не бачила,
вирішувати з ними безліч питань стосовно підбору персоналу та інших HR-процесів, приймати
важливі рішення. Досвід був цікавий, але я вирішила повернутися до FMCG. Крім того, зрозуміла,
що для мене важливо працювати в команді з
людьми, яких я можу бачити і які знаходяться
поруч. Так, можна працювати і дистанційно, але
це не те, що мені подобається. Мене дуже надихає
живе спілкування, робота з людьми.
Коли я отримала пропозицію від «Данон», спочатку її не прийняла. Я вирішила для себе, що
наступним кроком у моїй кар’єрі буде консалтинг,
що в мене вже є для цього достатній досвід. Але
через деякий час мені знов зателефонували з
«Данон», адже ніяк не могли знайти HR-директора.
Я прийшла на співбесіду і познайомилася з Даріо
Маркетті, який тоді був керівником «Данон» в
Україні, а зараз очолює «Данон Бразилія». Даріо
дуже цікава людина, харизматичний лідер. Він
зустрів мене в українській вишиванці, ми багато
говорили і я відчула, що він націлений на роботу з
персоналом, що це для нього важливо. І я зрозуміла, що мені буде цікаво працювати з ним. Даріо
розповів про всі складнощі, про те, що в компанії
на той час вже вісім місяців не було директора з
персоналу, що потрібно багато чого зробити,
налагоджувати HR-процеси, приділити увагу корпоративній культурі.
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Я прийняла пропозицію, але вирішила для
себе, що це буде ще один досвід для мого портфоліо як консультанта, що я вирішу поставлені
завдання і піду далі. Але несподівано для себе я
закохалась у «Данон» і вже про консалтинг не
думаю, принаймні не в найближчому майбутньому. «Данон» — це компанія, яка мене мотивує і
надихає. Я весь час відкриваю для себе нові можливості, тут постійний драйв, постійні виклики.
А це саме те, що я люблю в роботі.

«Кадровик»: Які завдання стояли перед
Вами, коли Ви прийшли в «Данон»?
Ірина: Почну з того, до компанія працює в Україні
вже 15 років. Спочатку це було підприємство, яке
завозило продукти і через дистриб’юторські компанії продавало їх на українському ринку. Потім у
2006–2007 рр. був куплений завод у Херсоні і
компанія прийняла серйозне рішення розвиватися
в Україні. Були зроблені великі інвестиції в те, щоб
вивести завод на належний рівень і почати виробляти продукти локально. Цей етап припав на кризові 2008–2009 роки. Компанія несла збитки і
тому потрібно було прийняти рішення, що робити — оптимізуватися, щоб пережити кризовий період, або подивитися на кризу як на можливість.
Даріо Маркетті вважав за краще останнє, і йому
вдалося переконати в цьому головний офіс в
Парижі. Було прийнято рішення інвестувати в розвиток бізнесу в Україні. «Данон» стала однією з
небагатьох компаній у молочному секторі України,
яка продовжила працювати над нарощуванням
обсягів продажів, над розширенням бізнесу. Ми
наперед знали, що певний час будемо нести збитки, але йшли на це свідомо.
Згодом сталася ще одна визначна подія —
інтеграція з компанією «Юнімілк». Процес розпочався у 2012 р. і тривав вісім місяців. У результаті
компанія виросла втричі, адже команда «Юнімілк»
була вдвічі більшою за команду «Данон», але ми
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успішно, без значних проблем, інтегрувалися.
Попри всі складнощі, адже нам потрібно було
одночасно і бізнес-показники виконати, і інтегруватися, інтеграційний проект був настільки успішним, що навіть став прикладом, бізнес-кейсом
успішної інтеграції для всієї групи компаній
«Данон».
Зараз ми вже не ростемо так стрімко. У минулому році обговорювали, на чому потрібно зосередитися, що є найбільш важливим на цьому
етапі для компанії, і виділили кілька речей. Це
перш за все ефективність. Якщо раніше ми запускали 3–4 інновації в місяць, а потім спостерігали,
які з них спрацюють, а які — ні, то зараз ми не
можемо собі цього дозволити. Ми повинні робити
виважений вибір і запроваджувати тільки те, що
справді дасть результат, робити менше речей, але
більш якісно.
2014 рік ми провели під девізом «Time to make
a difference» — «Час діяти інакше». Зараз ми не
можемо діяти так, як діяли вчора, це вже не дасть
такого ефекту. Ситуація змінилася, і нам потрібно
шукати інші підходи, дивитися на речі по-новому
для того, щоб утримувати лідерство. У зв’язку з
цим нам потрібно оцінити ефективність усіх процесів, максимально їх спростити, прибрати все
зайве. Це стосується всього, у т. ч. всіх HR-процесів.
Нещодавно на HR-конференції я поспілкувалася з людиною, яка починала проект зі створення культури безпеки. Вона його запровадила ще
на початку 2000-х у невеличкому підрозділі
«Данон» в Іспанії. А згодом ця ідея переросла у
великий, масштабний проект, який запроваджено
в усіх компаніях групи «Данон». Це мене надихнуло, і коли я повернулася, то сказала своїм колегам: ми з вами повинні працювати над тим, що
якщо ми приносимо якусь ідею, ми повинні дивитися не тільки на короткостроковий результат, а й
на довгостроковий. HR-відділ — це досить креативний підрозділ, у якому постійно генеруються
якісь ідеї. Але зараз нам потрібно дуже прискіп-
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ливо оцінювати кожну ідею: чи справді вона варта
бути впровадженою, чи справді принесе те, що
допоможе нам стати сильнішими, ефективнішими, кращими, а не стане проектом, який поступово відмирає. Ті речі, які не приживаються, не
мають значного впливу на бізнес, вони самі потихеньку відпадають, адже для того, щоб їх підтримувати, потрібні колосальні зусилля. А якщо вони
підтримуються тільки HR-відділом, то це і взагалі
нікому не потрібно.
Іноді хочеться всі проекти залишити, особливо
якщо ти на якусь ідею витрачаєш багато часу і
вона тобі дуже подобається. Тобі важко від неї
відмовитися і ти носишся з нею, наче зі своєю
дитиною. Але потрібно навчитися дуже жорстко
все оцінювати з точки зору ефективності. Часто я
кажу собі: уяви, що буде через 10 років, що буде з
твоїм проектом. Якщо в тебе немає картинки,
немає бачення, немає ідеї, як все це буде, то не
потрібно нічого розпочинати.

«Кадровик»: Повертаючись до інтеграції з
«Юнімілк» — чи можете назвати найважливіші речі, які допомогли провести інтеграцію
успішно?
Ірина: Усі книги про лідерство написані після того,
як ситуація вже відбулася і була проведена інтерпретація, оцінка того, що сталося. Ми теж робили
таку оцінку, щоб зрозуміти, що нам допомогло,
і виділили кілька речей.
Насамперед важливо, щоб команди якнайшвидше почали працювати разом. Часто на першому етапі багато компаній роблять помилку, яку
зробили і ми. Вони починають оцінювати позитивні і негативні сторони кожної команди окремо,
а потім хочуть залишити все позитивне, а негативне відкинути. Але така позиція насправді не
дає рухатися в правильному напрямку. Адже в
такому випадку ми все ще розділяємось, є «ми» і є
«вони». Крім того, оцінки можуть бути суб’єк-
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тивними, а реакція людей на такі оцінки — болісною. Цей розподіл на «нас» і «них» потрібно усунути. Зробити це можна тільки якщо нічого не
порівнювати, а визначити загальну для всіх мету,
до якої потрібно прийти разом.
Ще один дуже важливий пункт, без якого
неможливо рухатися далі: необхідно визнати
факт, що інтеграція відбулася. Адже є речі, які
фактично сталися, але вони все ще тривають і про
них не можна сказати, що вони відбулися остаточно. Наприклад, чоловік і жінка розлучилися,
але продовжують постійно думати про те, що
вони зробили не так, хто винен і т. д. Тобто подія
сталася, але не завершилася. Чим швидше людина приймає ситуацію як завершену, тим швидше
вона починає шукати можливості рухатися далі.
Так само і в команді. Перше, що ми зробили —
зібрали всіх ключових працівників і провели з
ними розмову про те, що інтеграція відбулася і
потрібно прийняти це як завершену подію, як
факт. Рішення про інтеграцію було прийнято
вищим керівництвом компанії — так, нашої думки
не запитали, але ми нічого не можемо з цим зробити, ми не можемо змінити ситуацію. Тож ми
повинні прийняти цей факт. Після цього важливо
всім разом визначити наступну мету, загальну для
всіх. І зрозуміти, які процеси та проекти мають
бути запроваджені, щоб досягти цієї мети. Ми
провели кілька таких сесій, щоб люди нарешті
відчули цю завершеність, щоб зрозуміли: для
того, щоб її відчути, не потрібно нічого надзвичайного, потрібно лише зробити вибір, прийняти
відповідне рішення, що все в наших силах.
На цих зустрічах ми індивідуально кожного
учасника запитували, чи відчуває він цю завершеність, що йому потрібно для того, щоб відчути її,
чим ми можемо допомогти. І якщо це було в
наших силах — допомагали.
Насправді в лідерстві, у стосунках та в інших
сферах життя дуже багато важить те, як ти говориш. Тому що те, як ти говориш, це те, що ти
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насправді думаєш. А те, що ти насправді думаєш — це основна річ, яка впливає на твою поведінку, дії, ставлення тощо. Ти можеш зараз говорити красиво, але якщо думаєш інакше, то рано
чи пізно це дасться взнаки. А для організації
дуже критично, коли серед працівників немає
взаєморозуміння, коли вони діють не в одному
напрямку.

«Кадровик»: Розкажіть детальніше про корпоративну культуру.
Ірина: У 2009 р., коли я тільки прийшла в компанію, корпоративна культура була в розбалансованому стані. Люди недостатньо розуміли, чого саме
компанія прагне. Так, тоді були п’ять цілей, озвучені директором, але вони стосувалися тільки бізнес-показників, вони не надихали людей працювати в компанії, не робили їх діяльність більш
осмисленою.
Коли ми обговорювали це, то зрозуміли, що
нам потрібне нове бачення, воно має бути таким,
що створює контекст, платформу для можливостей. Нам потрібна була локальна місія. Глобальною
місією «Данон» є здоров’я якомога більшої кількості людей через наші продукти. Це чудова місія,
але ми відчули, що нам потрібно створити наше
власне, локальне бачення. Ми його створили і
назвали «Здоров’я в кубі». Ми зобразили це у
вигляді піраміди, в основі якої — здоровий бізнес.
Тобто прибуткова, сильна, постійно зростаюча
компанія. Без цього ми просто не зможемо рухатися далі. Середина піраміди — це здорові продукти, наша конкурентна перевага. Здорова
команда — це вершина піраміди. Ось на цьому ми
будували культуру.
Потім, коли ми інтегрувалися з «Юнімілк», то
додали до цієї піраміди ще один блок — необхідність побудувати компанію номер один для всіх і
кожного. Для нас було важливо, щоб кожна
людина відчула себе частиною команди.
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Коли ми досягли всього, чого хотіли, перед
нами знову постала потреба переглянути наші цілі.
Адже нікому не цікаво мати ціль, якої ти вже практично досяг. І ми почали розмову про те, що нас
надихає працювати в «Данон». Це була серйозна
глибока розмова. Ми з директорами витратили три
дні на те, щоб з’їздити у фермерські господарства,
молочні кооперативи, маленькі села, подивитися,
як все працює, поговорити з людьми. Відвідали
дитяче кардіологічне відділення у Херсонській
лікарні, якому допомагаємо, послухали лекцію
дієтолога. І ми зрозуміли, чому працюємо в
«Данон», — тому що нас об’єднує любов до людей
навколо і до нашої країни. Нас зовсім не влаштовує, що українці живуть на вісім років менше, ніж
жителі сусідніх країн, і ми повинні щось із цим
робити. Ми — велика компанія, велика команда
людей, які можуть стати піонерами змін. Ми хочемо зробити життя українців на п’ять років довшим
і щоб це життя стало більш повноцінним. Ми
назвали нашу нову модель «Любов у кубі». Це вже
більше і глибше, ніж «Здоров’я в кубі» і це реально
те, що зараз найбільше відповідає нашій місії.
Важливою частиною культури компанії є безпека. Ми не можемо сприйняти те, що людина,
яка в нас працює, може постраждати фізично,
ушкодити своє здоров’я. Це є неприйнятним, працівники повинні приходити після роботи додому
здоровими.

«Кадровик»: Що саме входить в поняття
«культура безпеки»?
Ірина: Безпека для нас є безумовним пріоритетом, ми назвали це «нульовий пріоритет», тобто
такий, без якого не варто взагалі нічого робити. Це
дуже важлива річ, яку неможливо переоцінити.
Навіть при тому, що в нас ретельно продумані всі
процеси, побудована система, усе, що потенційно
несе ризики, виключено, але все одно ти не застрахований від якогось випадку.
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Ми вирішили для себе, що навіть один нещасний випадок — це надто багато, ми прагнемо, щоб
у нас взагалі не було нещасних випадків. Але ставити таку мету недоцільно і досить ризиковано в
ситуації, коли в компанії не розвинена культура
безпеки, коли люди не розуміють цього на глибинному рівні і не поділяють наші погляди. Вони
повинні вірити, що це важливо, що це не просто
один із KPI в їх щоденній рутині. Якщо в компанії
немає культури безпеки, люди будуть сприймати
все буквально: наша мета — нуль нещасних
випадків, отже, якщо щось сталося, я намагатимуся це приховати, просто не буду про це заявляти. Для нас важливо, щоб люди діяли навпаки —
максимально виносили на поверхню все, що не
так, всі ті моменти, що є потенційно небезпечними. Кожен випадок, навіть якщо він не призвів до
тимчасової непрацездатності працівника, важливо розслідувати, щоб зрозуміти причини, розібратися в них і донести інформацію до інших працівників. Наприклад, якщо якась коробка впала
поряд з людиною, не зачепила її, але впала зовсім
поряд — це розслідується і приймається відповідне рішення, складається план дій, проводяться
розмови з працівниками тощо.
Робота ведеться в кількох напрямках. Найперше і найголовніше — це відданість цій ідеї з
боку директорів, менеджерів і кожного працівника. Тобто найперше — це робота з безпекою на
рівні корпоративної культури. Друге — ми обов’язково працюємо над тим, щоб усі наші процеси
були правильними з точки зору безпеки. У кожному департаменті, кожному відділі визначаються
ризики і обов’язково встановлюються правила,
які дозволяють запобігти нещасним випадкам.
Ми періодично проводимо оцінку ризиків за
всіма нашими процесами. Намагаємося виявити
потенційні ризики і складаємо план дій. Проводимо поведінковий аудит, тобто оцінюємо поведінку працівників з точки зору безпеки. Його проводять менеджери, які пройшли спеціальне
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навчання. Вони спостерігають за поведінкою працівників і якщо бачать, що вона є небезпечною,
проводять з ними розмову на цю тему.
Дуже важливо, щоб усі процеси працювали в
комплексі. Для підтримання культури безпеки в
нас спеціально розроблена тренінгова програма,
яка забезпечує навчання основам безпеки. Ми
проводимо тренінг з безпеки під час прийняття на
роботу і потім періодично повторюємо.
Є також багато інших інструментів, які дозволяють тримати у фокусі питання безпеки.
Наприклад, у нас є така ініціатива, як «safety
contact» — «контакт з безпеки». На початку кожної зустрічі, якщо вона відбувається для колективу від трьох і більше працівників, яка б тема не
була, п’ять хвилин відводиться на обговорення
безпеки. Як правило, обговорюються якісь актуальні речі залежно від пори року.
Тільки після того, як ми досягли певного рівня
в побудові культури безпеки, ми можемо доносити до працівників нашу головну мету — нуль
нещасних випадків, не побоюючись якихось
порушень.

«Кадровик»: Як працюєте над тим, щоб нещасні випадки не замовчувалися?
Ірина: Тут важливі дві речі. Перше — це залучення
працівників у культуру безпеки, її глибоке сприйняття і розуміння того, наскільки це важливо.
Друга річ — це дисципліна.
Тобто з одного боку ми робимо все для того,
щоб люди не просто виконували якісь накази,
а самі хотіли робити все необхідне. Це постійні
комунікації, обговорення, розмови, приклади
поведінки. Наприклад, якщо я як директор з персоналу порушую певні правила безпеки, то про що
можна говорити? Керівництво — директори і
менеджери — повинні обов’язково дотримуватися
встановлених стандартів і правил поведінки. Якщо
для мене культура безпеки — це справді важливо,
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я повинна це постійно демонструвати. Якщо я їду
на завод, люди мають бачити мою безпечну поведінку. Якщо я йду по сходах, я обов’язково тримаюсь за поручень, на початку зустрічі я обов’язково
проводжу «safety contact» тощо.
Що стосується дисципліни, то ми встановили
певну відповідальність і довели до відома всіх
працівників, що в нас немає толерантності до
порушення правил і принципів безпеки. Один з
таких принципів — обов’язкове повідомлення про
всі нещасні випадки. Якщо якийсь працівник
порушує це правило, на перший раз ми проводимо серйозну розмову, на другий раз оголошуємо
догану, а якщо це трапиться втретє — значить
такому працівнику немає місця в нашій компанії.

«Кадровик»: Тобто відповідальність за приховування нещасного випадку така сама, як і за
порушення правил безпеки?
Ірина: Так. І хочу зауважити, що коли ми тільки
почали запроваджувати програму з побудови
культури безпеки, у нас траплялися такі випадки,
коли ми проводили дуже серйозні розмови з працівниками, і навіть було кілька доган. Але в минулому році не було жодного такого випадку.
У нас є багато каналів, через які працівники
можуть повідомити про те, що трапилося, тому
приховати щось нереально. Є спеціальні телефони, електронні адреси, на які працівник зобов’язаний повідомити про виявлене порушення. Ми
дуже багато працювали над тим, щоб донести це
до кожного, і тому люди справді користуються
цими каналами зв’язку. Зараз я навіть не можу
пригадати випадку, коли нещасний випадок був
прихований.
Були ситуації, коли повідомлення надходило
несвоєчасно. За це в нас теж передбачено дисциплінарне стягнення. Причому є певна градація:
залежно від серйозності нещасного випадку пові-

110

домлення про нього має надходити негайно, протягом кількох годин або протягом доби. Кожен
нещасний випадок доводиться до відома всіх працівників компанії. Ми також розповідаємо про
стягнення, застосовані за несвоєчасні повідомлення, для того щоб показати всім працівникам,
наскільки серйозно ми до цього ставимося.

«Кадровик»: Яких результатів у запобіганні
нещасним випадкам вдалося досягти?
Ірина: Якщо говорити в цифрах, то за кількістю нещасних випадків тенденція дуже позитивна.
У 2012 р. зареєстровано 14 нещасних випадків із
втратами робочого часу, у 2013 р. — 10, а в
2014 р. — лише три. Причому третій випадок стався в кінці року, та ще й на заводі, на якому до цього
не було жодного нещасного випадку протягом
більш ніж двох років. Працівники саме готувалися
відсвяткувати 1000 днів без нещасних випадків,
коли це сталося. Ми практикуємо такі відзнаки —
святкуємо 100, 200, 300, 1000 днів без нещасних
випадків. Це було дуже прикро, але на цьому заводі
відлік днів без нещасних випадків почався заново.

«Кадровик»: Ірино, наостанок, щоб Ви порадили вашим колегам HR-менеджерам з приводу того, як пережити кризовий період?
Ірина: Я б порадила полюбити кризу. Треба зрозуміти, що криза — це нормальний стан сучасного
світу. Насправді кризи дають можливість багато
що зрозуміти, чітко побачити чорне і біле. Криза
піднімає все на зовсім інший рівень відповідальності, і якщо перед тобою стоїть складний вибір,
а ти не в змозі його зробити сьогодні, завтра ти
можеш просто піти з ринку. Криза — це каталізатор. Вона показує речі, які потрібно удосконалити.
Тому кризу потрібно полюбити і сприймати її як
можливість.
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Медіаційне завдання
HR-служби:
профілактика
емоційного
вигорання
персоналу
Яна Демченко,
бізнес-тренер, консультант з управління, керуючий
партнер «LEVEL consulting group»

ині потік інформації заповнює всі паузи,
внаслідок чого наше життя перетворюється на серію перенасичених епізодів. На відміну від матеріальних предметів інформації не стає менше, коли людина ділиться нею.
Інформація агресивна, вона скрізь, і уникнути її
дуже важко. Що ж відбувається з нами, коли через
інтернет, ЗМІ, від колег і знайомих ми отримуємо
величезні порції інформації, яка нас хвилює і непокоїть? Відбувається інформаційна інтоксикація, а її
наслідком стає емоційне вигорання.
Тема інформаційної інтоксикації і, як наслідок — емоційного вигорання, актуальна як ніколи,

Н
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оскільки сьогодні ми живемо і працюємо в період
серйозних змін і важливих подій. Нинішні специфічні труднощі в роботі з персоналом більшість з
нас долають уперше. Саме тому, спираючись на
досвід співпраці з різними компаніями-клієнтами,
хочу поділитися інформацією про те, як впливає
інформаційна інтоксикація на продуктивність
праці та як подолати її негативні наслідки.
Можливо, разом ми зможемо знайти нові можливості, а головне — своєчасно ними скористатися.
На борту літака можна почути: «Спочатку
забезпечте доступ кисню для себе, а потім допоможіть тим, хто поруч». Займатися профілакти-
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Займатися профілактикою
Світ перенасичений
кою емоційного вигорання
емоційного вигорання можна
негативною
інформацією.
також можна лише за
лише за умови, що ви змогли
Щодня ми перебуваємо
умови, що ви змогли вповпоратися з власним емоційним
під впливом інформаційратися з власним емоційвигоранням
ного потоку, створеного
ним вигоранням.
ЗМІ, і якщо не маємо стійКожному HR-менедкого емоційного імунітету,
жеру доводиться витримуотримуємо дози інформації
вати колосальні емоційні
навантаження, і без певних установок знизити стресового змісту, що призводить до емоційного
цю напругу складно. Які установки можуть допо- виснаження.
Раніше джерелом емоційного вигорання була
могти?
Перш за все — віра в свої сили. Віра визначає сама робота. Тепер емоційне вигорання може
бути пов’язане з інформаційною інтоксикацією і
наші дії, а дії визначають результати.
Важливо довіряти обраному курсу. Усві- переноситися на роботу. Тобто відбувається
домлення того, що робиш правильні дії, у пра- злиття двох ідентичностей: «працівник» і «громавильний час і з правильними людьми в команді — дянин». У кожної ідентичності свої завдання. Як
«громадяни» ми отримуємо інформацію стресосильний мотиваційний ресурс.
Важливо не боятися експериментувати, адже вого змісту, а місце, куди ми її приносимо, тобто
використання нестандартних підходів відкриває робота, вимагає від нас відповідати ідентичності
нові можливості. Якщо постійно хвилюватися, що «працівник». Різниця очевидна:
задум не вдасться або що хтось буде невдоволений, то з часом «ген» ініціативи зникає, і ми переЕмоційне вигорання внаслідок
творюємося на «трамваї», що їздять лише визнапрофесійної
інформаційної
ченим маршрутом.
інтоксикації
деформації
Невипадково HR-службу вважають душею
компанії. А значить, наші правильні установки —
Проблема виникла
Проблема виникла
фундамент для «здоров’я» всієї компанії.
на роботі
поза роботою
Традиційно під емоційним вигоранням мають
Проблема пов’язана з
Проблема пов’язана
на увазі реакцію психіки людини, яка працює у
професійною
з ідентичністю
сфері, пов’язаній з постійними комунікаціями, унаідентичністю
«громадянин»
слідок перенасичення емоційної сфери. Герберт
Фрейденберг, американський психіатр, опублікував своє дослідження на цю тему в 1974 р. Тоді
Зараз на роботі люди більше втомлюються не
воно стало сенсаційним, адже пояснювало байду- стільки від самої роботи, скільки від впливу
жість людей, до яких саме за увагою і звертаються. інформації стресового вмісту.
За альтернативною теорією вигорання емоцій
Які ж ознаки інформаційної інтоксикації?
відбувається внаслідок перенасичення інформаПереважають негативні емоції.
цією стресового змісту. Емоційного вигорання
Важко зосередитися на робочих завданнях.
може зазнати кожен, кого «перегодували» інфорВнаслідок того, що емоційна інформація
мацією, яка викликає високі та низькі негативні краще запам’ятовується, відбувається «витісненемоції і стрес.
ня» робочої інформації.
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Безплідне «обертання» навколо проблеми,
постійне обговорення з колегами обставин, вплинути на які неможливо.
Постійне прагнення отримати порцію свіжих «гарячих» новин.
Складнощі з новими ідеями через те, що
інтелектуальні канали постійно завантажені.
Фізична втома, поганий сон за нормального
режиму сну.
Надмірна агресивність, нестабільність емоційного стану.
Прагнення бути ближче до людей (часті
походи на перекур) або ж навпаки — уникати
інших, замкнутість.
У чому полягає медіаційне завдання
HR-служби в цій ситуації? Потрібно «обнулити»
травмовану ідентичність «громадянин» на користь
ідентичності «працівник».
Наприклад, можна провести низку таких
заходів:
зустрічі у форматі балінтовських груп для
обговоренням наболілих тем;
створення робочих груп для підтримки
колег зі своєї та інших компаній, які потребують
допомоги.
Для повернення людей до ідентичності «працівник» можна публікувати або іншим чином
оприлюднювати інформацію про те:
що вітається в поведінці один одного і чому
це важливо саме зараз;
що є цінностями компанії і як ми розуміємо
їх в конкретних поведінкових проявах;
які цілі компанії;
чому в компанії цінується відкрита взаємодія;
що відбувається на ринку нашого продукту
в Україні та за кордоном;
які події відбуваються зараз в компанії;
якими досягненнями пишається компанія
зараз і за попередні періоди.
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Важливо правильно визначити емоційний
стан працівника і допомагати йому відповідно до
його потреб. Краще доручити це безпосереднім
керівникам, щоб вони могли обрати правильний
підхід і підтримувати своїх підлеглих «на місцях».
Ще одне медіаційне завдання — максимально
заповнити інформаційний простір і діяльність
тим, що важливе для компанії, відповідає її цілям
і цінностям. Наприклад, у корпоративній газеті та
на внутрішньому сайті можна розміщувати інформацію від перших осіб компанії про те, що вони
думають про події в країні та якими вони бачать
поточний стан і перспективи компанії. Інформація
має бути реалістичною та мотивуючою. Для працівників це чудова можливість отримати інформацію з перших рук, що дає їм відчуття внутрішнього спокою.
Додатково (або навіть замість) програм навчання, спрямованих на рівень «самоактуалізаціївизнання», можна провести переорієнтацію на
рівень «безпека і соціальні відносини». У межах
цих заходів організувати мотиваційні тренінги на
теми взаємодії, підтримки, толерантності тощо.
Варіантів для боротьби з інформаційною
інтоксикацією — безліч. У вас можуть бути власні
унікальні й успішні напрацювання. Головне —
розуміти, що в ситуації, яка склалася, дія краща за
бездіяльність.
Як переконатися, що проведені заходи принесли результат? Ви зрозумієте це, якщо в працівників будуть:
позитивний емоційний фон,
задоволеність,
упевненість,
відчуття щастя,
налаштування на позитивні стосунки з
іншими,
відкритість, контактність,
готовність до співпраці,
клієнтоорієнтованість.
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Стоять два друга, розмовляють, у одного велика
собака. На вулиці мінус 20. Цей, з собакою, запитує іншого:
— Замерз?
— Ага ...
— Хочеш зігрітися?
— Хочу ...
— ФАС!

На вихідних я займаюся нерухомістю! Лежу і... не
рухаюся.

У кожній жінці має бути маленька загадка. А не
суперкросворд! І не ребус на дві сторінки!

— На яку зарплату ви розраховуєте?
— На «вау, це все мені?».
Тільки справжній українець починає читати
інструкцію, коли розуміє: все, капець, зламав.

— У мене Mеrсеdеs — один комфорт.
— У мене ВМW — один відпочинок.
— А в мене маршрутка — один, передайте.

Начальника, коли він у доброму гуморі, можна
запросто переплутати з людиною.

— Як охолодити гарячий чай?
— Треба включити комп’ютер, зайти в інтернет і
бац — чай вже холодний.

Трудоголік — це чоловік, який у вихідні говорить
дружині, що йде на роботу і… справді йде на
роботу.

На уроці:
— Скажи, Петрику, як називається людина, яка
продовжує говорити, навіть коли її ніхто не слухає?
— Учитель.

Твердження, що джентльменів у наш час не
зустрінеш, несправедливе! Сьогодні я бачив, як
чоловік тримав парасольку над дружиною, поки
вона міняла колесо.
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Даїшники страшно знахабніли!
От зранку мене зупиняє один:
— А чого-це ви сьогодні без машини?

— Куме, чи вірите ви, що реклама в газеті чогось
варта?
— Вірю! Одного дня я дав оголошення, що шукаю
нічного сторожа, а вже другої ночі мене обікрали...

Найбагатші люди — це курці, пияки і автомобілісти.
Скільки не підвищуй ціни, вони курять, п’ють і
їздять!

— Лікарю, у мене депресія.
— Ну що я можу вам порадити… Найкращі ліки —
поринути з головою в роботу!
— Але я замішую бетон, лікарю.

Вона така... Така бажана, загадкова, незвичайна,
казкова, необхідна, неповторна, яскрава, незамінна, довгоочікувана — моя відпустка...

Інспектори ДАІ — як собаки: не люблять різких
рухів, кидаються на п’яних і відчувають, коли
вам страшно…
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