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Весна — це така пора року,
коли дуже добре починати щось нове.
Харукі Муракамі
Весна — час оновлення. Оживає природа, перші
промінчики лагідного сонечка дають нам надію на мир.
А коли ми бажаємо чогось дуже сильно, увесь світ
допомагає нам. Нехай ваші мрії будуть позитивними
і світлими.
Безумовно бажаємо оновлення не тільки в природі,
а й у нашій країні. Віримо в те, що заслуговуємо на
реформи, які приведуть Україну до процвітання.
Віримо в те, що слово «мобілізація» зміниться на
«демобілізацію» і назавжди зникне з наших думок.
Віримо в те, що цієї весни наші захисники повернуться
на роботу і до своїх домівок.
Бажаємо гармонії, віри, любові. Миру в душі та в нашій
чудовій країні!
З повагою та надією,
Таміла Радченко,
заступник головного редактора
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

11 Лист Міністерства соціальної політики України

«Щодо відпусток без збереження зарплати» від
12 січня 2015 р. № 4/13/116-15

12 Лист Міністерства соціальної політики України

«Про надання роз’яснення щодо застосування
нової Гігієнічної класифікації праці» від 10 лютого 2015 р. № 55/13/133-15

13 Лист Міністерства соціальної політики України

«Щодо призначення матеріального забезпечення працівникам, призваним на військову службу
за призовом під час мобілізації, у разі їх загибелі» від 28 листопада 2014 р. № 14126/0/14-14/13

15 Лист Міністерства соціальної політики України

«Щодо видачі дубліката трудової книжки» від
12 січня 2015 р. № 103/0/14-15/06

15 Лист Міністерства фінансів України «Про за-

стосування заходів економії державними підприємствами» від 31.12.2014 р. № 31-0632005/1-25/33334

16 Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо

одночасного зайняття або суміщення посад у
вищому навчальному закладі» від 26 січня
2015 р. № 1/9-32

17 Лист ФСС з ТВП «Щодо застосування в роботі
норм Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 17 січня
2015 р. № 2.4-17-92

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

20 Лист

Департаменту охорони здоров’я
Київської обласної державної адміністрації
«Щодо умов надання та тривалості виплати
допомоги по вагітності і пологах особам, віднесеним до четвертої категорії постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від
22 січня 2015 р. № 1-36-187, № 138/07-21

21 Роз’яснення Державної служби статистики

України щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ
(квартальна) «Звіт з праці» від 13 листопада
2014 р. № 17.4-12/48

30 Роз’яснення Державної служби статистики

України щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-РС
(один раз на чотири роки) «Звіт про витрати
на утримання робочої сили» від 7 серпня
2014 р. № 18.1-12/26

Судова практика — доступно!

39 Ухвала Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ від 3 лютого
2015 р. у справі № 5-204км15

ПРАВО
Актуальна тема

44 Вікторія Галкіна
Зміни в законодавстві про відпустки

З 1 лютого набрали чинності закони України від
15 січня 2015 р. № 120-VIII і № 121-VIII, якими до
КЗпП і Закону України «Про відпустки» було внесено дві нові підстави для надання відпусток:
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додаткових соціальних — працівникам, які мають повнолітню дитину — інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, та без збереження заробітної
плати — працівникам на час проведення АТО
у відповідному населеному пункті. Крім того,
установлено максимальну тривалість відпустки
без збереження заробітної плати для осіб, які доглядають за дитиною-інвалідом підгрупи А, до
досягнення такою дитиною 18 років

йняття цих посад, а також ті, що припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування, кадровим службам
необхідно вчасно підготуватися до змін, яких з
26 квітня зазнає антикорупційне законодавство,
і попередити про ці зміни своїх працівників

49 Таміла Радченко

Нове в порядку звернення за
призначенням та перерахунком пенсії

Повернення на роботу працівників,
призваних на військову службу у зв’язку
з мобілізацією

Про першу хвилю мобілізації, тоді ще малознайомого нам слова, сповістив Указ Президента
України «Про часткову мобілізацію» від 17 березня 2014 р. № 303/2014. З того часу минув майже
рік і скоро більшість мобілізованих повертатимуться додому та на свої робочі місця.
Розглянемо, що потрібно знати кадровику про
демобілізацію і які дії слід вчинити у зв’язку з поверненням (або неповерненням) працівника на
роботу після проходження військової служби

Державна служба

55 Ліна Майстренко

Зміни в антикорупційному законодавстві
щодо питань декларування

До 1 квітня 2015 р. особи, на яких поширюється дія
статті 12 Закону України «Про засади запобігання і
протидії корупції» від 7 квітня 2011 р. № 3206-VI,
у т. ч. державні службовці, повинні подати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, форма якої встановлена цим Законом. Проте
вже 26 квітня 2015 р. буде введено в дію новий
Закон України «Про запобігання корупції» від 14
жовтня 2014 р. № 1700-VII. Оскільки подати декларації повинні не лише ті особи, які перебувають на
відповідних посадах, а й ті, які претендують на за-
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Пенсійне забезпечення

62 Галина Мастюгіна

Постановою правління Пенсійного фонду України
від 7 липня 2014 р. № 13-1, яка набрала чинності
29 серпня 2014 р., викладено в новій редакції
Порядок подання та оформлення документів для
призначення (перерахунку) пенсій відповідно до
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України
від 25 листопада 2005 р. № 22-1. Розглянемо, які
саме зміни відбулися в порядку звернення за
призначенням та перерахунком пенсії

Відповіді на запитання

68 Під час прийняття на роботу особа віком 46

років не подає трудової книжки. Які дії кадрової
служби? Чи зобов’язане підприємство оформити трудову книжку і в який строк?

69 Назва посади в трудовій книжці вказується від-

повідно до штатного розпису чи Класифікатора
професій (підприємство недержавної форми
власності)?

69 Чи потрібно зазначати в трудовій книжці, що

працівник прийнятий на роботу (призначений
на посаду) за контрактом?

69 Під час перебування жінки у відпустці для до-

гляду за дитиною в штатному розписі було
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змінено назву посади, яку вона обіймає. Як і
коли можна відобразити це в трудовій книжці?

76 Календар

ПРАКТИКА
Трудові відносини

78 Таміла Радченко

Трудові відносини в благодійних
та громадських організаціях

Тему трудових відносин у благодійних та громадських організаціях не часто зустрінеш у кадрових
виданнях. Цією статтею ми хотіли б привернути
увагу вказаних організацій до ведення кадрового
діловодства та забезпечення необхідних трудових
гарантій тим особам, які працюють у цих організаціях за трудовим договором

Діловодство

87 Олена Загорецька
Організація роботи
з вхідними документами

У межах циклу статей, присвячених організації загального документообігу на підприємстві, пропонуємо розглянути початкові етапи роботи з вхідними
документами, а саме — приймання та опрацювання
документів, їх попередній розгляд та розподіл з урахуванням важливості інформації, подання на розгляд керівництву, передання відповідним посадовим
особам для безпосереднього виконання

цього разу докладно розглянемо внесення записів
про нагородження і заохочення в трудові книжки
працівників

Кваліфікаційні характеристики

96 Нові кваліфікаційні характеристики
окремих професій у галузі охорони
здоров’я (закінчення)

ПЕРСОНАЛ
HR-практика

102 Наталія Шишлова
Як захистити працівників
від стресу на роботі?

Утомлені та «засмикані» на роботі люди часто мають труднощі із взаєморозумінням і підтримкою у
сім’ї, перестають розвиватися як особистості
і професіонали, втрачають здатність насолоджуватися життям. Таким чином, людина, яка зазнає
хронічного стресу, стає все менш продуктивною у
всіх сферах свого життя. Оскільки більшу частину
життя ми проводимо на роботі, то саме там і стикаємося з численними напруженими ситуаціями і
страждаємо від наслідків хронічного стресу

РЕКЛАМА

Трудові книжки: практикум

93 Віктор Рожнов

Внесення записів про нагородження і
заохочення в трудові книжки працівників

Продовжуючи серію статей, розпочату в 2014 р. і
присвячену зразковому веденню трудових книжок,
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Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення
окремих положень соціальної
політики» від 15 січня 2015 р.
№ 120-VIII

В

Закон України «Про внесення
зміни до статті 25 Закону України
«Про відпустки» від 15 січня
2015 р. № 121-VIII

Ч

астину першу статті 25 Закону України «Про відпустки» доповнено
пунктом 18, згідно з яким відпустка без збереження заробітної плати
за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку працівникам
на період проведення АТО у відповідному населеному пункті з урахуванням
часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як 7 календарних днів після прийняття рішення про припинення АТО.
Коментар до змін — на с. 44.
Установлено, що розрахунок суми ЄСВ, установлений передостаннім абзацом частини п’ятої, абзацом третім частини шостої статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (із змінами, внесеними Законом України від 28 грудня
2014 р. № 77-VIII), здійснюється без урахування працівників, яким надано
відпустки без збереження заробітної плати відповідно до пункту 18 частини
першої статті 25 Закону України «Про відпустки».
Закон набрав чинності з 1 лютого 2015 р.

Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення
порядку проходження військової
служби та питань соціального
захисту громадян України, які
проходять військову службу під
час особливого періоду»
від 15 січня 2015 р. № 116-VIII

З

несено зміни до КЗпП і Закону України «Про відпустки», згідно з якими
право на додаткову соціальну відпустку тривалістю 10 календарних днів
надано особам, які мають повнолітнього інваліда з дитинства підгрупи А
I групи — матері, батьку, який виховує інваліда без матері (у т. ч. у разі
тривалого перебування матері в лікувальному закладі), піклувальнику,
одному з прийомних батьків. Особи, які доглядають за дитиною — інвалідом
з дитинства підгрупи А I групи, мають також право на відпустку без
збереження заробітної плати до досягнення такою дитиною 18-річного віку.
Коментар до змін — на с. 44.
Крім того, внесено зміни до Закону України «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми». Зокрема визначено, що особам, які на 30 червня 2014 р.
мали право на отримання допомоги при народженні дитини в розмірі,
установленому на першу дитину, після досягнення дитиною двох років на
наступні 12 місяців призначається щомісячна допомога в розмірі 130 грн
у порядку, установленому КМУ.
Закон набрав чинності з 1 лютого 2015 р.

аконом внесено зміни до низки законодавчих актів України. Так, згідно
зі змінами до статті 119 КЗпП місце роботи (посада) і середній заробіток зберігаються:
 не більше ніж протягом одного року — за працівниками, призваними
на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або
прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення
особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;
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 більше ніж протягом одного року — за працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з
військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують
військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом.
Відповідно до нової редакції статті 335 КК ухилення від призову на
строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу карається обмеженням волі на строк до трьох років.
У новій редакції викладено пункти 12 і 17 статті 101 Закону України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», що
регулюють питання надання відпусток військовослужбовцям в особливий
період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану
або до моменту прийняття рішення про демобілізацію.
Численні зміни внесено в Закон України «Про військовий обов’язок і
військову службу». Зокрема підвищено граничний вік призову на строкову
військову службу з 25 до 27 років.
Подовжено строки строкової військової служби:
для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову
військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, — до 18 місяців;
для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти «магістр», — до 12 місяців.
У новій редакції викладено перелік громадян призовного віку, яким надається відстрочка від призову на строкову військову службу для продов
ження професійної діяльності, а саме:
педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, — на весь період їх роботи за спеціальністю у сільській місцевості;
медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній
посаді, — на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють
за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, —
на час виконання обов’язків священнослужителя;
сільським, селищним, міським головам — на строк виконання ними
цих повноважень;
особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, — на весь період їх роботи
за цією спеціальністю;
резервістам — на весь період служби у військовому резерві;
особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ
України — на весь період їх служби.
Закон набрав чинності з 8 лютого 2015 р.
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Закон України «Про встановлення
додаткових гарантій щодо захисту
прав громадян, які проживають на
територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств — виконавців/виробників житлово-комунальних
послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси» від 13 січня 2015 р.
№ 85-VIII

З

аконом встановлено додаткові гарантії щодо захисту житлових та майнових прав громадян, які проживають на територіях, де проводиться АТО,
та громадян, які тимчасово переселені в інші населені пункти України з територій, на яких проводиться АТО. До 31 грудня 2015 р. цим громадянам має
бути погашена заборгованість із виплат заробітної плати, стипендій, пенсій,
що утворилася внаслідок проведення АТО, а також встановлено додаткові гарантії захисту житлових та майнових прав громадян, звільнених на підставі
зазначених обставин, до моменту їх працевлаштування, за умови отримання
ними статусу зареєстрованого безробітного.
Закон набрав чинності з 7 лютого 2015 р.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
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У

Указ «Про часткову мобілізацію»
від 14 січня 2015 р. № 15/2015

казом оголошено проведення протягом 2015 р. часткової мобілізації в
три черги протягом 210 діб із дня набрання чинності цим Указом. Крім
того, у період з 18 березня по 1 травня 2015 р. буде проведено звільнення в
запас (демобілізацію) військовослужбовців, які були призвані на військову
службу під час мобілізації, на особливий період відповідно до Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» від 17 березня 2014 р. № 303.
Указ набрав чинності з 20 січня 2015 р.

Указ «Про додаткові заходи щодо
забезпечення проведення
часткової мобілізації у 2015 році»
від 30 січня 2015 р. № 40/2015

С

еред іншого Указом доручено уряду України опрацювати питання щодо законодавчого врегулювання порядку виїзду за кордон громадян України, які
підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, та за результатами внести в установленому порядку відповідні пропозиції.
Тобто лише після прийняття Верховною Радою закону, яким будуть внесені зміни до Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян
України», та набрання ним чинності, для осіб, що підлягають мобілізації, може
бути ускладнено процедуру перетину державного кордону.
Указ набрав чинності з 30 січня 2015 р.

Указ «Про строки проведення
чергових призовів, чергові призови
громадян України на строкову
військову службу та звільнення
в запас військовослужбовців
у 2015 році» від 17 лютого 2015 р.
№ 88/2015

В

изначено на 2015 р. такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: квітень — травень і жовтень — листопад. На строкову військову службу будуть призвані придатні
за станом здоров’я до військової служби в мирний час громадяни України
чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося
20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на
звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
Також передбачено звільнити у квітні — травні 2015 р. у запас із Збройних Сил України, інших військових формувань України, Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовців, які вислужили встановлені
строки строкової військової служби.
Указ набрав чинності з 19 лютого 2015 р.
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Указ «Про внесення змін до
Порядку проведення спеціальної
перевірки відомостей щодо осіб,
які претендують на зайняття
посад, пов’язаних із виконанням
функцій держави або місцевого
самоврядування» від 16 грудня
2014 р. № 933/2014

З

гідно зі змінами спеціальній перевірці не підлягають відомості щодо осіб,
які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування, та є громадянами, які призиваються
на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та на військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або залучаються до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного
часу.
Крім того, спеціальна перевірка не проводиться в разі:
призначення особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади (державному органі), на ту саму посаду за умови відсутності перерви
в роботі при такому призначенні;
призначення особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади (державному органі), на посаду до цього ж органу або іншого органу
державної влади (державного органу), в порядку просування по службі.
Якщо кандидат претендує на посаду, щодо якої здійснюються заходи з
очищення влади (люстрації) відповідно до Закону України «Про очищення
влади», разом із заявою про призначення також подається письмова згода
кандидата на проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».
Указ набрав чинності з 17 січня 2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

В

Постанова «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності»
від 28 січня 2015 р. № 42

несено зміни до Порядку видачі, продовження дії та анулювання доз
волу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою КМУ від 27 травня 2013 р. № 437, та викладено в новій
редакції форму заяви про видачу, продовження дії дозволу. Крім того, постановою установлено, що плата за видачу дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства не справляється для:
 осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів
для вирішення питання щодо надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту;
 осіб, які подали документи для продовження дії дозволу.
Постанова набрала чинності з 11 лютого 2015 р.
Коментар до змін — у наступному номері.

Постанова «Про зупинення дії
окремих положень Угоди між
Урядом України і Урядом
Російської Федерації про безвізові
поїздки громадян України і
Російської Федерації»
від 30 січня 2015 р. № 23

З
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1 березня 2015 р. зупинено дію пунктів 1 і 5 переліку документів громадян Російської Федерації для в’їзду, виїзду, перебування і пересування
територією України, визначеного додатком 1 до Угоди, у частині можливості
громадян Російської Федерації в’їжджати, прямувати транзитом, перебувати
і пересуватися територією України на підставі паспорта громадянина Російської Федерації або свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років) із
зазначенням належності до громадянства Російської Федерації.
Постанова набрала чинності з 4 лютого 2015 р.
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Постанова «Деякі питання
реалізації статті 42 Закону України
«Про вищу освіту» від 5 грудня
2014 р. № 726

Н

а виконання частини четвертої статті 42 Закону України «Про вищу освіту» постановою затверджено:
 Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу;
 типову форму контракту з керівником державного вищого навчального закладу.
Постанова набирає чинності з дня опублікування.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження
Методичних рекомендацій
з бухгалтерського обліку для
суб’єктів державного сектору»
від 23 січня 2015 р. № 11

Н

аказом затверджені:
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів
суб’єктів державного сектору;
 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних
активів суб’єктів державного сектору;
 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів
державного сектору;
 Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору.

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Постанова Правління «Про
затвердження Порядку надання
матеріального забезпечення за
рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати
працездатності особам, які
переміщуються з тимчасово
окупованої території України та
районів проведення
антитерористичної операції»
від 26 грудня 2014 р. № 37
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З

гідно із затвердженим порядком матеріальне забезпечення (допомога
по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах) надається
особам, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами або були добровільно застраховані та переміщуються з тимчасово окупованої території і
районів проведення АТО (далі — застраховані особи), та отримувачам допомоги на поховання застрахованих осіб і які не реалізували свого права на
отримання матеріального забезпечення та не можуть реалізувати це право
у зв’язку із переміщенням з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО.
Для отримання матеріального забезпечення застраховані особи звертаються особисто або через законного представника до районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення ФСС з ТВП із заявою, яка
має містити реквізити банківської установи і номер поточного рахунку
застрахованої особи для зарахування матеріального забезпечення, та
пред’являють паспорт громадянина України або інший документ, що пос
відчує особу, і довідку про взяття на облік, а також надають документи,
передбачені цим Порядком.
Постанова набрала чинності з 6 лютого 2015 р.
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ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 12 січня 2015 р. № 4/13/116-15
Щодо відпусток без збереження зарплати
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто <...> звернення і повідомляється.
Пунктом 66 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на
2014 рік» передбачено право керівників центральних органів виконавчої влади, визначених
у абзаці першому цього пункту, у межах бюджетних призначень 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.
Також цим пунктом встановлено, що під час здійснення центральними органами виконавчої
влади цих заходів положення статті 26 Закону України «Про відпустки» та статей 32, 56 та 84 КЗпП
(в 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. Зазначені зміни внесені для
забезпечення невідкладної стабілізації фінансової ситуації в країні, економного та раціонального
використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади.
Час перебування у відпустці, яка надається, зокрема, відповідно до статті 26 Закону України
«Про відпустки», зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку
згідно з пунктом 4 статті 9 Закону України «Про відпустки».
У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2014 рік» № 1622-VII від 31 липня 2014 р. зміни та доповнення до Закону
України «Про відпустки» внесені не були.
Враховуючи вищезазначене, не вбачається правових підстав для зарахування часу перебування
працівника у відпустці без збереження заробітної плати, яка надається відповідно до пункту 66
Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», до стажу роботи,
що дає право на щорічну основну відпустку.
Розрахунок компенсації за невикористані дні відпустки та відрахування за час відпусток у разі
звільнення має проводитись відповідно до норм чинного законодавства.
Що стосується додаткової оплачуваної відпустки, передбаченої статтею 35 Закону України «Про
державну службу» та статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,
слід зазначити наступне.
Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються постановою
Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 р. № 250.
Згідно із зазначеною постановою державним службовцям, які мають стаж державної служби
понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю п’ять календарних днів,
а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на два календарних дні за кожен наступний
рік. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.
Виникнення у державних службовців права на додаткову оплачувану відпустку та її тривалість
знаходиться у прямій залежності від наявності у державного службовця відповідного стажу
державної служби, а не від відпрацьованого ним часу у відповідному робочому році.
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Тому надання додаткової відпустки певної тривалості, а також виплата грошової компенсації
за невикористану відпустку при звільненні державного службовця залежить лише від наявності
у державного службовця стажу державної служби, передбаченого постановою Кабінету Міністрів
України від 27 квітня 1994 р. № 250, що дає право на надання вказаної відпустки, а не від
відпрацьованого державним службовцем часу у відповідному робочому році.
Тобто додаткова відпустка за стаж державної служби надається після виповнення у державного
службовця відповідного стажу державної служби.
Слід зазначити, що згідно з пунктом 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283, до стажу державної служби
включається, зокрема, період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але
залишався у трудових відносинах з державним органом. Враховуючи зазначене, немає правових
підстав для зменшення тривалості (надання пропорційно відпрацьованому часу) додаткової
оплачуваної відпустки, яка надається за стаж державної служби у зв’язку з перебуванням державного
службовця у відпустці без збереження заробітної плати, яка була йому надана відповідно до пункту
66 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».
Абзацом 6 пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100, передбачено, що час, протягом якого
працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними
не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. Зазначена
норма стосується, зокрема, випадків, коли працівникам надається відпустка без збереження
заробітної плати за згодою сторін відповідно до статті 26 Закону України «Про відпустки» та пункту
66 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».
Тобто згідно з чинним законодавством залежно від конкретних випадків передбачається
можливість отримання працівником відпустки без збереження заробітної плати.
Враховуючи зазначене, середньоденна заробітна плата для оплати часу відпусток провадиться
шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців на відповідну
кількість календарних днів року, зменшену на кількість святкових і неробочих днів, встановлених
законодавством (ст. 73 КЗпП), а також на кількість календарних днів перебування працівника у відпустці
без збереження заробітної плати, яка надана відповідно до статті 26 Закону України «Про відпустки»
та пункту 66 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 10 лютого 2015 р. № 55/13/133-15
Про надання роз’яснення щодо застосування нової Гігієнічної класифікації праці
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто звернення щодо застосування нової
Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого
середовища, важкості та напруженості трудового процесу і повідомляється.
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Наказом МОЗ від 8 квітня 2014 р. № 248, зареєстрованим в Мін’юсті 6 травня 2014 р.
за № 472/25249, затверджено Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікації праці
за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості
та напруженості трудового процесу». Указаний наказ набрав чинності з дня його офіційного
опублікування (30.05.2014, Офіційний вісник України № 41, ст. 1098).
Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» державні санітарні норми та правила, санітарно-гігієнічні та санітарнопротиепідемічні правила і норми, санітарно-епідеміологічні правила і норми, протиепідемічні
правила і норми, гігієнічні та протиепідемічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні
нормативи, санітарні регламенти – обов’язкові для виконання нормативно-правові акти центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я,
що встановлюють медичні вимоги безпеки щодо середовища життєдіяльності та окремих його
факторів, недотримання яких створює загрозу здоров’ю і життю людини та майбутніх поколінь,
а також загрозу виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб та масових неінфекційних
захворювань (отруєнь) серед населення.
За спільним рішенням МОЗ та Мінсоцполітики, на даний час, зазначена вище Гігієнічна
класифікація праці має застосовуватись під час гігієнічної оцінки умов праці працівників, зайнятих
на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, для визначення їх права на скорочену
тривалість робочого тижня, безплатне забезпечення працівників лікувально-профілактичним
харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами.
До затвердження критеріїв та показників, за якими будуть визначатися право працівників на
пенсію за віком на пільгових умовах, щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими
умовами праці, під час оцінки умов праці пропонується використовувати вимоги Додатка 4
Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених
постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 р. № 41 та Головним державним санітарним
лікарем України, а також наказу МОЗ та Мінпраці «Про затвердження показників та критеріїв умов
праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам зайнятим на роботах,
пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів» від 31 грудня
1997 р. № 383/55.
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 28 листопада 2014 р. № 14126/0/14-14/13
Щодо призначення матеріального забезпечення працівникам, призваним на військову
службу за призовом під час мобілізації, у разі їх загибелі
Міністерство соціальної політики в межах своєї компетенції розглянуло звернення <...> щодо
призначення матеріального забезпечення працівникам, призваним на військову службу за призовом
під час мобілізації, у разі їх загибелі та повідомляє. Законом України «Про загальнообов’язкове
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державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-III (далі – Закон) визначено, що страховий
випадок – це подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи або членів її сім’ї на
отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг за цим Законом.
Призов військовозобов’язаних та резервістів на військову службу під час мобілізації відповідно
до статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р.
№ 2232-XII проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Відповідно до частини другої статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу» працівникам, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий
період, але не більше року, гарантується збереження місця роботи, посади і середнього заробітку.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» від 20 травня 2014 р. № 1275-VII,
який набрав чинності з 08.06.2014 р., внесено зміну до статті 119 КЗпП, якою передбачено, що за
працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий
період, але не більш як на один рік, зберігаються місце роботи, посада і їм компенсується із
бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, де вони працювали на час
призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із
бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету
України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Оскільки на сьогодні відсутній порядок відшкодування компенсаційних виплат з бюджету і
норма статті 119 не може бути реалізована, то продовжують діяти норми щодо збереження
середньої заробітної плати не більше року, визначені статтею 39 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу».
Також цей період зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за
спеціальністю та до стажу державної служби.
Ці зміни застосовуються з першого дня мобілізації, оголошеної Указом Президента України
«Про часткову мобілізацію» від 17 березня 2014 р. № 303, тобто з 18 березня 2014 р.
Частиною першою статті 4 Закону передбачено, що право на отримання матеріального
забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, мають
застраховані особи. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи
і час випробування та день звільнення).
Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що в разі загибелі працівника, призваного на військову
службу за призовом під час мобілізації на особливий період, страхувальник має право призначити
допомогу на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності (далі – Фонд) сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання.
Відповідно до частини четвертої статті 51 Закону допомога на поховання застрахованої особи
призначається та надається сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, за основним місцем
роботи застрахованої особи на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського
стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради.
Підставою для фінансування страхувальника робочим органом відділення Фонду є оформлена
за встановленим зразком заява-розрахунок.
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На сьогодні розмір допомоги на поховання становить 2200 грн.
Крім того, військовозобов’язані, які були призвані на військову службу під час мобілізації,
в особливий період, набувають нового юридичного статусу – військовослужбовці, внаслідок чого
на них розповсюджуються пільги, передбачені Законами України «Про військовий обов’язок
і військову службу», «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей»
та іншими нормативно-правовими актами.
Заступник Міністра

В. Ярошенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 12 січня 2015 р. № 103/0/14-15/06
Щодо видачі дубліката трудової книжки
Міністерством соціальної політики розглянуто лист <...> і в межах компетенції повідомляється таке.
Антитерористичний центр є постійно діючим органом при Службі безпеки України.
Виходячи з практики, яка склалася, при реалізації положень пункту 5.6 Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58
(із змінами), працівником на адресу Служби безпеки України надсилається запит на отримання
у письмовому вигляді інформації (у довільній формі) про проведення антитерористичної операції на
території, де працював працівник.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Перший заступник Міністра

В. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Лист
від 31.12.2014 р. № 31-06320-05/1-25/33334
Про застосування заходів економії державними підприємствами
Міністерство фінансів розглянуло листа <...> щодо надання роз’яснень стосовно застосування
для держпідприємств, які одержують кошти держбюджету, у разі здійснення витрат за рахунок
коштів, одержаних від здійснення госпдіяльності, обмежень, передбачених пунктами 1, 4, 12
Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для
утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної
влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету,
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затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65, та в межах
компетенції повідомляє.
Пунктом 1 вищезазначеної постанови затверджені заходи щодо економного та раціонального
використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших
державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які
використовують кошти державного бюджету.
Тому державні підприємства, які використовують кошти державного бюджету, мають
керуватися зазначеною постановою.
Заступник Міністра

В. Лісовенко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Лист
від 26 січня 2015 р. № 1/9-32
Щодо одночасного зайняття або суміщення посад у вищому навчальному закладі
Вищим навчальним закладам
У зв’язку з численними зверненнями вищих навчальних закладів про надання роз’яснення
норм Закону України «Про вищу освіту» стосовно правомірності одночасного зайняття або
суміщення двох посад, а саме: посад ректора, проректора, директора інституту, декана факультету,
директора навчально-наукового інституту та посади завідувача кафедри, Міністерство освіти і
науки України, в межах компетенції, повідомляє.
Згідно з частиною тринадцятою статті 55 Закону України «Про вищу освіту» особа у вищому
навчальному закладі не може одночасно займати дві та більше посад, що передбачають
виконання адміністративно-управлінських функцій.
Крім того, частиною шостою статті 35 Закону України «Про вищу освіту» визначено, що керівництво
кафедрою здійснює завідувач (начальник) кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два
строки. При цьому керівник кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання
відповідно до профілю кафедри. Керівник кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням
вченою радою вищого навчального закладу строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового
колективу факультету (навчально-наукового інституту) та кафедри. Керівник вищого навчального
закладу укладає з керівником кафедри контракт.
Також відповідно до частини сьомої статті 35 Закону України «Про вищу освіту» керівник
кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм
навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчальнометодичною та науковою діяльністю викладачів.
Таким чином, виконання повноважень на посаді керівника (завідувача, начальника) кафедри
передбачає здійснення адміністративних, управлінських (забезпечення організації та виконання)
та контрольних функцій, так само, як і виконання повноважень на посадах ректора, проректора,
керівника факультету (декана, начальника), керівника навчально-наукового інституту (директора,
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начальника) тощо, отже, одна особа не може одночасно займати посади керівника (завідувача,
начальника) кафедри та ректора, проректора, керівника факультету (декана, начальника),
керівника навчально-наукового інституту (директора, начальника) тощо.
Міністр

С. М. Квіт

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 17 січня 2015 р. № 2.4-17-92
Щодо застосування в роботі норм Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
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 четвертої категорії 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.

№ 3 (98) березень 2015

17

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

До приведення у відповідність норми Закону № 1105 в частині надання пільг громадянам,
віднесеним до четвертої категорії 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».
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 четвертої категорії 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.
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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

Т. А. Нагорна

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.
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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 (ст. 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 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

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 22 січня 2015 р. № 1-36-187, № 138/07-21
Щодо умов надання та тривалості виплати допомоги по вагітності і пологах особам,
віднесеним до четвертої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 р. внесено ряд суттєвих змін до законодавства
з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Зокрема, у Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796 (далі – Закон № 796),
скасовано норми статті 23, а саме: компенсації та пільги громадянам, віднесеним до 4 категорії
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Відповідно до абзацу 1 пункту 10 частини першої статті 30 Закону № 796 відпустки по вагітності
і пологах надаються жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тривалістю
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90 календарних днів до пологів та 90 календарних днів після пологів. Для видачі листка,
непрацездатності відповідно до вимог цієї статті, застраховані особи надають копію посвідчення
або іншого документа, що підтверджує право на пільги. 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».
Враховуючи, що абзацом 5 частини другої статті 2 Закону України «Про правовий режим
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»
виключено четверту зону, пільги щодо виплати допомоги по вагітності і пологах тривалістю
180 календарних днів особам, віднесеним до четвертої категорії, не надаються.
Враховуючи вищенаведене, листки непрацездатності по вагітності і пологах особам, віднесеним
до четвертої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, видаються на загальних
підставах, тобто тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів.
Перший заступник директора
Департаменту охорони здоров’я
Київської обласної державної адміністрації
Заступник директора виконавчої
дирекції Київського обласного
відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності

О. Ф. Глушаниця

П. В. Шевчук

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Роз’яснення
від 13 листопада 2014 р. № 17.4-12/48
Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
№ 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»
I. Загальні положення
1.1 Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного
спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» (далі – форма № 1-ПВ (квартальна)).
1.2. Джерелами інформації для показників форми № 1-ПВ (квартальна) є первинні облікові
документи, документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності та інші документи,
передбачені чинним законодавством.
1.3. Визначення показників форми № 1-ПВ (квартальна) здійснюється відповідно до положень
пунктів 1.2 та 1.3 глави першої Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом
Держкомстату від 28 вересня 2005 р. № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
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30 листопада 2005 р. за № 1442/11722 (зі змінами) (далі – Інструкція зі статистики кількості
працівників), та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від
13 січня 2004 р. № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 р. за № 114/8713
(далі – Інструкція зі статистики заробітної плати).
1.4. Однойменні показники, що містяться у формі № 1-ПВ (квартальна) та інших формах
державних статистичних спостережень, розраховані за однією методологією та однаковий період
часу, є тотожними.
У додатку до цих Роз’яснень наведено таблицю арифметичного контролю показників форми
№ 1-ПВ (квартальна) (додається).
1.5. Форма № 1-ПВ (квартальна) складається з шести розділів.
II. Показники щодо кількості штатних працівників
2.1. Розділ I форми № 1-ПВ (квартальна) містить дані щодо прийому на роботу та звільнення
штатних працівників, а також їх облікової кількості на кінець звітного періоду. Цей розділ не
включає дані стосовно тих працівників, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств
(далі – зовнішні сумісники); зайняті за цивільно-правовими договорами; переведені з інших
підприємств за договорами між суб’єктами господарювання.
Цей розділ також містить дані щодо руху кадрів, який відбувається у разі реорганізації
підприємства і документально підтверджений.
2.2. Рядок 3020 містить дані про кількість працівників, які у звітному періоді прийняті на
роботу наказом чи розпорядженням власника підприємства або уповноваженого ним органу.
2.3. Рядок 3030 містить дані про тих працівників, які прийняті на нові робочі місця, що з’явились:
у результаті заснування нового підприємства або структурного підрозділу (зокрема, шляхом
виділення окремих структурних підрозділів підприємства, його поділу або злиття); приєднання до
діючого підприємства підрозділів іншого підприємства; здійснення відповідних технологічних,
організаційних та інвестиційних заходів, спрямованих на впровадження або розширення видів
виробництва (робіт, послуг) та зміну умов праці; збільшення штату або реорганізації бюджетної
установи.
Цей рядок може містити дані про працівників, які уклали трудовий договір на невизначений
строк, прийнятих за контрактом на визначений строк, а також сезонних працівників.
2.4. Рядок 3040 містить дані про кількість працівників, які у звітному періоді звільнені з роботи
на цьому підприємстві в результаті припинення або розірвання трудового договору, незалежно від
причин звільнення.
2.5. Рядок 3050 містить дані про кількість працівників, які звільнені з підприємства у зв’язку з
розірванням трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадках
змін в організації виробництва й праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або
перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників.
2.6 Рядок 3060 містить дані про кількість працівників, які звільнені з підприємства у зв’язку
з такими причинами:
розірвання трудового договору з ініціативи працівника за винятком випадків, коли заява про
звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу;
припинення трудового договору за згодою сторін;
прогул без поважних причин, інші порушення трудової дисципліни;

22

Кадровик України

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

розірвання трудового договору у випадках виявленої невідповідності працівника займаній
посаді або виконуваній роботі, систематичного невиконання працівником без поважних причин
обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового
розпорядку.
Сума показників у рядках 3050 та 3060 може бути меншою порівняно з даними у рядку 3040.
Різницю може становити кількість працівників, які звільнилися з підстав:
закінчення визначеного строку трудового договору (контракту), встановленого за погодженням
сторін, закінчення тимчасових та сезонних робіт;
призову або вступу працівника на військову службу, направлення працівника на альтернативну
(невійськову) службу;
розірвання трудового договору з ініціативи працівника, коли заява про звільнення з роботи за
власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу: переїзд на нове місце
проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального
закладу; неможливість проживання у цій місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність
та пологи; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом;
догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на
пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин;
переведення працівника за його згодою на інше підприємство або переходу на виборну
посаду.
Відповідно до пункту 5.5 глави 5 Інструкції зі статистики кількості працівників днем звільнення
працівника вважається перший день його виключення з обліку на підприємстві (перший робочий
день після дати, зазначеної у заяві, наказі про звільнення). Для підприємств із безперервним
циклом виробництва днем звільнення вважається наступний робочий день.
2.7. Рядок 3070 містить дані про облікову кількість штатних працівників на останню дату
звітного періоду відповідно до глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників.
III. Показники щодо використання робочого часу штатних працівників
3.1. Усі показники розділу II форми № 1-ПВ (квартальна) стосуються категорій працівників, які
враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників згідно з пунктом 3.2 глави 3
Інструкції зі статистики кількості працівників.
3.2. Рядок 4010 містить дані про фонд робочого часу працівників підприємства згідно
з режимом його роботи (для працівників, прийнятих або переведених на неповний робочий день
(тиждень), – відповідно до тривалості робочого часу, обумовленого в трудовому договорі або
за угодою сторін), який є сумою відпрацьованих та не відпрацьованих штатними працівниками
людино-годин.
3.3. Рядок 4020 містить дані про всі фактично відпрацьовані працівниками людино-години,
зокрема, у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на
надурочних роботах, а також час роботи надомників та прийнятих на роботу за сумісництвом на
тому самому підприємстві, що й основна робота.
3.4. Рядок 4040 містить дані про загальну кількість людино-годин фонду робочого часу, які
з різних причин не були відпрацьовані працівниками.
3.5. Рядок 4050 містить дані про кількість людино-годин щорічних відпусток працівників
(основних та додаткових, уключаючи додаткові відпустки, що надаються відповідно до Закону
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України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи»), що припадають на робочий час, крім зазначених у рядках 4070 та 4110.
Метод розрахунку людино-годин щорічних відпусток полягає у множенні кількості робочих
днів, що припадають на період щорічних відпусток працівників, на тривалість робочого дня,
встановлену на підприємстві (для прийнятих на неповний робочий день – на встановлену для них
тривалість робочого дня; для працівників, що працюють більше ніж на одну ставку, – на норму
тривалості робочого дня, встановлену на підприємстві для відповідної категорії працівників).
3.6. Рядок 4060 містить дані про кількість людино-годин відсутності працівників унаслідок
тимчасової непрацездатності, що припадає на робочий час (крім вагітності та пологів), які підтверджені
листками тимчасової непрацездатності або довідками лікувально-профілактичних закладів.
Метод розрахунку людино-годин тимчасової непрацездатності полягає у множенні кількості
робочих днів, що припадають на період непрацездатності працівників, на тривалість робочого дня,
встановлену на підприємстві (для прийнятих на неповний робочий день – на встановлену для них
тривалість робочого дня; для працівників, що працюють більше ніж на одну ставку, – на норму
тривалості робочого дня, встановлену на підприємстві для відповідної категорії працівників).
3.7. Рядок 4070 містить дані про кількість людино-годин відсутності працівників, пов’язаної з
відпустками без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин на
строк, передбачений чинним законодавством, а також більшої тривалості, яка надається
працівнику за згодою сторін (у разі коли зазначене явище не має масового характеру і не пов’язане
з погіршенням умов виробництва).
3.8. Рядок 4080 містить дані про кількість людино-годин інших відпусток без збереження заробітної
плати, які надаються власником чи уповноваженим ним органом самостійно, у межах своїх повноважень
з незалежних від працівника причин, наприклад на період припинення виконання робіт.
3.9. Рядок 4090 містить дані про кількість людино-годин, які не відпрацьовані працівниками
(порівняно з установленою тривалістю робочого часу) у зв’язку з переведенням їх на роботу з
неповним робочим днем (тижнем) з причин простою підприємства або скорочення обсягів робіт.
Метод розрахунку показника полягає у підсумовуванні людино-годин, невідпрацьованих
працівниками у звітному періоді з вищезазначених причин за всі дні можливої роботи (крім
щорічних, додаткових та інших відпусток, днів відсутності через тимчасову непрацездатність,
вихідних, святкових і неробочих днів тощо).
Метод розрахунку кількості невідпрацьованого часу працівників за період роботи в умовах
неповного робочого дня (тижня) згідно з наказом власника або уповноваженого ним органу, що
припадає на щорічні (основну та додаткові) та інші відпустки, тимчасову непрацездатність, полягає
у множенні кількості робочих днів, що припадають на відпустку або тимчасову непрацездатність,
на норму тривалості робочого дня, що діяла на підприємстві до переходу на режим неповного
робочого дня (тижня).
3.10. Рядок 4100 містить дані про кількість невідпрацьованих людино-годин робочого часу
працівників, які згідно із Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)» брали участь у колективних невиходах на роботу (страйках).
3.11. Рядок 4110 містить дані про кількість людино-годин робочого часу, які не відпрацьовані
у зв’язку з:
навчанням і творчими відпустками (ст. 13, 14, 15, 151 і 16 Закону України «Про відпустки»);
навчанням з відривом від виробництва з метою підвищення кваліфікації, набуття нової
професії;
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вільними від роботи днями, які надаються працівникам, які навчаються у вищих навчальних
закладах, а також аспірантурі без відриву від виробництва (ст. 218 КЗпП);
додатковими відпустками працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону України «Про відпустки»);
відпустками без збереження заробітної плати за бажанням працівників, які надаються
в обов’язковому порядку (ст. 25 Закону України «Про відпустки»);
виконанням державних або громадських обов’язків (народний депутат, свідок, учасник військових зборів тощо) чи усуненням наслідків стихійного лиха на період від одного дня і більше,
якщо ці працівники враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників під
приємства;
наданням днів відпочинку працівникам-донорам (ст. 124 КЗпП);
відсутністю на роботі через стихійне лихо;
перебуванням під слідством до рішення суду;
перебуванням працівників в медичному закладі при проведенні обов’язкових медичних оглядів
(ст. 169, 191 КЗпП);
наданням додаткового вільного часу (перерви) або короткотермінових оплачуваних відпусток
згідно з колективним договором;
роботою працівників на іншому підприємстві, якщо за основним місцем роботи вони
враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників;
простоями виробництва;
прогулами (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без
поважних причин;
відстороненням від роботи в разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного
або токсичного сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання,
інструктажу та перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;
іншими випадками.
3.12. У графі 2 розділу II форми № 1-ПВ (квартальна) містяться дані про кількість працівників
як працюючих, так і звільнених у звітному році, які були відсутні на роботі з причин, указаних
у рядках 4050–4100 (один раз за причиною).
IV. Показники щодо складу фонду оплати праці штатних працівників
4.1. Рядок 5010 містить дані про фонд заробітної плати штатних працівників, нарахований
за період з початку року, визначений згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати.
4.2. Рядки 5020, 5030 містять дані про фонд основної та додаткової заробітної плати, складові
яких визначено у пунктах 2.1, 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.
4.3. Рядок 5040 містить дані про суми нарахованих надбавок та доплат до тарифних ставок
і посадових окладів, передбачених чинним законодавством або колективним договором,
визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.
4.4. Рядок 5050 містить дані про суми нарахованих премій та винагород, що мають
систематичний характер (щомісячні, щоквартальні), визначених підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 глави
2 Інструкції зі статистики заробітної плати.
4.5. Рядок 5051 містить дані про суми індексації заробітної плати, нараховані відповідно
до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078.
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4.6. Рядок 5052 містить дані про суми компенсації втрати частини заробітку у зв’язку
з порушенням термінів її виплати, нараховані відповідно до Порядку проведення компенсації
громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 159.
4.7 Рядок 5060 містить дані про суми заохочувальних та компенсаційних виплат, визначених
пунктом 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.
4.8. Рядок 5070 містить дані про суми нарахованої матеріальної допомоги, передбаченої
підпунктом 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, зокрема, допомога
у розмірах, передбачених чинним законодавством або визначених колективним договором, що
надається працівникам як за умови подання заяви, так і без неї.
Показник не включає матеріальну допомогу разового характеру, необхідність отримання якої
виникла раптово (лікування, сімейні обставини тощо), за умови подання заяви та визначення
розміру виплат адміністрацією підприємства.
4.9. Рядок 5080 містить дані про суми, пов’язані з наданням працівникам виплат соціального
характеру (пп. 2.3.4 п. 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати).
4.10. Рядок 5090 містить дані про суми оплати за невідпрацьований час, що входять до складу
фонду додаткової заробітної плати (рядок 5030) та заохочувальних і компенсаційних виплат
(рядок 5060), визначених у підпункті 2.2.12 пункту 2.2 та підпункті 2.3.1 пункту 2.3 глави 2
Інструкції зі статистики заробітної плати.
V. Показники щодо розподілу штатних працівників за розмірами заробітної плати
5.1. У розділі IV форми № 1-ПВ (квартальна) містяться дані відповідно до відомостей про
нарахування заробітної плати штатним працівникам за останній місяць кожного кварталу.
5.2. Рядок 6010 містить дані про кількість штатних працівників, яким оплачено 50 % і більше
фонду робочого часу, встановленого на звітний місяць колективним договором підприємства
та чинним законодавством.
Рядок містить інформацію про працівників, які перебували в оплачуваних відпустках,
відрядженнях та були відсутні з інших причин зі збереженням середньої заробітної плати, крім
випадків нарахувань за період тимчасової непрацездатності.
Рядок також містить дані про працівників, прийнятих на половину ставки заробітної плати або
тимчасово переведених на такий режим роботи, якщо ними відпрацьовано не менше 50 % фонду
робочого часу, встановленого для працівника, зайнятого повний робочий день.
5.3. Рядки 6020–6110 містять дані про розподіл кількості працівників, зазначеної у рядку 6010,
залежно від розмірів нарахованої їм за звітний місяць заробітної плати (відповідно до п. 2.1–2.3
глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати). У заробітній платі не містяться суми перерахунків
за попередні періоди, виплати, що не належать до фонду оплати праці (глава 3 Інструкції зі
статистики заробітної плати), зокрема, допомога по тимчасовій непрацездатності, інші види
допомоги, що здійснюються за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням,
а також суми, нараховані за період відпустки, що не припадають на звітний місяць.
5.4. Рядки 6130–6150 містять дані про працівників, які були прийняті на умовах повного
робочого дня (тижня) та перебували в обліковому складі працівників на кінець звітного періоду.
5.5 Рядок 6130 містить дані про кількість штатних працівників, які відпрацювали 100 % фонду
робочого часу, встановленого законодавством на відповідний місяць, разом з тими, які були
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у відрядженні, а також тими, для кого запроваджено підсумований облік робочого часу, якщо
вони повністю відпрацювали норму робочого часу, встановлену згідно з графіком на звітний
місяць. Рядок не містить даних про прийнятих на неповну ставку.
5.6. Рядок 6140 містить дані із рядка 6130 про кількість штатних працівників, у яких нарахована
заробітна плата за повний місяць була у межах (менше або дорівнювала) мінімального розміру,
встановленого законодавством у цьому періоді.
5.7. Рядок 6150 містить дані про кількість працівників на кінець звітного місяця, яким тарифну
ставку (оклад згідно з тарифним розрядом, посадовий оклад) встановлено нижче від прожиткового
мінімуму для працездатної особи, що діяв у цьому періоді, крім жінок, які перебувають у відпустках у
зв’язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого
чинним законодавством, уключаючи тих, що тимчасово прийняті на їхнє робоче місце (посаду).
VI. Показники щодо кількості та фонду оплати праці окремих категорій працівників
6.1. У графі 1 рядка 7010 форми № 1-ПВ (квартальна) містяться дані про середньооблікову
кількість жінок – штатних працівників, що визначається згідно з Інструкцією зі статистики кількості
працівників, крім тих, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також для
догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством. У графі 2
цього рядка містяться дані про фонд оплати праці жінок, уключених до середньооблікової
кількості штатних працівників, а в графі 3 – відпрацьований ними час.
6.2. Рядок 7020 містить дані установ та організацій – розпорядників бюджетних коштів, які
утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими. Графа 1 містить
дані про середньооблікову кількість штатних працівників, оплата праці яких фінансується
за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету. Графа 2 містить дані про відповідну суму
нарахувань таким працівникам за рахунок видатків зазначених бюджетів.
6.3. Рядок 7030 містить дані про середню кількість і фонд оплати праці зовнішніх сумісників
(п. 3.3 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників).
6.4. Рядок 7040 містить дані про середню кількість та фонд оплати працівників, які виконували
роботи за цивільно-правовими договорами (крім штатних працівників підприємства, які одночасно
уклали цивільно-правовий договір з цим підприємством, та фізичних осіб – підприємців) за умови
сплати єдиного соціального внеску із суми оплати за виконані роботи (п. 3.3 глави 3 Інструкції зі
статистики кількості працівників).
VII. Показники щодо стану укладання колективних договорів
7.1. Розділ VI форми № 1-ПВ (квартальна) містить дані в цілому по підприємству, уключаючи
найманих працівників структурних підрозділів незалежно від їх місцезнаходження.
7.2. Рядок 8010 містить дані про фактичну кількість укладених на звітну дату колективних
договорів, які були зареєстровані місцевими органами державної виконавчої влади відповідно до
частини одинадцятої статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди».
У формі щодо відокремленого підрозділу (філії, представництва), містяться дані про кількість
колективних договорів, дія яких поширюється на такий підрозділ.
7.3. Рядок 8020 містить дані про кількість працівників, на яких поширюється дія укладених
колективних договорів (угод), тобто усіх працівників, які включаються до облікової кількості

№ 3 (98) березень 2015

27

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

штатних працівників підприємства відповідно до пунктів 2.4, 2.5 глави 2 Інструкції зі статистики
кількості працівників.
7.4. Рядок 8030 містить дані про розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового
окладу) відповідно до змісту укладених на підприємстві колективних договорів (угод).
7.5. Рядок 8040 містить дані про розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового
окладу), визначений у галузевій угоді, у сфері дії якої перебуває підприємство.
Директор департаменту
статистики праці Держстату

І. В. Сеник

Додаток до Роз’яснень
Таблиця арифметичного контролю показників форми державного статистичного
спостереження № 1-ПВ (квартальна)

Рядки та графи форми
№ 1-ПВ (квартальна)

Рядки та графи форми № 1-ПВ (квартальна) та
інших форм

Рядок 3040

> або =

Рядок 3070

=

Рядок 3070 попереднього звіту + рядок 3020 –
– рядок 3040 (для звіту за січень-березень).
Виконується для даних граф 1 та 2

Рядок 3070

=

Рядок 3070 попереднього звіту + (рядок 3020 –
– рядок 3020 попереднього періоду) – (рядок 3040 –
– рядок 3040 попереднього періоду) для звіту за
січень-червень, січень-вересень, січень-грудень.
Виконується для даних граф 1 та 2

Рядок 4010

=

Рядок 4020 + рядок 4040

Рядок 4020

=

Рядок 1060 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 4040 графи 1

=

Рядок 4050 графи 1 + рядок 4060 графи 1 + рядок
4070 графи 1 + рядок 4080 графи 1 + рядок 4090
графи 1 + рядок 4100 графи 1 + рядок 4110 графи 1

ряд. 4020 гр. 1 + ряд. 4050
гр. 1 + ряд. 4110 гр. 1
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Умови
контролю

> або =

Рядок 3050 + рядок 3060

Рядок 1050 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 5010

=

Рядок 5020 + рядок 5030 + рядок 5060

Рядок 5010

=

Рядок 1070 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)
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Рядок 5030

> або =

Рядок 5040 + рядок 5050 + рядок 5090 (у разі
відсутності нарахувань за невідпрацьований час
у зв’язку з відпустками з ініціативи адміністрації
та простоями)

Рядок 5060

> або =

Рядок 5070 + рядок 5080

Рядок 5090

< або =

Рядок 5030 + рядок 5060

Рядок 5010 + рядок 7030
графи 2 + 7040 графи 2

< або =

Рядок 1020 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна) (для
підприємств, які здійснювали нарахування тільки
штатним працівникам, зовнішнім сумісникам
і зайнятим за договорами цивільно-правового
характеру)

Рядок 6010

< або =

Рядок 1040 графи 1 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 6010

=

Рядок 6130

< або =

Рядок 6010

Рядок 6130

< або =

Рядок 3070 графи 1

Рядок 6130

< або =

Рядок 1010 графи 1 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 6130

< або =

Рядок 1040 графи 1 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 6140

< або =

Рядок 6020 (інтервал до мінімальної заробітної
плати)

Рядок 6140

> або =

Рядок 6020 – (рядок 6010 – рядок 6030)

Рядок 6150

< або =

Рядок 3070 графи 1

Рядок 6150

< або =

Рядок 1040 графи 1 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 7010 графи 1

< або =

Рядок 1040 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 7010 графи 2

< або =

Рядок 5010

Рядок 7010 графи 3

< або =

Рядок 1060 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 7020 графи 1

< або =

Рядок 1040 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)

Рядок 7020 графи 2

< або =

Рядок 5010

Директор департаменту
статистики праці Держстату
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Роз’яснення
від 7 серпня 2014 р. № 18.1-12/26
Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-РС
(один раз на чотири роки) «Звіт про витрати на утримання робочої сили»
I. Загальні положення
1.1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного
статистичного спостереження № 1-РС (один раз на чотири роки) «Звіт про витрати на утримання
робочої сили» (далі – форма).
1.2. Джерелами інформації показників форми є дані таких первинних облікових документів
підприємства:
№ П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»;
№ П-2 «Особова картка працівника»;
№ П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки»;
№ П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»;
№ П-5 «Табель обліку використання робочого часу»;
№ П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника»;
№ П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)»;
інші документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, передбачені чинним
законодавством.
1.3. Визначення показників форми здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості
працівників (далі – Інструкція зі статистики кількості працівників), затвердженої наказом
Держкомстату від 28 вересня 2005 р. № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30
листопада 2005 р. за № 1442/11722 (зі змінами), та Інструкції зі статистики заробітної плати (далі –
Інструкція зі статистики заробітної плати), затвердженої наказом Держкомстату від 13 січня 2004 р.
№ 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 р. за № 114/8713.
1.4. У формі зі зведеною інформацією щодо декількох бюджетних установ (дошкільні
навчальні заклади, школи, спортивні заклади, заклади культури, медичні заклади) міститься
назва виду діяльності, щодо якого подається звіт, наприклад, дошкільна освіта.
У формі з інформацією щодо підпорядкованої сільській або селищній раді установи
(фельдшерсько-акушерський пункт, школа, дошкільний навчальний заклад) міститься назва виду
діяльності, щодо якого подається звіт, наприклад, охорона здоров’я.
1.5. Форма складається з двох розділів. Показники розділу I відображають дані щодо кількості та
оплаченого робочого часу працівників, розділу II – щодо витрат роботодавця на утримання робочої сили.
У додатку до цих Роз’яснень наведено таблицю арифметичного контролю показників форми.
II. Показники щодо кількості працівників і оплаченого робочого часу
2.1. Рядок 010 містить дані про середню кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості,
розраховану відповідно до положень глави 4 Інструкції зі статистики кількості працівників.
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2.2. Рядок 020 містить дані про середньооблікову кількість штатних працівників, розраховану
відповідно до положень глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.
2.3. Рядок 030 містить дані про середню кількість працівників, які прийняті на роботу за
сумісництвом з інших підприємств (далі – зовнішні сумісники).
2.4. Рядок 040 містить дані про середню кількість працівників, що виконували роботу за
цивільно-правовими договорами.
Зазначений рядок не вміщує даних про фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності,
а також штатних працівників підприємства, які уклали цивільно-правовий договір про виконання
робіт із цим самим роботодавцем.
2.5. Середня кількість зовнішніх сумісників і працівників, що виконували роботи за цивільноправовими договорами, визначається згідно з пунктом 3.3 глави 3 Інструкції зі статистики кількості
працівників.
2.6. Рядок 050 містить дані про кількість людино-годин робочого часу як відпрацьованого
штатними працівниками (рядок 060), так і не відпрацьованого, але оплаченого: період відпусток
(основні, додаткові, у зв’язку з навчанням та творчі); час відсутності працівників у період професійної
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; виконання державних або громадських
обов’язків, простоїв та інших неявок, які оплачуються згідно з чинним законодавством або
колективним договором. Цей рядок не містить інформації про час неявок на роботу через тимчасову
непрацездатність, оплачений за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
2.7. Рядок 060 містить дані про кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками
людино-годин, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні,
період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників. Час,
відпрацьований працівниками, які працюють за сумісництвом на тому самому підприємстві, де
й основне місце роботи, ураховується в цьому рядку в повному обсязі.
2.8. Рядки 070 і 080 містять дані про кількість оплачених людино-годин зовнішнім сумісникам –
відповідно до табеля використання робочого часу, а працівникам, що виконували роботи за цивільноправовими договорами, – зважаючи на тривалість робіт за договором (від моменту початку робіт
згідно з договором до їх прийому) та норму тривалості робочого часу, встановлену на підприємстві.
2.9. Рядок 090 містить інформацію щодо норми тривалості робочого часу на тиждень на одного
працівника (не може перевищувати 40 годин), установленої колективним договором або в іншому
порядку для всіх або більшості працівників, зайнятих основним видом діяльності.
III. Показники щодо витрат на утримання робочої сили
3.1. Розділ II форми містить дані щодо оплати праці, видатків на загальнообов’язкове державне
та добровільне соціальне страхування працівників, забезпечення їх житлом, професійне навчання,
культурно-побутове обслуговування, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також
інших витрат, пов’язаних з використанням найманої робочої сили.
3.2. Рядок 110 містить інформацію щодо прямої оплати праці, яка включає нарахування у
грошовій формі, перелічені у рядках 120–150, а також такі:
відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу,
посадового окладу);
оплата надурочних робіт і робіт у вихідні, святкові й неробочі дні, у розмірах і за розцінками,
установленими чинним законодавством;
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оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв’язку з роботою понад тривалість
робочого часу у випадках, передбачених законодавством;
суми, виплачені у розмірі тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за дні перебування в
дорозі до місцезнаходження підприємства (пункту збору) – місця роботи і назад, передбачені
графіком роботи на вахті, а також за дні затримки працівників у дорозі через метеорологічні
умови та з вини транспортних підприємств;
суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників.
3.3. Рядок 120 містить дані щодо нарахувань штатним працівникам за виконану роботу відповідно
до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників
та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, а також виплати, зазначені в
підпунктах 2.1.2–2.1.6 пункту 2.1 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.
3.4. Рядок 130 містить суми нарахованих надбавок і доплат штатним працівникам до тарифних
ставок і посадових окладів, передбачених чинним законодавством (пп. 2.2.1 п. 2.2 глави 2
Інструкції зі статистики заробітної плати) або колективним договором, крім доплат за роботу на
територіях радіоактивного забруднення.
3.5. Рядок 140 містить дані щодо премій та винагород штатним працівникам, у тому числі за
вислугу років, що мають систематичний характер, тобто виплачуються не рідше ніж раз на
квартал.
3.6. Рядок 150 містить дані щодо нарахувань працівникам, які не перебувають у штаті
підприємства і не включаються до середньооблікової кількості штатних працівників:
зовнішнім сумісникам;
працівникам, що виконували роботи за цивільно-правовими договорами (за винятком
фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності);
особам, які є членами спостережної ради або ревізійної комісії акціонерного товариства;
звільненим працівникам професійних спілок;
особам, які працюють згідно з договорами між підприємствами про надання робочої сили
(безробітні за період виконання громадських робіт, учні та студенти, які проходять виробничу
практику на підприємстві чи залучені до тимчасової роботи на період канікул). У цьому рядку
відображаються як суми, виплачені безпосередньо на підприємстві, так і перераховані іншим
підприємствам, з якими укладено договір;
іншим категоріям працівників, яким здійснювалися нарахування з фонду оплати праці
у звітному періоді: звільненим, тимчасово відсутнім штатним працівникам, які перебувають
у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та у відпустках без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої
тривалості (крім виплат за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням).
3.7. Рядок 160 містить дані щодо нарахувань штатним працівникам за невідпрацьований час,
визначених згідно з підпунктом 2.2.12 пункту 2.2 та підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі
статистики заробітної плати, крім сум оплати відпусток, які надаються відповідно до Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
і грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток.
3.8. Рядок 170 містить (з рядка 160) суми оплати всіх видів відпусток, передбачених
законодавством або колективним договором.
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3.9. Рядок 180 містить дані щодо премій та нерегулярних виплат штатним працівникам, що
здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер (пп. 2.3.2, 2.3.3 п. 2.3 глави 2 Інструкції
зі статистики заробітної плати), а також сум компенсації у разі невикористання відпусток.
Рядок 190 містить (з рядка 180) дані щодо винагород за підсумками роботи за рік, щорічних
винагород за вислугу років (стаж роботи), а рядок 200 – щодо матеріальної допомоги, яка має
систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку
з екологічним станом).
3.10. Рядок 210 містить дані щодо заробітної плати штатних працівників у натуральній формі,
а також наданих їм пільг, послуг і допомоги в натуральній і грошовій формах:
вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці;
вартість безоплатно наданих працівникам, зайнятим в окремих видах діяльності, вугілля,
комунальних послуг, послуг зв’язку та суми коштів на відшкодування їхньої оплати або
здешевлення. При цьому рядок 220 містить дані про вартість зазначених товарів та послуг,
наданих відповідно до законодавства;
суми компенсації витрат працівників (не передбачені законодавством) з оплати житла
(квартплати, місця в гуртожитку, найму житла);
вартість безкоштовно наданих продуктів харчування (крім молока та лікувальнопрофілактичного харчування, надання яких пов’язане з умовами праці) або суми грошової
компенсації за них;
оплата (повністю або частково, у вигляді талонів) підприємством харчування працівників
у їдальнях, буфетах, профілакторіях;
витрати, пов’язані з наданням безкоштовного проїзду працівникам залізничного, авіаційного,
морського, річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту;
вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування (крім
спецодягу), що може використовуватися поза робочим місцем та залишається в особистому
постійному користуванні, або сума знижки у разі продажу форменого одягу за зниженими цінами;
вартість подарунків до свят і пам’ятних дат;
вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, та відшкодування
працівникам вартості проїзду транспортом загального користування.
Рядок 210 не містить даних про вартість продукції, проданої в рахунок заробітної плати.
3.11. Рядок 230 містить дані щодо витрат роботодавця на забезпечення працівників житлом, зокрема:
витрати на утримання житлового фонду, що перебуває на балансі підприємства або
фінансується за рахунок коштів підприємства без урахування заробітної плати працівників служб,
що здійснюють його обслуговування;
витрати на погашення позик, виданих працівникам, або відсотків за користування ними, субсидії,
що не підлягають поверненню, для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво тощо;
вартість житла, переданого у власність працівникам, за винятком капітальних інвестицій
у будівництво житла (також окремо міститься у рядку 240).
3.12. Рядок 250 містить дані щодо витрат на соціальне забезпечення працівників, виділених
у рядках 260 і 300, а також таких:
страхові внески підприємств за договорами добровільного пенсійного страхування,
укладеними з недержавними пенсійними фондами на користь працівників;
страхові внески підприємств, пов’язані з добровільним страхуванням працівників та членів
їхніх сімей (особистим, медичним, страхуванням майна та іншими видами страхування);
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соціальні допомоги та виплати (крім передбачених законодавством) працівникам,
які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та
у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, при
народженні дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми за рахунок коштів підприємства;
надбавки та доплати до державних пенсій пенсіонерам, що працюють;
одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію, згідно з чинним законодавством і
колективними договорами;
суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору у випадках, визначених
законодавством;
суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні;
видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку
пільгових пенсій;
суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням
термінів її виплати;
компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, що виплачується
за рішенням суду;
витрати підприємств на оплату послуг із лікування та медичних оглядів працівників, які були
надані закладами охорони здоров’я, уключаючи протезування;
вартість путівок працівникам і членам їхніх сімей на лікування та відпочинок або суми
компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства;
вартість абонементів у групи здоров’я, передплати на газети та журнали, інші аналогічні витрати;
матеріальна допомога разового характеру, яка надається підприємством окремим працівникам
у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, поховання, а також матеріальна допомога
на оздоровлення дітей;
інші витрати на соціальний захист працівників.
3.13. Рядок 260 містить суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, які сплачує роботодавець.
3.14. Рядок 300 містить суми, нараховані працівникам згідно з Порядком оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним
випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 439 (зі змінами).
3.15. Рядок 310 містить дані щодо витрат на підготовку та підвищення кваліфікації працівників,
пов’язані з виробничою необхідністю, зокрема:
оплату за навчання працівників у вищих навчальних закладах і установах підвищення кваліфікації,
професійної підготовки та перепідготовки кадрів на підставі договорів між навчальними закладами та
підприємством;
стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим підприємствами
на навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади;
оплату проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;
витрати на утримання навчальних будівель і приміщень, оренду приміщень для проведення
навчання, придбання навчальних посібників та матеріалів;
оплату праці викладачів, що не перебувають у штаті підприємства.
3.16. Рядок 320 містить дані щодо витрат на культурно-побутове обслуговування працівників,
зокрема:
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утримання їдалень, профілакторіїв, санаторіїв, будинків і таборів відпочинку, медпунктів,
бібліотек, клубів, спортивних споруд, дошкільних навчальних закладів та інших громадських служб;
придбання медикаментів для лікувально-профілактичних установ, що перебувають на балансі
підприємств або фінансуються на умовах часткової участі, та для медаптечок;
проведення культурно-масових, спортивних та інших громадських заходів, уключаючи оренду
приміщень;
організацію гуртків, студій, клубів, виставок-продажу виробів самодіяльної творчості, ярмарків тощо;
придбання театральних костюмів, спортивної форми та інвентарю або оплату їхнього прокату;
оплату екскурсій та мандрівок, занять у спортивних секціях;
оплату за утримання дітей працівників у дошкільних навчальних закладах або її здешевлення;
оплату вартості подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників;
благоустрій садівничих товариств (будівництво шляхів, енерго- та водопостачання, осушення
та інші витрати загального характеру), будівництво гаражів для працівників;
відрахування від фонду оплати праці коштів профспілковій організації на проведення
культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи.
3.17. Рядок 330 містить дані щодо витрат роботодавця, які не віднесені до вищеперелічених,
зокрема:
витрати на відрядження (добові в повному обсязі, вартість проїзду та проживання);
компенсаційні виплати та добові, які виплачуються при переїзді на роботу в іншу місцевість;
надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників,
направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт,
і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має
роз’їзний (пересувний) характер;
витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового
флотів, а також харчування льотного складу цивільної авіації при виконанні завдань польоту, які
можуть бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються в період відрядження;
вартість виданого згідно з чинними нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувальнопрофілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за їх придбання у разі
невидачі адміністрацією;
вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не розподіляються між
працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку
зі специфікою роботи);
витрати на користування мобільним зв’язком для виробничих потреб;
витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом
(крім оплати праці водіїв);
витрати на оплату навчання працівників і членів їхніх сімей, не пов’язаного з виробничою
необхідністю;
витрати на оформлення паспортів громадянам України для виїзду за кордон та віз;
витрати на послуги з пошуку та підбору кадрів;
виплати колишнім працівникам підприємства, які не входять до фонду оплати праці.
3.18. Рядок 340 містить дані щодо податків та зборів, розмір яких залежить від кількості або
складу найманих працівників, а також величини їхнього фонду оплати праці, зокрема:
комунальний податок;
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суми адміністративно-господарських санкцій, що сплачуються підприємствами за кожне
робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, відповідно до
статті 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
3.19. Рядок 350 містить дані щодо сум компенсації роботодавцю витрат на утримання робочої
сили, наприклад компенсації частини суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування за працівників, яких роботодавець працевлаштував на
новостворені робочі місця, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення».
3.20. Згідно із Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
№ 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої сили», затвердженою наказом Держкомстату від
7 жовтня 2010 р. № 414, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 р. за
№ 984/18279, до витрат на робочу силу не відносяться такі виплати:
допомога, нарахована працівникам підприємства за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності: у разі тимчасової непрацездатності, по вагітності
та пологах, при народженні дитини, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
на поховання;
доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди,
відсотки, виплати за паями);
винагорода, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів
науки, літератури та мистецтва, винаходів, корисних моделей, промислових зразків;
додаткові види оплати праці та соціальних пільг, нараховані працівникам за рахунок бюджетних
коштів, уключаючи виплати згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту та
особистого транспорту;
надані працівникам суми займів, що підлягають поверненню;
витрати на капітальне будівництво житла та об’єктів соціальної сфери.
Директор департаменту
статистики праці

І. В. Сеник
Додаток до Роз’яснень

Таблиця арифметичного контролю показників форми державного статистичного
спостереження № 1-РС
Рядки та графи форми
№ 1-РС

36

Умови
контролю

Рядки та графи форми № 1-РС та інших
форм

Рядок 010 графи 1

=

Рядок 1010 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)
зі звіту за січень-грудень

Рядок 010 графи 1

=

Рядок 303 графи 1 форми
№ 1-підприємництво (коротка) (річна)*
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Рядок 020 графи 1

=

Рядок 1040 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)
зі звіту за січень-грудень

Рядок 020 графи 1

=

Рядок 301 графи 1 форми
№ 1-підприємництво (коротка) (річна)*

Рядок 030 графи 1

=

Рядок 7030 графи 1 форми № 1-ПВ
(квартальна) зі звіту за січень-грудень

Рядок 040 графи 1

=

Рядок 7040 графи 1 форми № 1-ПВ
(квартальна) зі звіту за січень-грудень

(рядок 020 + рядок 030 +
рядок 040) графи 1

=

Рядок 300 графи 1 форми
№ 1-підприємництво (коротка) (річна)*

Рядок 050 графи 1

=

Рядок 1050 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна)
зі звіту за січень-грудень

Рядок 060 графи 1

=

Рядок 4020 графи 1 форми № 1-ПВ
(квартальна) зі звіту за січень-грудень

Рядок 060 графи 1

< або =

Рядок 050 графи 1

(рядок 060 + рядок 070 +
рядок 080) графи 1

> або =

Рядок 304 графи 1 форми
№ 1-підприємництво (коротка) (річна)*

Рядок 090 графи 1

< або =
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((рядок 110 – рядок 150) +
рядок 160 + рядок 180 +
рядок 210) графи 1

=

Рядок 5010 графи 1 форми № 1-ПВ
(квартальна) зі звіту за січень-грудень

((рядок 110 – рядок 150) +
рядок 160 + рядок 180 +
рядок 210) графи 1

=

Рядок 305 графи 1 форми
№ 1-підприємництво (коротка) (річна)*

(рядок 120 + рядок 130 +
рядок 140 + рядок 150)
графи 1

< або =

Рядок 110 графи 1

Рядок 120 графи 1

< або =

Рядок 5020 графи 1 форми № 1-ПВ
(квартальна) зі звіту за січень-грудень

Рядок 130 графи 1

=

Рядок 5040 графи 1 форми № 1-ПВ
(квартальна) зі звіту за січень-грудень

Рядок 140 графи 1

=

Рядок 5050 графи 1 форми № 1-ПВ
(квартальна) зі звіту за січень-грудень

Рядок 150 графи 1

=

(рядок 1020 графи 2 – рядок 1070 графи 2)
форми № 1-ПВ (місячна) зі звіту за січеньгрудень
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Рядок 160 графи 1

< або =

Рядок 5090 графи 1 форми № 1-ПВ
(квартальна) зі звіту за січень-грудень

Рядок 170 графи 1

< або =

Рядок 160 графи 1

(рядок 180 + рядок 210)
графи 1

> або =

Рядок 5060 графи 1 форми № 1-ПВ
(квартальна) зі звіту за січень-грудень

(рядок 190 + рядок 200)
графи 1

< або =

Рядок 180 графи 1
Рядок 5070 графи 1 форми № 1-ПВ
(квартальна) зі звіту за січень-грудень

Рядок 200 графи 1

=

Рядок 220 графи 1

< або =

Рядок 210 графи 1

Рядок 240 графи 1

< або =

Рядок 230 графи 1

(рядок 260 + рядок 300)
графи 1

< або =

Рядок 250 графи 1

* У випадку, якщо заповнюються обидві форми.
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ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
Суд України
З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ
І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Ухвала від 3 лютого 2015 р. у справі № 5-204км15
Щодо кримінального провадження стосовно фізичної особи — підприємця
за частиною першою статті 172 КК (грубе порушення законодавства про працю),
частиною першою статті 366 КК (службове підроблення)

Суть справи
Під час розгляду справи судом першої інстанції
було встановлено, що підсудна, фізична особа —
підприємець (далі — ФОП) гр-ка Р., у період з
1 червня по 13 вересня 2013 р. використовувала
найману працю гр-на Д. При цьому грубо порушила вимоги законодавства про працю, а саме:
l усупереч приписам статей 21, 24, 241
КЗпП не уклала з потерпілим трудовий договір та не зареєструвала його в державній службі зайнятості;
l порушуючи вимоги статей 50, 66 КЗпП
установила тривалість робочого часу понад
40 годин на тиждень без перерви для відпочинку та харчування;
l усупереч вимогам статей 115, 116 КЗпП
заборгувала заробітну плату в сумі 5119,98 грн
та не провела остаточного розрахунку під час
звільнення;
l у порушення приписів статей 141, 253
КЗпП не забезпечила неухильне дотримання вимог трудового законодавства та не зареєструвала найманого працівника в системі
загальнообов’язкового державного соціально-
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го страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням.
Крім того, гр-ка Р. з метою службового підроблення шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей зазначила у формі № 1ДФ завідомо неправдиві
відомості щодо виплати доходів найманим працівникам за другий і третій квартали 2013 р., не
вказавши дані про працевлаштування гр-на Д.
та інформацію про отримані ним доходи за червень-вересень 2013 р.
Вина підсудної у скоєнні інкримінованих їй
злочинів була повністю доведена дослідженими судом доказами.
Наявність між потерпілим і обвинуваченою
трудових відносин не заперечувалась останньою. Окрім інших доказів, вона була підтверджена виданою потерпілому довідкою про доходи від 13 серпня 2013 р., відповідно до якої
гр-н Д. працював у ФОП гр-ки Р. з 1 червня
2013 р. водієм. Однак згідно з даними за 2012–
2013 рр. районного управління ПФУ та податкових органів гр-н Д. серед працівників ФОП
гр-ки Р. не значився. За даними міського центру
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зайнятості, серед укладених трудових договорів за цей період договору між ФОП гр-кою Р.
та гр-ном Д. немає.
До матеріалів справи також були долучені
документи, які свідчили про те, що гр-н Д. у зазначений період щозміни проходив передрейсові та післярейсові медичні огляди.
За результатом розгляду справи суд визнав
доведеною вину гр-ки Р. у вчиненні злочинів,
передбачених частинами першими статей 172
і 366 КК, за якими її дії кваліфікуються, відповідно, як грубе порушення законодавства про
працю та службове підроблення.
У вироку від 15 квітня 2014 р. Іллічівський
районний суд м. Маріуполя Донецької області зазначив, що порушення законодавства про
працю, допущені обвинуваченою стосовно потерпілого, поза всяким сумнівом є грубими.
Твердження сторони захисту про те, що
гр-ка Р. не є службовою особою, а відтак не
може вважатися суб’єктом злочину, передбаченого статтею 366 КК, суд вважав безпідставним
з огляду на таке.
Чинне законодавство наділяє ФОП широким
колом повноважень щодо здійснення діяльності, яка за своїм характером є адміністративногосподарською та (або) організаційно-розпорядчою. Зокрема, ФОП мають повноваження
використовувати найману працю, відкривати і
використовувати поточні рахунки в банківських
установах, укладати господарські договори, вести податковий і бухгалтерський облік, здавати
податкові та статистичні звіти, встановлювати
ціни на продукцію, яка ними виробляється або
реалізується, отримувати ліцензії, дозволи тощо.
З огляду на визначення поняття «службові
особи», надане в частині третій статті 18 та примітці 1 статті 364 КК, ФОП визнається службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі обов’язки, тоді, коли вона є керівником
трудового колективу найманих працівників, які
на підставі укладених із нею трудових договорів
сприяють їй у здійсненні підприємницької діяльності.
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Що стосується адміністративно-господарських обов’язків, то ФОП виконує їх тоді, коли
здійснює функції управління чи розпорядження майном, яке належить іншим фізичним або
юридичним особам, або тим належним йому
майном, яке вноситься у статутний фонд створюваного ним разом з іншими підприємцями
спільного підприємства.
З урахуванням зазначеного та встановлених
у справі обставин суд вважав, що в наведеній
ситуації обвинувачена гр-ка Р. за правовим статусом була службовою особою, яка виконувала
організаційно-розпорядчі функції.
Сумніви захисту щодо приналежності форми № 1ДФ до категорії офіційних документів
суд визнав необґрунтованими. Під офіційним
документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує
певні події, явища або факти, які спричинили чи
здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи — докази у правозастосовчій діяльності, що
складаються, видаються чи посвідчуються пов
новажними (компетентними) особами органів
державної влади, місцевого самоврядування,
об’єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами,
у т. ч. самозайнятими особами, яким законом
надано право у зв’язку з їх професійною або
службовою діяльністю складати, видавати чи
посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм
і містять передбачені законом реквізити.
Форма № 1ДФ затверджена (на момент розгляду справи) наказом ДПА України від 24 грудня 2010 р. № 1020 відповідно до підпункту «б»
пункту 176.2 статті 176 розділу IV Податкового
кодексу України, що надає цьому документу
статусу офіційного.
Обираючи вид і міру покарання, суд урахував ступінь тяжкості вчинених злочинів, а також особу винної, яка вперше притягувалася до
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кримінальної відповідальності, позитивно характеризувалася за місцем проживання, і призначив гр-ці Р. покарання:
 за частиною першою статті 172 КК —
штраф у розмірі 850 грн;
 за частиною першою статті 366 КК —
штраф у розмірі 4250 грн з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на
два роки.
На підставі частини першої статті 70 КК
за сукупністю злочинів шляхом поглинання
менш суворого покарання більш суворим суд
визначив остаточне покарання у формі штрафу в розмірі 4250 грн із позбавленням права
займатися підприємницькою діяльністю на
два роки.
Не погоджуючись із судовим рішенням, обвинувачена подала апеляційну скаргу, в якій
ставила питання про скасування вироку суду
першої інстанції з прийняттям нового рішення,
яким просила її виправдати.
В ухвалі від 13 серпня 2014 р. за результатом
розгляду скарги гр-ки Р. Апеляційний суд Донецької області зазначив, що висновок суду першої інстанції в частині вини підсудної в грубому
порушенні законодавства про працю є правильним, зробленим відповідно до норм кримінального процесуального закону, і узгоджується з
доказами по кримінальному провадженню в їх
сукупності.
Такий висновок суду першої інстанції, крім
того, відповідає нормам чинного законодавства
про працю, за якими саме власник або уповноважений ним орган повинен неухильно дотримуватися трудового законодавства і правил
охорони праці.
Отже, з огляду на ці норми закону, твердження захисника гр-ки Р. про те, що саме потерпілий мав проявити наполегливість в офіційному
оформленні на роботу, є необґрунтованими і не
заслуговують на увагу.
Стосовно висновку суду першої інстанції
про визнання обвинуваченої винною у вчиненні кримінального правопорушення за час-
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тиною першою статті 366 КК, то з ним колегія
суддів не погодилася з причини його необґрунтованості. На цій підставі апеляційний суд
ухвалив вирок суду першої інстанції у частині
засудження гр-ки Р. за частиною першою статті 366 КК скасувати у зв’язку із встановленням
відсутності в її діях складу кримінального правопорушення.
Питання про скасування зазначеної ухвали
та призначення нового розгляду справи в суді
апеляційної інстанції були порушені прокурором у касаційній скарзі до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі — ВССУ).
Прокурор, обґрунтовуючи прохання про
скасування ухвали, вказував на неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, істотні порушення кримінального
процесуального закону, невідповідність призначеного покарання тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особі засудженої з
причини м’якості.

Ухвалене рішення
Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, перевіривши матеріали кримінального
провадження та обговоривши доводи касаційної скарги, колегія суддів судової палати
у кримінальних справах ВССУ вважала, що касаційна скарга підлягає задоволенню з таких
підстав.
Відповідно до статті 370 КПК судове рішення має бути законним, обґрунтованим
і вмотивованим. Суд апеляційної інстанції під
час розгляду вищезазначеного кримінального
провадження цього положення закону не дотримався та, не дослідивши докази, якими суд
першої інстанції обґрунтував обвинувальний
вирок у частині засудження гр-ки Р. за частиною першою статті 366 КК, дав їм зовсім іншу
оцінку, ніж місцевий суд, і скасувавши вирок
суду в цій частині, закрив кримінальне прова-
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дження через відсутність у діях обвинуваченої
складу кримінального правопорушення.
Крім того, апеляційний суд резолютивну
частину свого рішення виклав у порушення
вимог частини першої статті 307 КПК, чим допустив протиріччя та невизначеність щодо покарання обвинуваченій, призначеного судом
першої інстанції за сукупністю злочинів.
За таких обставин рішення апеляційного
суду як таке, що постановлене з істотними порушеннями кримінального процесуального
закону, підлягає скасуванню з призначенням
нового розгляду в суді апеляційної інстанції.
Під час нового розгляду суду апеляційної інстанції необхідно ретельно перевірити доводи апеляційної скарги обвинуваченої, а також
доводи касаційної скарги прокурора, дати їм
належну оцінку та з урахуванням усіх установлених обставин прийняти законне і обґрунтоване рішення, виклавши його у відповідному
процесуальному документі згідно з вимогами
закону.

Коментар
Випадки розгляду ВССУ касаційних скарг у кри
мінальних справах, пов’язаних з порушеннями трудового законодавства (ст. 172–175 КК),
трапляються надзвичайно рідко. Судячи з усього, описана справа не з’явилася б у суді касаційної інстанції, якби порушення законодавства про працю не були б пов’язані, як це часто
трапляється, з так званими суміжними злочинами (перевищення службових повноважень,
ухилення від сплати податків і зборів та ін.).
У наведеному випадку процесуальні тонкощі
застосування саме супутньої статті 366 КК стали причиною розбіжностей у думках апеляційної та касаційної інстанцій.
Такий стан справ донедавна пояснювався
порівняно невисоким рівнем кримінальної відповідальності за порушення трудового законодавства. Нагадаємо, що максимальний штраф
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за грубе порушення законодавства про працю
відповідно до частини першої статті 172 КК,
яка фігурує в запропонованому судовому рішенні, становив 850 грн.
Цілком імовірно, що прийняття 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-VIII змінить
існуючий статус-кво і додасть роботи ВССУ.
Відповідно до цього Закону статтю 172 КК викладено в новій редакції, що передбачає в разі
грубого порушення законодавства про працю
застосування до порушника серед інших санкцій штрафу, розмір якого збільшений у багато разів і з 1 січня поточного року становить
від 2000 до 3000 нмдг, тобто від 34 000 до
51 000 грн. Відповідно посилена і санкція за
частиною другою статті 172 КК, яка застосовується в разі повторного грубого порушення
або якщо порушення вчинено щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька,
матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда.
Штрафи за цією нормою обчислюються тепер сумами від 3000 до 5000 нмдг (51 000–
85 000 грн).
Таким чином, можна припустити, що зосередження уваги держави на питаннях трудових
відносин, підвищення порогу відповідальності
в цій сфері збільшить загальний потік судових
справ за аналогічними правопорушеннями.
Крім того, можна прогнозувати, що це спровокує прагнення фігурантів таких справ скористатися всіма наданими їм законом правами аж
до звернення до судів вищих інстанцій з метою
якнайбільше знизити рівень своєї відповідальності. Адже, погодьтеся, 51 000 грн — це зовсім не те саме, що 850 грн. 
Підготувала Євгенія Каляпіна,
аналітик-консультант, бізнес-тренер
компанії «BST Consulting»
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Зміни в законодавстві
про відпустки

Н

а початку лютого до Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96)
і до КЗпП було внесено кілька змін, що
стосуються соціальних відпусток та відпусток
без збереження заробітної плати. Зміни були
внесені законами України:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень соціальної політики» від 15 січня
2015 р. № 120-VIII (далі — Закон № 120);
 «Про внесення зміни до статті 25 Закону
України «Про відпустки» від 15 січня 2015 р.
№ 121-VIII (далі — Закон № 121).
Розглянемо кожну зміну окремо.

Додаткова соціальна відпустка
працівникам, які мають повнолітню
дитину — інваліда з дитинства
підгрупи А I групи
Перелік осіб, які мають право на додаткову
соціальну відпустку за статтею 19 Закону
№ 504/96 та статтею 1821 КЗпП, доповнено
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новою категорією (зміни внесені Законом
№ 120). Відтепер право на таку відпустку
надано також працівникам, які мають повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи
А I групи.
Раніше працівники мали право на додаткову соціальну відпустку до виповнення дитиніінваліду 18 років (повноліття). Тепер право на
цю відпустку не залежить від віку дитини, якщо
вона є інвалідом з дитинства підгрупи А I групи.
До осіб, які мають право на відпустку, належать мати, батько, опікун, один із прийомних
батьків. Батько повнолітнього інваліда має
право на цю відпустку за умови, що він виховує
його без матері, у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі.
Тривалість відпустки становить 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів, визначених статтею 73 КЗпП, а за
наявності кількох підстав для надання відпустки — 17 календарних днів.
Щоб узяти відпустку працівник подає
роботодавцю заяву і додає до неї документ,
що підтверджує інвалідність повнолітньої
дитини, тобто виписку з акта огляду МСЕК за
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формою № 157-1/о, у якій зазначається група
та підгрупа інвалідності.
Додаткова відпустка надається понад
щорічні відпустки, передбачені Законом
№ 504/96 та іншими нормативно-правовими
актами, і переноситься на інший період або
продовжується в порядку, визначеному статтею 11 Закону № 504/96. У разі звільнення
працівника йому виплачується компенсація
за всі невикористані дні такої відпустки (у т. ч.
за попередні роки).
Зразок оформлення наказу про надання
відпустки наведено в додатку 1.

Відпустка для догляду за дитиною
Законом № 120 норми статті 179 КЗпП та статті
18 Закону № 504/96 приведено у відповідність
із раніше прийнятим Законом України «Про
запобігання фінансової катастрофи та створен-

ня передумов для економічного зростання
в Україні» від 27 березня 2014 р. № 1166-VII,
яким з 1 липня 2014 р. було скасовано виплату
допомоги по догляду за дитиною. Із зазначених
статей прибрали останнє речення, в якому
йшлося про збереження права на одержання
цієї допомоги в період відпустки для догляду за
дитиною в разі виходу жінки на роботу на умовах неповного робочого дня або з виконанням
роботи вдома.
Тепер частина восьма статті 179 КЗпП звучить так: «За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною
вони можуть працювати на умовах неповного
робочого часу або вдома». Те саме написано в
частині четвертій статті 18 Закону № 504/96.
Тобто, як і раніше, жінка або інша особа,
яка доглядає за дитиною віком до трьох років,
може під час відпустки працювати на умовах
неповного робочого часу або вдома. Але

Додаток 1
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДІЯ»
НАКАЗ
11.02.2015		

м. Львів		

№ 76-к

Про надання додаткової
відпустки Боднар С. О.
БОДНАР Світлані Олексіївні, фахівцю з методів розширення ринку
збуту, надати додаткову відпустку як матері інваліда з дитинства підгрупи А І групи з 16 лютого 2015 р. на 10 календарних днів.
Підстави: 1. Заява Боднар С. О. від 10.02.2015.
2. Виписка з акта огляду МСЕК.
Директор		
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Верес		

П. П. Верес
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Якщо до скасування допомоги по
догляду за дитиною вихід на роботу
оформлявся саме на час відпустки
для того, щоб жінка не втратила
право на допомогу, то тепер
фактично немає різниці — перерве
вона відпустку чи вийде на роботу
на умовах неповного робочого часу,
перебуваючи у відпустці
якщо до скасування допомоги по догляду за
дитиною вихід на роботу оформлявся саме на
час відпустки (про що окремо зазначалося
в наказі) для того, щоб жінка не втратила
право на допомогу, то тепер фактично немає
різниці — перерве вона відпустку чи вийде на
роботу на умовах неповного робочого часу,
перебуваючи у відпустці.
Варіант із перериванням відпустки відтепер
є навіть більш привабливим, адже в такому
випадку не виникає труднощів з укладенням
строкового трудового договору та звільненням
працівника, прийнятого на час перебування
жінки у відпустці для догляду за дитиною.
Якщо жінка працює на умовах неповного
робочого часу під час відпустки, вона фактично перебуває одразу в двох статусах: у відпустці і працює. У зв’язку із цим часто виникають запитання, як обчислювати стаж для
щорічної відпустки, оплачувати листок непрацездатності, здійснювати табелювання тощо.
Крім того, якщо жінка, не перериваючи
відпустки, хоче вийти на роботу на умовах
неповного робочого часу, а в строковому трудовому договорі з працівником, прийнятим на
її місце, строк договору обумовлено як: «на
час відпустки для догляду за дитиною такої-то
працівниці», то фактично виникає ситуація,
коли підстав для звільнення цього працівника
немає, адже відпустка для догляду за дитиною
основної працівниці ще не закінчилася. Якщо
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ж в аналогічному випадку жінка перериває
відпустку і виходить на роботу (на умовах
повного або неповного робочого часу), жодних проблем не виникає — строк трудового
договору, обмежений тривалістю відпустки,
закінчується, і працівник, прийнятий за строковим трудовим договором, підлягає звільненню за пунктом 2 статті 36 КЗпП.

Відпустка без збереження
заробітної плати
Працівникам, які виховують
дитину-інваліда
Законом № 120 внесено зміни до пункту 3 статті 25 Закону № 504/96, а саме: збільшено максимальну тривалість відпустки без збереження
заробітної плати особам, які доглядають за
дитиною-інвалідом підгрупи А. Відтепер вони
мають право на таку відпустку тривалістю,
визначеною в медичному висновку, але не більш
як до досягнення дитиною 18-річного віку.
Раніше такі особи мали право на відпустку без
збереження заробітної плати на загальних підставах, тобто не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а якщо дитина хвора на
цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),
— до досягнення нею 16-річного віку.

Працівникам із зони АТО
Відповідно до Закону № 121 перелік підстав, за
яких відпустка без збереження заробітної
плати надається в обов’язковому порядку за
бажанням працівника (ст. 25 Закону № 504/96),
доповнено пунктом 18, згідно з яким така відпустка надається працівникам на час проведення антитерористичної операції (АТО) у відповідному населеному пункті. До відпустки
включається також час, необхідний для повернення до місця роботи, але не більше ніж
7 календарних днів після прийняття рішення
про припинення АТО.
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Практичне застосування цієї норми викликає
низку запитань. Найперше з них – які саме населені пункти належать до зони АТО? Відповідно
до статті 1 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної
операції» від 2 вересня 2014 р. № 1669-VII
(далі — Закон № 1669), територія проведення
АТО — це територія України, на якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому
КМУ переліку, де проводилася АТО, розпочата
відповідно до Указу Президента України «Про
рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності
України» від 14 квітня 2014 р. № 405/2014
(далі — Указ № 405/2014).
Перелік населених пунктів, на території яких
здійснювалася АТО, було затверджено розпорядженням КМУ від 30 жовтня 2014 р. № 1053-р,
але вже 5 листопада дію зазначеного розпоряд
ження було призупинено іншим розпоряд
женням КМУ (№ 1079-р).
У будь-якому випадку, зважаючи на те, що
межі АТО після листопада минулого року суттєво змінилися, на сьогодні немає документа,
у якому перелічені всі населені пункти, у яких
проводиться або проводилася АТО. Тому
рішення про надання працівникам відпустки
без збереження заробітної плати має прийматися з огляду на те, чи проводиться фактично
АТО в певному населеному пункті.
Відпустка без збереження заробітної плати
за статтею 25 Закону № 504/96 надається в
обов’язковому порядку за бажанням працівника, а це означає, що:
 якщо працівник не бажає оформляти таку
відпустку, роботодавець не може за власною ініціативою відправити його у відпустку замість
того, щоб, наприклад, оформити простій;
 працівнику не може бути відмовлено
в наданні відпустки, якщо він виявив бажання її
оформити, незважаючи на те що підприємство
працює, перебуваючи в зоні АТО.
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Якщо фактично в певному
населеному пункті АТО вже не
проводиться, підприємство працює,
а працівник бажає вийти на роботу
до офіційного повного завершення
АТО, він може подати заяву про
дострокове припинення відпустки
без збереження заробітної плати
Періодом проведення АТО, відповідно до
статті 1 Закону № 1669, є час між датою
набрання чинності Указом № 405/2014 і датою
набрання чинності Указом Президента України
про завершення проведення АТО або військових дій на території України.
Відпустка надається з дня, зазначеного працівником у заяві, і закінчується в день набрання
чинності Указом Президента України про
завершення проведення АТО.
Але на практиці якщо фактично в певному
населеному пункті АТО вже не проводиться,
підприємство працює, а працівник бажає вийти
на роботу до офіційного повного завершення
АТО, він може подати заяву про дострокове
припинення відпустки без збереження заробітної плати. У такому випадку роботодавець
має видати наказ про закінчення відпустки і
вихід працівника на роботу. Водночас наполягати на виході працівника на роботу до офіційного завершення АТО роботодавець не може.
Видавати наказ про припинення відпустки
після набрання чинності Указом Президента
України про завершення проведення АТО
немає потреби: вихід працівників на роботу
буде відображатися в табелі обліку робочого
часу. При цьому вихід на роботу для різних
працівників може відбуватися в різні дні
залежно від часу, необхідного для повернення
до місця роботи кожного окремого працівника (але не більше ніж протягом 7 календарних
днів після офіційного завершення АТО).
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Оформлюється відпустка без збереження
заробітної плати наказом керівника підприємства на підставі заяви працівника (додаток 2).
У своїй заяві працівник зазначає тільки дату
початку відпустки.
Час перебування працівника в зазначеній
відпустці зараховується до стажу роботи, що
дає право на щорічну основну відпустку, і не
зараховується до стажу роботи для надання

щорічних додаткових відпусток (ст. 9 Закону
№ 504/96). Що стосується страхового стажу
для оплати листка непрацездатності та призначення пенсії, то оскільки під час перебування працівника у відпустці без збереження
заробітної плати ЄСВ в мінімальному розмірі
не сплачується, цей період не зараховується
до «соціального» і «пенсійного» страхового
стажу. 

Додаток 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАС»
НАКАЗ
11.02.2015		

м. Горлівка

№ 27-к

Про надання відпустки
без збереження заробітної плати
Андрушко Л. Ю.
АНДРУШКО Людмилі Юріївні, секретарю, надати відпустку без збереження заробітної плати на період проведення антитерористичної операції
в м. Горлівка з 12 лютого 2015 р. до завершення проведення антитерористичної операції з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця
роботи, але не більш як сім календарних днів після набрання чинності
Указом Президента України про завершення проведення АТО.
Підстава: заява Андрушко Л. Ю. від 30.01.2015.
Директор		
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Білоус			

С. М. Білоус
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Таміла Радченко,

заступник головного редактора журналу
«Кадровик України»

Повернення
на роботу працівників,

призваних на військову службу
у зв’язку з мобілізацією

П

ро першу хвилю мобілізації, тоді ще
малознайомого нам слова, сповістив
Указ Президента України «Про часткову
мобілізацію» від 17 березня 2014 р.
№ 303/2014 (далі — Указ № 303/2014). З того
часу минув майже рік і скоро більшість мобілізованих повертатимуться додому та на свої
робочі місця. Про це повідомляє Указ Президента України «Про часткову мобілізацію» від
14 січня 2015 р. № 15/2015 (далі — Указ
№ 15/2015). Згідно з пунктом 4 цього Указу в
період з 18 березня по 1 травня 2015 р. відбуватиметься звільнення в запас (демобілізація)
військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий
період відповідно до Указу № 303/2014.
Законодавство не стояло на місці, і протягом
року, що минув з дати попереднього призову,
відбулося багато змін, спрямованих на соціальний захист працівників, призваних на військову
службу у зв’язку з мобілізацією. Розглянемо, що
потрібно знати кадровику про демобілізацію і
які дії слід вчинити у зв’язку з поверненням (або
неповерненням) працівника на роботу після
проходження військової служби.

№ 3 (98) березень 2015

Збереження за мобілізованими
працівниками місця роботи
і середнього заробітку
Збереження місця роботи, посади і середнього
заробітку за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації,
передбачено частиною третьою статті 119
КЗпП (у редакції законів України від 27 березня
2014 р. № 1169-VII, від 20 травня 2014 р.
№ 1275-VII та від 15 січня 2015 р. № 116-VIII).
На сьогодні ця норма звучить так:
«За працівниками, призваними на військо
ву службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період або прийнятими на вій
ськову службу за контрактом у разі виник
нення кризової ситуації, що загрожує націо
нальній безпеці, оголошення рішення про
проведення мобілізації та (або) введення
воєнного стану на строк до закінчення особ
ливого періоду або до оголошення рішення
про демобілізацію, але не більше одного року,
зберігаються місце роботи, посада і компен
сується з бюджету середній заробіток на
підприємстві, в установі, організації, в яких
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вони працювали на час призову, незалежно
від підпорядкування та форми власності.
Виплата таких компенсацій з бюджету
в межах середнього заробітку проводиться
за рахунок коштів Державного бюджету
України в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України».
Варто зауважити, що передбачена зазначеною нормою виплата роботодавцям компенсацій з бюджету наразі не здійснюється. По-пер
ше, КМУ досі не затвердив відповідного порядку. По-друге, у держбюджеті на 2014 р. відповідних коштів передбачено не було. І хоча вони
передбачені держбюджетом на 2015 р., але із
застереженням, що виплата компенсацій роботодавцям здійснюватиметься з урахуванням
наявних фінансових ресурсів державного
бюджету (п. 9 Прикінцевих положень Закону
України «Про Державний бюджет України на
2015 рік» від 28 грудня 2014 р. № 80-VIII).

«За працівниками, які були призвані під час
мобілізації, на особливий період та які підля
гають звільненню з військової служби у зв’язку
з оголошенням демобілізації, але продовжу
ють військову службу у зв’язку з прийняттям
на військову службу за контрактом, зберіга
ються місце роботи (посада), середній заробі
ток на підприємстві, в установі, організації
незалежно від підпорядкування та форми
власності, більше ніж на один рік».
Отже, місце роботи (посада) і середній
заробіток зберігаються більше ніж один рік за
мобілізованими працівниками, які вирішать
продовжити військову службу за контрактом.
Не будемо дискутувати про справедливість
прийнятої норми з точки зору обов’язку роботодавця оплачувати за середнім заробітком
час військової служби працівника за контрактом. Залишається лише сподіватися, що КМУ
все ж затвердить порядок виплати компенсацій роботодавцям з бюджету.

Довідково
У листі від 11 лютого 2015 р. № 31-1142007-10/4186 Мінфін стверджує, що оскільки на сьогоднішній день порядок виплати
компенсацій КМУ не затверджено, немає
підстав для відображення в бухгалтерському обліку заборгованості Державного
бюджету України перед бюджетними установами, які виплатили середній заробіток
мобілізованим працівникам.
Крім того, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення порядку проходження
військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову
службу під час особливого періоду» від 15 січня
2015 р. № 116-VIII (далі – Закон № 116), який
набрав чинності з 8 лютого 2015 р., статтю 119
КЗпП доповнено новою частиною четвертою
такого змісту:
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Повернення демобілізованого
працівника на роботу
Пунктом 6 Указу № 15/2015 визначено, що військовослужбовці, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий
період відповідно до Указу № 303/2014, мають
бути звільнені в запас (демобілізовані) у період
з 18 березня по 1 травня 2015 р., але не пізніше
ніж за 10 діб до закінчення однорічного строку їх перебування на військовій службі.
Нагадаємо, що згідно з частиною другою
статті 24 Закону України «Про військовий
обов’язок та військову службу» від 25 березня
1992 р. № 2232-XII закінченням проходження
військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового
складу військової частини. Підтвердженням
факту демобілізації буде відмітка у військовому
квитку, яку вносить військкомат за місцем проживання особи на підставі наказу військової
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частини, у якій проходив службу військо
возобов’язаний.
Повертаючись після військової служби на
роботу працівник пред’являє кадровій службі
військовий квиток з позначкою про демобілізацію. Якщо такої позначки немає, працівник
може приступити до роботи, але в його ж інте
ресах звернутися до військкомату для належного оформлення військового квитка, адже
частиною 11 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» передбачено, що особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до
військкомату для взяття на військовий облік.
Дискусійним є питання щодо необхідності
видання наказу про те, що працівник приступає
до роботи. На думку автора, якщо працівник

виходить на роботу в межах року з дня звільнення від роботи на період військової служби
у зв’язку з мобілізацією*, видання наказу не є
обов’язковим. Підтвердженням того, що працівник приступив до роботи, буде відповідна
позначка в табелі обліку робочого часу.
Якщо ж на місці мобілізованого працює
інший працівник за строковим трудовим договором, рекомендуємо видати наказ про вихід
на роботу основного працівника (додаток 1).
Такий наказ буде підставою для звільнення
працівника, який працював за строковим трудовим договором, за пунктом 2 статті 36 КЗпП
(додаток 2).
* Про оформлення відсутності працівника на роботі
у зв’язку з мобілізацією — у № 7, 2014, с. 47.

Додаток 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОРС-М»
НАКАЗ
23.03.2015

м. Харків

№ 117-к

Про вихід на роботу
Смоленка І. Д.
У зв’язку зі звільненням у запас з військової служби відповідно до
Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» від 14 січня
2015 р. № 15/2015
НАКАЗУЮ:
СМОЛЕНКУ Івану Дмитровичу, кухарю, приступити до роботи
з 24 березня 2015 р.
Підстава: військовий квиток (серія, номер, дата видачі, ким виданий).
Директор

№ 3 (98) березень 2015

Коханчук

А. Д. Коханчук
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Додаток 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОРС-М»
НАКАЗ
23.03.2015		

м. Харків

№ 118-к

Про звільнення
Сидоренка І. І.
У зв’язку з виходом на роботу Смоленка І. Д.
НАКАЗУЮ:
1. СИДОРЕНКА Ігоря Івановича, кухаря, звільнити 23 березня 2015 р.
у зв’язку із закінченням строку трудового договору, п. 2 ст. 36 КЗпП України.
2. Виплатити Сидоренку І. І. компенсацію за 10 днів невикористаної
щорічної відпустки.
Підстава: наказ про вихід на роботу Смоленка І. Д. від 23.03.2015 № 117-к.
Директор

Коханчук		

Демобілізований працівник
не виходить на роботу
після демобілізації
Як було зазначено вище, мобілізовані військовослужбовці звільняються в запас не пізніше
ніж за 10 діб до закінчення однорічного строку
їх перебування на військовій службі. Отже,
у них буде достатньо часу для повернення до
місця проживання і роботи (у межах однорічного періоду з дня звільнення у зв’язку з мобілізацією) та повідомлення роботодавця про
свій намір вийти на роботу. Але можливі інші
варіанти розвитку подій…
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А. Д. Коханчук

Працівник продовжує службу
за контрактом
Нагадаємо, що норма, яка нещодавно була
внесена Законом № 116 до статті 119 КЗпП,
передбачає, що за працівниками, які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку
з демобілізацією, але вирішили продовжити
військову службу за контрактом, зберігаються
місце роботи (посада) і середній заробіток на
підприємстві незалежно від підпорядкування
та форми власності, більше ніж на один рік.
Для початку потрібно отримати підтвердження того факту, що працівник залишився
служити за контрактом. Для цього варто запро-
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сити в нього (за можливості встановлення
зв’язку) підтвердний документ. Якщо такої можливості немає, необхідно звернутися з письмовим запитом до військкомату за місцем проживання працівника. Отриманий документ, що підтверджує прийняття працівника на військову
службу за контрактом, буде підставою для
видання наказу про продовження збереження
за таким працівником місця роботи (посади) і
середнього заробітку (додаток 3).

Працівник не виходить на роботу
з поважних причин
Якщо минув рік з дати, зазначеної в наказі про
звільнення працівника від роботи у зв’язку
з мобілізацією, а працівник на роботі не
з’являється і не повідомляє причин відсутності,
перш за все необхідно з’ясувати, що трапилося,
адже він може перебувати на лікуванні у зв’язку
з пораненням, скористатися правом на одну з
відпусток, передбачених для військовослуж-

Додаток 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОРС-М»
НАКАЗ
25.03.2015

м. Київ

№ 121-к

Про продовження строку
звільнення від роботи
Скляренка А. Д.
Відповідно до частини четвертої статті 119 КЗпП
НАКАЗУЮ:
СКЛЯРЕНКА Івана Дмитровича, слюсаря з ремонту автомобілів, вважати таким, що продовжує військову службу у зв’язку з прийняттям на
військову службу за контрактом, зі збереженням на цей період місця
роботи (посади) і середнього заробітку до припинення проходження військової служби за контрактом.
Підстава: копія контракту про проходження військової служби за контрактом (дата, номер), або копія наказу військової частини (дата, номер),
або лист військкомату (дата та вихідні реквізити).
Директор

№ 3 (98) березень 2015

Коханчук

А. Д. Коханчук
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бовців частиною 17 статті 101 Закону України
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня
1991 р. № 2011-XIІ тощо.

Довідково
Відповідно до частини 17 статті 101 Закону
України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» від
20 грудня 1991 р. № 2011-XII в особливий
період з моменту оголошення мобілізації
до часу введення воєнного стану або до
моменту прийняття рішення про демобілізацію військовослужбовцям надаються відпустки: щорічні, за сімейними обставинами
та з інших поважних причин, а також відпустка тривалістю 10 календарних днів без
урахування часу, необхідного для проїзду
до місця проведення відпустки та назад,
але не раніше ніж через три місяці проходження ними строкової військової служби.
Вказані відпустки надаються військовою
частиною або військкоматом.

У будь-якому випадку якщо демобілізований працівник вчасно не став до роботи
з поважних причин, підстав для його звільнення
немає, але виплата середнього заробітку припиняється з дня, наступного за днем, коли випо-

Якщо демобілізований працівник
вчасно не став до роботи
з поважних причин, підстав для
його звільнення немає, але виплата
середнього заробітку припиняється
з дня, наступного за днем, коли
виповнюється рік з дати звільнення
працівника від роботи у зв’язку
з мобілізацією
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внюється рік з дати звільнення працівника від
роботи у зв’язку з мобілізацією.
У табелі обліку робочого часу період невиходу на роботу з поважних причин після демобілізації можна табелювати позначкою «І» —
інші причини неявок. Нагадаємо, що відсутність
працівника на роботі у зв’язку з мобілізацією
табелюється позначкою «ІН» – інший невідпрацьований час, передбачений законодавством.

Працівник не виходить на роботу
без поважних причин
Якщо поважних причин відсутності працівника
на роботі немає чи неможливо їх встановити, то
в табелі обліку робочого часу з дати, наступної
за днем, коли виповнюється рік з дня відсутності працівника на роботі у зв’язку з мобілізацією,
потрібно ставити позначку «НЗ» (неявка з
нез’ясованих причин). У майбутньому, якщо
буде встановлено поважну причину відсутності,
можна внести коригування до табеля.
Якщо на місце мобілізованого працівника
(працівник А) було прийнято іншу особу за
строковим трудовим договором (працівник Б),
у наказі про прийняття на роботу працівника Б
мало бути зазначено: «…на час проходження
працівником А військової служби у зв’язку з
мобілізацією до дня його фактичного виходу
на роботу, але не більше ніж на один рік з дати
звільнення працівника А від роботи у зв’язку з
мобілізацією». Отже, якщо минув рік, а основний працівник так і не приступив до роботи,
слід звільнити працівника, прийнятого на його
місце, у зв’язку із закінченням строку трудового
договору за пунктом 2 статті 36 КЗпП. Наприклад, якщо працівник А був звільнений від роботи на час мобілізації 25 березня 2014 р., то працівника Б потрібно звільнити не пізніше
25 березня 2015 р. У подальшому після з’ясу
вання всіх обставин можна знову прийняти працівника Б за строковим трудовим договором,
обумовивши строк такого договору залежно від
обставин відсутності працівника А. 
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Ліна Майстренко,

консультант з питань кадрового обліку
на державній службі

Зміни в антикорупційному
законодавстві
щодо питань декларування

Д

о 1 квітня 2015 р. особи, на яких поширюється дія статті 12 Закону України
«Про засади запобігання і протидії
корупції» від 7 квітня 2011 р. № 3206- VI
(далі — Закон № 3206), у т. ч. державні службовці, повинні подати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру (далі —
декларація), форма якої встановлена цим Законом. Проте вже 26 квітня 2015 р. буде введено
в дію новий антикорупційний закон — Закон
України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII (далі — Закон № 1700).
Оскільки подати декларації відповідно до
вимог антикорупційного законодавства повин
ні не лише ті особи, які перебувають на відповідних посадах, а й ті, які претендують на
зайняття цих посад або ті, що припинили
діяльність, пов’язану з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування,
кадровим службам необхідно вчасно підготуватися до змін, яких з 26 квітня зазнає антикорупційне законодавство, і попередити про ці
зміни своїх працівників.
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Хто подає декларацію
Статтею 3 Закону № 1700 визначений перелік
осіб — суб’єктів декларування, який був передбачений і Законом № 3206 (особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; прирівняні до них
особи; посадові особи юридичних осіб приватного права та ін.). Разом із тим, до кола цих
осіб увійшли також:
сільські, селищні, міські голови;
посадові та службові особи державної
лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду;
члени Національного агентства з питань
запобігання корупції.

Куди подавати декларацію
Згідно зі статтею 45 Закону № 1700 суб’єкти
декларування зобов’язані щорічно до 1 квітня
подавати декларацію за минулий рік не за місцем роботи (служби), як було раніше, а шляхом
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заповнення декларації на офіційному сайті
Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — Національне агентство) за
формою, що визначається Національним
агентством.
До нового антикорупційного закону не
перейшла норма, що дозволяла суб’єктам
декларування, які не мали можливості подати
декларацію за минулий рік до 1 квітня, подати
її до 31 грудня. Такими суб’єктами були особи,
які перебували у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною,
хворіли, перебували за межами України, утримувалися під вартою.

Увага!
Спеціалістам кадрових служб слід заздалегідь повідомити осіб, які перебувають
у декретних відпустках, тимчасово непрацездатних, тих, що перебувають за межами України, під вартою, про зміни, яких
зазнало антикорупційне законодавство
щодо строків подання декларацій з метою
уникнення порушення вимог цього законодавства у зв’язку із введенням в дію
26 квітня 2015 р. Закону № 1700. Таким
особам слід подати декларації за 2014 р.
до 1 квітня 2015 р.

ди, пов’язаної з виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування, до призначення
або обрання на таку посаду повинні будуть, як і
раніше, подати декларацію за минулий рік, але
вже в порядку, установленому Законом № 1700.
Ще раз наголосимо, що декларації подаватимуться не за місцем роботи (служби) /
останнім місцем роботи (служби) / до органу,
на зайняття посади в якому претендує особа,
а шляхом заповнення декларації на офіційному сайті Національного агентства.

Виявлення помилок у декларації
особою, яка її подала
Частиною четвертою статті 45 Закону № 1700
установлено, що в разі виявлення суб’єктом
декларування помилок у поданій ним декларації Національне агентство за його письмовим
зверненням надає можливість їх виправити
протягом 10 календарних днів.
Притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне
подання декларації або за подання в ній завідомо недостовірних відомостей не звільняє
суб’єкта декларування від обов’язку подати
декларацію з достовірними відомостями.

Облік та оприлюднення декларацій
Суб’єкти декларування, які припиняють
діяльність, пов’язану з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування,
повинні:
подати декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями;
наступного року після припинення діяльності подати декларацію за минулий рік до
1 квітня (тобто особи, які звільнилися з державної служби у 2014 р., повинні до 1 квітня
подати декларації за 2014 р.).
Особи, які після введення в дію Закону
№ 1700 претендуватимуть на зайняття поса-
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Докорінно змінюється механізм обліку та
оприлюднення декларацій. Із введенням в дію
Закону № 1700 державний орган чи орган місцевого самоврядування вже не зобов’язаний
буде оприлюднювати декларації відповідних
осіб на своєму офіційному сайті або шляхом
опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів
місцевого самоврядування.
Стаття 47 Закону № 1700 визначає абсолютно новий порядок обліку та оприлюднення
декларацій, згідно з яким подані декларації
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включатимуться до Єдиного державного
реєстру декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування (далі — Єдиний державний
реєстр декларацій), що формуватиметься та
вестиметься Національним агентством.
Нагадаємо, що відповідно до Закону № 3206,
постановою КМУ від 11 січня 2012 р. № 16 був
затверджений Порядок зберігання документів і
використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банкунерезидента, відповідно до якого декларації
зберігалися в кадрових підрозділах відповідних
органів державної влади або органів місцевого
самоврядування в особових справах.
Відтепер Національне агентство забезпечуватиме відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій на своєму
офіційному сайті. Такий доступ надаватиметься
зокрема шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації.
Зазначені в декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати
народження осіб, інформація щодо яких зазначена в декларації, а також місцезнаходження
наведених у декларації об’єктів є інформацією
з обмеженим доступом, яка не підлягає відоб
раженню у відкритому доступі.
Тобто порівняно з попереднім антикорупційним законом до інформації з обмеженим
доступом додатково віднесені дати народження суб’єктів декларування. Натомість
місце реєстрації виключено з переліку відомостей з обмеженим доступом.
Значно подовжено строк оприлюднення
відомостей, зазначених у декларації, а саме:
інформація про особу в Єдиному державному
реєстрі декларацій зберігатиметься протягом
усього часу виконання особою функцій держави або місцевого самоврядування, а також
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протягом п'яти років після припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої
декларації, поданої особою, яка зберігатиметься безстроково.

Додаткові заходи
фінансового контролю
Додаткові заходи фінансового контролю
визначені статтею 52 Закону № 1700, а саме:
у разі відкриття суб’єктом декларування
(або членом його сім’ї) валютного рахунка в
установі банку-нерезидента, він зобов’язаний
у 10-денний строк письмово повідомити про
це Національне агентство із зазначенням
номера рахунка і місцезнаходження банкунерезидента (на відміну від повідомлення
органу доходів і зборів за місцем проживання,
як було передбачено Законом № 3206);
у разі суттєвої зміни в майновому стані
суб’єкта декларування — отримання ним доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня відповідного року (у 2015 р. —
це 60 900 грн), він у 10-денний строк із
моменту отримання доходу або придбання
майна зобов’язаний письмово повідомити
про це Національне агентство. Зазначена
інформація вноситься до Єдиного державного
реєстру декларацій та оприлюднюється на
офіційному сайті Національного агентства.
Порядок інформування Національного
агентства про відкриття валютного рахунку в
установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни в майновому стані має визначити
Національне агентство.

Контроль та перевірка декларацій
Новим антикорупційним законом суттєво змінено механізм контролю та перевірки декларацій. Тепер ці функції здійснюватимуться не
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уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції, утвореними в
державних органах, органах місцевого самоврядування, юридичних особах публічного
права тощо, на які покладався обов’язок перевірити своєчасність подання декларацій та
наявність у них конфлікту інтересів, і не центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який перевіряв достовірність зазначених у деклараціях
відомостей, а Національним агентством.
Згідно зі статтею 48 Закону № 1700 Національне агентство контролює своєчасність
подання, правильність і повноту заповнення
декларацій, проводить їх логічний та арифметичний контроль.
Як і раніше контроль своєчасності подання декларацій здійснюватиметься протягом
15 робочих днів із дня, у який така декларація
мала бути подана (частина перша ст. 49 Закону № 1700). Звертаємо увагу, що державні
органи, органи місцевого самоврядування,
юридичні особи публічного права зобов’язані
протягом семи робочих днів інформувати
Національне агентство про припинення працюючими в них суб’єктами декларування
діяльності, пов’язаної з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування (частина друга ст. 49 Закону № 1700).
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Державні органи зобов’язані
протягом семи робочих днів
інформувати Національне
агентство про припинення
працюючими в них суб’єктами
декларування діяльності, пов’язаної
з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування

письмово повідомить такого суб’єкта про
факт неподання декларації, і той повинен буде
протягом 10 днів із дня отримання такого повідомлення подати декларацію шляхом заповнен
ня її на сайті Національного агентства;
письмово повідомить про факт неподання
декларації керівника того органу, в якому працює суб’єкт декларування.
Крім того, Національне агентство здійснює повну перевірку декларацій. Це поняття вперше з’являється в антикорупційному
законодавстві і визначено статтею 50 Закону № 1700.
Так, повна перевірка декларації здійснюється протягом 90 днів із дня подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність
конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.
Обов’язковій повній перевірці підлягають
декларації:
службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище*;
суб’єктів декларування, які займають
посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких має затвердити Національне агентство;
інших суб’єктів декларування в разі виявлення невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю.
Крім того, Національне агентство проводить повну перевірку інформації, яка підлягає
відображенню в декларації, щодо членів сім’ї
суб’єкта декларування, якщо в декларації
зазначено про відмову члена сім’ї надати будьякі відомості чи їх частину для заповнення
декларації.
Якщо за результатами повної перевірки буде
встановлено відображення в декларації недо-

Якщо за результатами контролю буде встановлено, що суб’єкт декларування не подав
декларацію, то Національне агентство:

* Перелік службових осіб, які займають відповідальне
та особливо відповідальне становище, визначено в примітці
до статті 50 Закону № 1700.
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стовірних відомостей, то Національне агентство письмово повідомляє про це керівника
органу, в якому працює суб’єкт декларування.
Порядок здійснення перелічених вище
видів контролю, у т. ч. повної перевірки
декларацій, визначатиметься Національним
агентством.

Моніторинг способу життя
суб’єктів декларування
Новим видом перевірки є вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування
(ст. 51 Закону № 1700), порядок здійснення
якого визначається Національним агентством. Такий моніторинг здійснюватиметься
з метою встановлення відповідності рівня
життя суб’єктів декларування наявним у них
та членів їхніх сімей майну і доходам згідно з
декларацією.
Моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснюється Національним агентс
твом на підставі інформації, отриманої від
фізичних та юридичних осіб, а також зі ЗМІ та
інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя
суб’єктів декларування задекларованим ними
майну і доходам.
Встановлення невідповідності рівня життя
суб’єкта декларування задекларованим ним
майну і доходам є підставою для здійснення
повної перевірки його декларації.

Інформація, що зазначається
в декларації
Перелік відомостей, які зазначаються в декларації, наводиться в статті 46 Закону № 1700.
Детальний розгляд усіх позицій є недоцільним,
доки Національним агентством не затверджена нова форма декларації. Але варто вже зараз
ознайомитися із цим переліком.
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Увага!
Частиною другою розділу XIII «Прикінцеві
положення» Закону № 1700 встановлено,
що декларації за період до 1 січня 2015 р.
подаються до Національного агентства в
обсязі та за формою, що передбачені
додатком до Закону № 3206 (тобто за старою формою).

Проведення спеціальної перевірки
відомостей, зазначених
у деклараціях
Статтею 56 Закону № 1700 регламентовано
затвердження Національним агентством
переліку осіб, які претендують на зайняття
посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, стосовно яких проводиться
спеціальна перевірка, у т. ч. щодо відомостей, поданих особисто. При цьому згідно з
частиною другою статті 57 Закону № 1700
особою, яка претендує на зайняття такої
посади, декларація подаватиметься для проведення спеціальної перевірки не до відповідного органу, а до Національного агентства
шляхом заповнення на офіційному сайті
цього агентства.

Відповідальність за неподання або
невчасне подання декларацій,
зазначення в них недостовірних
відомостей
Законом № 1700 не лише посилено адміністративну відповідальність за порушення
вимог фінансового контролю, а й установлено
кримінальну відповідальність.
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Законом не лише посилено
адміністративну відповідальність
за порушення вимог фінансового
контролю, а й установлено
кримінальну відповідальність
Значне посилення відповідальності за
недостовірне декларування та умисне неподання декларацій спрямоване на забезпечення
ефективного функціонування системи фінансового контролю за майновим станом публічних службовців згідно з рекомендаціями експертів Європейської Комісії.
Кадровим службам варто приділити особ
ливу увагу цьому питанню під час надання
роз’яснень працівникам стосовно декларування доходів, оскільки, нагадаємо, новий антикорупційний закон вводиться в дію незабаром —
26 квітня.

Адміністративна відповідальність
Порушення вимог фінансового контролю, які
тягнуть за собою адміністративну відповідальність, та ступінь цієї відповідальності визначені
статтею 1726 КУпАП.
Так, із введенням у дію Закону № 1700-VII
на суб’єктів декларування (крім тих, які тільки
претендують на зайняття посад, пов’язаних із
виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування*) накладатимуться адміністративні штрафи за такі порушення:
несвоєчасне подання декларації — від 50
до 100 нмдг (від 850 грн до 1700 грн);
неповідомлення або несвоєчасне повідом
лення про відкриття валютного рахунку в уста* Згідно з приміткою до статті 1726 КУпАП суб’єктом
правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону № 1700 зобов’язані
подавати декларацію.
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нові банку-нерезидента або про суттєві зміни
в майновому стані — від 100 до 200 нмдг (від
1700 грн до 3400 грн);
ці самі порушення, якщо особу протягом
року вже було піддано за них адміністративному стягненню, — від 100 до 300 нмдг (від
1700 грн до 5100 грн) з конфіскацією доходу
чи винагороди та з позбавленням права обій
мати певні посади або займатися певною
діяльністю строком на рік.

Кримінальна відповідальність
Після введення в дію Закону № 1700 згідно зі
статтею 3661 КК подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей
у декларації або умисне неподання декларації
каратиметься позбавленням волі на строк до
двох років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років.

Подання суб’єктом декларування
завідомо недостовірних
відомостей у декларації або
умисне неподання декларації
каратиметься позбавленням волі
на строк до двох років

Зміни, яких зазнають інші законодавчі акти в частині питань декларування у зв’язку з уведенням
у дію Закону № 1700
Стаття 13 Закону України «Про державну
службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII буде
викладена в новій редакції, згідно з якою
особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, а також державний службовець подають декларацію особи, уповнова-
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женої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом № 1700.
В аналогічній редакції буде викладена і стаття 13 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування» від 7 липня 2001 р.
№ 2493-III стосовно посадових осіб місцевого
самоврядування. Крім того, буде виключено
абзац четвертий частини першої статті 20 цього
закону, у якому неподання відомостей або
подання неправдивих відомостей щодо доходів
у встановлений строк визначено як підставу для
припинення служби в органах місцевого самоврядування.
Частину шосту статті 6 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» від 13 січня
2011 р. № 2939-VI буде викладено в такій
редакції: «Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені в декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції», крім відомостей, зазна-
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чених в абзаці четвертому частини першої
статті 47 вказаного Закону».
Нагадаємо, що відомості, які вважаються
інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі, це:
реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта
громадянина України;
місце проживання;
дати народження осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації;
місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації.
Також зміни щодо питань декларування та
відповідальності за порушення фінансового
контролю із введенням у дію Закону № 1700
будуть внесені до законів України «Про Конституційний Суд України», «Про судоустрій і статус
суддів», «Про вибори Президента України», «Про
вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів», «Про вибори народних депутатів України» та ін. 
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Галина Мастюгіна,

начальник відділу з питань призначення пенсій
департаменту пенсійного забезпечення
Пенсійного фонду України

Нове в порядку звернення
		 за призначенням
		 та перерахунком пенсії

П

остановою правління Пенсійного
фонду України від 7 липня 2014 р.
№ 13-1, яка набрала чинності 29 серпня 2014 р., у новій редакції викладено
Порядок подання та оформлення документів
для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообо
в’язкове державне пенсійне страхування»,
затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 р.
№ 22-1 (далі — Порядок). Розглянемо, які
саме зміни відбулися в порядку звернення за
призначенням та перерахунком пенсії.

День звернення
за призначенням пенсії
Пунктом 1.7 Порядку визначено, що днем
звернення за призначенням пенсії вважається
день прийняття органом, що призначає пен-
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сію, відповідної заяви. Якщо заява пересилається поштою (крім випадків призначення
(поновлення) пенсій), днем звернення за пенсією вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
У разі якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, орган,
що призначає пенсію, письмово повідомляє
заявника про те, які документи необхідно
подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо
вони будуть подані не пізніше трьох місяців із
дня повідомлення про необхідність подання
додаткових документів, то днем звернення за
призначенням пенсії вважається день прий
няття заяви про призначення пенсії або дата,
зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
При цьому нова редакція цього пункту
Порядку передбачає, що за бажанням особи,
якщо поданих документів достатньо для
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визначення права особи на призначення пенсії, пенсія призначається на підставі таких
документів. У разі надходження додаткових
документів у визначений строк розмір пенсії
переглядається з дати призначення. Якщо
додаткові документи надійшли пізніше трьох
місяців із дня повідомлення про необхідність
їх подання, пенсія перераховується у строки,
передбачені частиною четвертою статті 45
Закону (з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо
відповідну заяву з усіма необхідними документами подано до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з
усіма необхідними документами подано після
15 числа).
Днем звернення за перерахунком пенсії,
переведенням з одного виду пенсії на інший,
поновленням виплати пенсії, виплатою недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.

довідка про заробітну плату (дохід) за будьякі 60 календарних місяців страхового стажу
підряд до 1 липня 2000 р.

Надання довідки про перебування
у відпустці для догляду
за дитиною до трьох років
Згідно з пунктом 2.1 Порядку за бажанням
особи для додаткового виключення з періоду
заробітку, з якого обчислюється пенсія, періоду догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку відповідно до абзацу третього частини першої статті 40 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV
(далі — Закон № 1058-IV) для оптимізації
заробітку понад 10 % страхового стажу особи
за період з 1 липня 2000 р. до 1 січня 2005 р.
подається довідка з місця роботи про період
такої відпустки.

Нова форма довідки
про заробітну плату

Порядок звернення за перерахунком
пенсії працюючих пенсіонерів

Для підтвердження заробітної плати відділом
персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості про застраховану особу за
період з 1 липня 2000 р.
За бажанням пенсіонер може подати
довідку про заробітну плату (дохід) за будьякі 60 календарних місяців страхового стажу
підряд до 1 липня 2000 р., форма якої наведена в додатку 1 до Порядку (додаток), із
зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можна провести
перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.
У разі якщо страховий стаж особи починаючи з 1 липня 2000 р. становить менше
60 місяців, особою обов’язково подається

Якщо на дату звернення особи за перерахунком пенсії відповідно до частини четвертої
статті 42 Закону № 1058-IV (з урахування
страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії) у реєстрі застрахованих осіб немає даних про
страховий стаж за 24-й місяць після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, за
бажанням особи перерахунок пенсії проводиться за наявні місяці страхового стажу або
після надходження відповідних даних за цей
місяць за умови, якщо дані надійшли не пізніше трьох місяців від дня звернення за перерахунком пенсії. У цьому разі днем звернення
за перерахунком пенсії є день прийняття
органом, що призначає пенсію, відповідної
заяви (п. 4.3 Порядку).
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Додаток
ДОВІДКА
про заробітну плату для обчислення пенсії
ШТАМП
органу, що видав довідку
Видана ________________________________________
про те, що його (її) заробітна плата, яка
враховується при обчисленні пенсії, склала
______________________________________________
Сума заробітної плати з розшифруванням (грн)
___ р.

Місяці

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Усього
На всі виплати нараховано страхові внески (єдиний внесок).
Довідка видана на підставі ________________________________________________,
(назви первинних документів)

які знаходяться за адресою: _______________________________________________.
МП

Керівник

__________		
(підпис)

Головний бухгалтер

__________		
(підпис)
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___________________
(прізвище)

___________________
(прізвище)
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Звернення за призначенням пенсії
особами, які працюють
Пунктом 1.2 Порядку визначено, що заява
про призначення пенсії працюючим особам,
а також членам сім’ї у зв’язку з втратою годувальника, подається заявником до органу, що
призначає пенсію, через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації
за місцезнаходженням такого підприємства,
установи або організації. За бажанням особи
така заява може бути подана особисто за місцем проживання (реєстрації) або через представника, який діє на підставі виданої йому
довіреності, посвідченої нотаріально, або
законного представника.
Нагадаємо, що до внесення змін до Порядку
представник підприємства мав змогу, за його
вибором, заяву з документами свого працівника подати або до Пенсійного фонду за місцезнаходженням підприємства, або за місцем проживання (реєстрації) майбутнього пенсіонера.

Надання допомоги в одержанні
документів, необхідних
для призначення пенсії
Пунктом 3.3 Порядку передбачено, що орган,
який призначає пенсію, надає:
роз’яснення підприємствам, установам,
організаціям та особам з питань призначення
та виплати пенсій;
у разі необхідності — бланки документів;
допомогу особам, як працюючим, так і
непрацюючим (до цих змін допомога надавалася непрацюючим особам), щодо одержання документів, яких не вистачає для призначення пенсії;
у разі необхідності — допомогу щодо
визначення права на пенсію до звільнення
особи з посади, яка дає право на її призначення (під час визначення права на пенсію за
вислугу років).
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Документи, які підтверджують
факт перебування на утриманні
непрацездатних членів сім’ї
Пунктом 2.11 Порядку встановлено, що за
документ, який засвідчує факт перебування на
утриманні непрацездатних членів сім’ї (для
призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника або надбавки до пенсії на утриманця),
приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання
(реєстрації), або довідки органів місцевого
самоврядування, або довідки про реєстрацію
місця проживання (разом з годувальником за
однією адресою), видані згідно з вимогами
статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні» від 11 грудня 2003 р. № 1382-IV.
У разі неможливості надати такі документи
факт перебування на утриманні померлого
годувальника встановлюється в судовому
порядку.

Порядок виділення частки пенсії
у зв’язку з втратою годувальника
Пунктом 4.4. Порядку визначено, що на всіх
членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку
з втратою годувальника, призначається одна
спільна пенсія. На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка
виплачується окремо.
При цьому в новій редакції Порядку зазначено, що якщо член сім’ї, який звертається із
заявою про призначення пенсії, повідомив про
наявність інших утриманців, які мають право
на призначення пенсії, їхнє місце проживання,
до органу, що призначає пенсію за місцем проживання інших утриманців, невідкладно надсилається повідомлення про право утриманців
звернутися із заявою про призначення пенсії.
Орган, що призначає пенсію за місцем проживання інших утриманців, надсилає заяву про
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призначення пенсії та документи, які засвідчують право інших утриманців на одержання пенсії у зв’язку з втратою годувальника, до органу,
що призначає пенсію, від якого надійшло повідомлення про призначення пенсії, протягом
трьох робочих днів після їх отримання.
Якщо протягом трьох місяців від дати звернення члена сім’ї документи, необхідні для
призначення пенсії іншим утриманцям, не
надійшли, орган, що призначає пенсію, прий
має рішення про призначення пенсії.
Якщо заява про призначення пенсії у зв’язку
з втратою годувальника іншим утриманцям,
які проживають окремо, надійшла після винесення рішення про призначення пенсії, то
приймається рішення про перерахунок пенсії у
зв’язку зі зміною кількості утриманців та, у разі
необхідності, здійснюється виділення частки
пенсії утриманцю, який проживає окремо.
Документи, що надійшли пізніше, додаються
до пенсійної справи, а рішення про виділення
частки пенсії надсилається органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації)
утриманця для оформлення окремої пенсійної
справи.
У разі перерахунку пенсії відповідне рішення направляється до органу, який провадить
виплату частки цієї пенсії. У випадку припинення виплати частки пенсії документи надсилаються до органу, у якому виплата пенсії продовжується.

Порядок звернення за призначенням пенсії громадян України, які
проживають на території
Автономної Республіки Крим
та м. Севастополя
Визначено порядок звернення за призначенням (перерахунком), поновленням виплати
пенсії, переведенням з одного виду пенсії на
інший, наданням соціальних послуг, а також
підтвердження факту неодержання пенсії та
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соціальних послуг від органів Російської
Федерації громадянами України, які проживають на території АР Крим та м. Севастополя і
не отримують пенсії та соціальні послуги від
Пенсійного фонду Російської Федерації або
інших міністерств і відомств, що здійснюють
пенсійне забезпечення у Російській Федерації.
Так, згідно з пунктом 1.3 Порядку заява про
призначення пенсії громадянам України, які
проживають на території АР Крим та
м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому
довіреності, посвідченої нотаріально, або
законного представника, або надсилається
поштою до органів, що призначають пенсію,
визначених постановою правління Пенсійного
фонду України «Про органи, що здійснюють
виплату пенсії та надання соціальних послуг
громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя» від 7 липня 2014 р. № 13-4
(далі — Постанова № 13-4).
До заяви додається документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що
особі не призначалася пенсія за місцем проживання на території АР Крим та м. Севастополя.
Постановою № 13-4 визначено, що органами, які здійснюють пенсійне забезпечення
та надання соціальних послуг особам, які проживають на території АР Крим та м. Севасто
поля, є:
головне управління Пенсійного фонду
України в Херсонській області — щодо пенсійного забезпечення осіб, які отримують пенсію
відповідно до Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня
1992 р. № 2262-XII (крім військовослужбовців
строкової служби та членів їх сімей) або згідно
з міжнародними договорами України з пенсійного забезпечення, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України;
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управління Пенсійного фонду України в
Генічеському, Каланчацькому, Новотроїць
кому та Чаплинському районах Херсонської
області — щодо осіб, які отримують пенсію
відповідно до інших законодавчих актів.

Порядок звернення
за призначенням пенсії
засудженим
7 травня 2014 р. набрали чинності зміни до
статті 122 Кримінально-виконавчого кодексу
України, внесені Законом України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу
України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів» від 8 квітня 2014 р. № 1186 стосовно призначення пенсій засудженим особам під час відбування
покарання у вигляді позбавлення волі.
До цього засуджені, які втратили праце
здатність під час відбування покарання (встановлення інвалідності або досягнення пенсійного віку), тобто якщо до засудження їм не
було призначено пенсію, право на її призначення мали лише після звільнення від покарання. І, звичайно, така особа втрачала право
на пенсію на певний строк або назавжди, якщо
вона була засуджена на довічне ув’язнення.
Тепер особа, яка під час відбування покарання набула права на пенсію, надає адміністрації виправного закладу клопотання про
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забезпечення необхідних умов для призначення їй пенсії за місцезнаходженням виправного
закладу, у т. ч. щодо виклику представників
Пенсійного фонду України та офіційного прийому ними у встановленому порядку необхідних документів безпосередньо від особи, яка
відбуває покарання, або від представника
особи, яка відбуває покарання, за нотаріальним дорученням.
Адміністрація виправного закладу не більш
як протягом 30 днів з дня реєстрації клопотання особи, яка набула права на призначення
пенсії під час відбування покарання, забезпечує зустріч засудженого з представником
Пенсійного фонду України та всебічно сприяє
належному оформленню і поданню ним відповідних документів або забезпечує умови для
оформлення і подання необхідних документів
через представника особи, яка відбуває покарання.
Ці зміни знайшли своє відображення в
пункті 1.4. Порядку, згідно з яким заява про
призначення пенсії засудженим до позбавлення волі подається через представника, який діє
на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням виправного закладу. За бажанням засуджених до позбавлення
волі відповідні документи для призначення
пенсії можуть подаватися ними безпосередньо
відповідно до статті 122 Кримінальновиконавчого кодексу України. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Віктор Рожнов,

науковий консультант

Під час прийняття на роботу особа віком 46 років не подає трудової книжки. Які дії кадрової служби? Чи зобов’язане підприємство оформити трудову книжку і в який строк?
Відповідно до частини другої статті
24 КЗпП та пункту 2 постанови КМУ
«Про трудові книжки працівників» від
27 квітня 1993 р. № 301 під час прийняття на
основне місце роботи працівники зобов’язані
подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку.
Без трудової книжки приймають на роботу
лише осіб, які працевлаштовуються вперше
(вони повинні пред’явити паспорт, диплом або
інший документ про освіту чи професійну підготовку), а також військовослужбовців, звільнених у запас (пред’являють військовий квиток),
призовників (пред’являють приписне свідоцтво), осіб, звільнених з місць відбування кримінального покарання (пред’являють довідку
про звільнення).
У разі неподання трудової книжки чи зазначених вище документів особі, яка працевлаш
товується, може бути відмовлено в прийнятті на роботу.
Трудові книжки оформляються тим працівникам, які стають до роботи вперше, не пізніше
тижневого строку з дня прийняття на роботу.
Окремо слід розглядати випадок праце
влашт ування вимушених переселенців.
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Наказом Міністерства соціальної політики
України, Міністерства юстиції України від
6 жовтня 2014 р. № 720/1642/5 доповнено
пункт 5.6 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58. Згідно
зі змінами у зв’язку з відсутністю доступу до
трудової книжки працівника внаслідок надзвичайної ситуації, передбаченої Кодексом цивільного захисту України, або проведення антитерористичної операції на території, де працював
працівник, йому може бути виданий дублікат
трудової книжки за новим місцем роботи.
Дублікат видається на підставі заяви працівника та отриманої ним у письмовому вигляді
інформації зі штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації про виникнення надзвичайної
ситуації або Антитерористичного центру при
Службі безпеки України про проведення антитерористичної операції на території, де працював працівник, що надається в довільній формі.
У разі відновлення доступу до трудової
книжки записи з дубліката про періоди роботи
переносяться до трудової книжки. При цьому
на першій сторінці дубліката робиться напис:
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«Дублікат анульовано», який засвідчується
печаткою роботодавця за останнім місцем

роботи працівника, і дублікат повертається
його власнику.

Назва посади в трудовій книжці вказується відповідно до штатного розпису чи Класифікатора професій (підприємство недержавної форми власності)?
Як зазначено в пункті 2.14 Інструкції
про порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженої наказом
Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58, норми якої
поширюються на підприємства, установи, організації всіх форм власності, а також фізичних
осіб — підприємців, записи про найменування
роботи, професії або посади, на яку прийнятий
працівник, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Націо-

нальному класифікаторі України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП).
На практиці ця вимога реалізується поетапно шляхом внесення ідентичних найменувань
професій і посад, які мають відповідати найменуванням, зазначеним у КП:
у штатний розпис;
у наказ про прийняття на роботу (переведення на іншу роботу);
у трудову книжку (підставою для внесення запису є саме наказ, а не КП).

Чи потрібно зазначати в трудовій книжці, що працівник прийнятий на роботу (призначений на посаду) за контрактом?
Згідно зі статтею 21 КЗпП сфера застосування контракту визначається винятково законами України. Якщо чинними
законами для певних категорій працівників
передбачено таку форму трудового договору,

як контракт, про це обов’язково потрібно зазначити в наказі про прийняття на роботу і графі 3
розділу «Відомості про роботу» трудової книжки, наприклад: «Призначено директором за
контрактом».

Під час перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною
в штатному розписі було змінено назву посади, яку вона обіймає.
Як і коли можна відобразити це в трудовій книжці?
Оскільки в запитанні не зазначена
причина зміни назви посади, розглянемо можливі варіанти внесення запису в трудову книжку*.
* Докладно про порядок перейменування посад з
метою приведення у відповідність із КП — у журналі
«Кадровик України» № 4, 2011, с. 76.
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Перший — назву посади змінено для приведення у відповідність із Класифікатором
професій. Запис про таку зміну назви посади
можна внести в трудову книжку працівниці як
під час перебування її у відпустці для догляду
за дитиною, так і після її виходу з відпустки без
необхідності попередження та отримання від
неї згоди. Єдине, що потрібно зробити, це
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ознайомити працівницю під підпис з наказом
про зміну назви посади (наказ з основної
діяльності), на підставі якого вноситься запис у
трудову книжку. Відповідні зміни потрібно
відобразити в особовій картці (форма № П-2).
Другий — назва посади змінюється внаслідок виявлення її неправильного застосування,
наприклад, об’єднання двох різних посад в
одну: «Бухгалтер-касир», «Секретар-референт» тощо.
Перейменування такої посади має ознаки
зміни істотних умов праці, оскільки йдеться
не тільки про зміну назви посади, а й про зміну
трудової функції працівника.
У такому випадку слід видати наказ про
внесення змін до штатного розпису (наприклад, вивести посаду «Секретар-референт» і
ввести дві посади «Секретар» і «Референт» або
одну з цих посад, яка є основною, а обов’язки
за другою посадою передбачити в посадовій
інструкції за основною посадою).
Про такі зміни працівниця має бути
повідомлена не пізніше ніж за два місяці (час-

тина третя ст. 32 КЗпП), і за її згодою (наданою
бажано в письмовій формі) переведена на
одну із запропонованих посад на підставі відповідного наказу з ознайомленням із записом
про переведення, внесеним у трудову книжку,
в особовій картці № П-2.
Зауважимо, що перебування у відпустці не
є перешкодою для переведення працівниці на
іншу посаду за її згодою. Для цього їй не
потрібно переривати відпустку і виходити на
роботу.
У випадку відмови від переведення працівниця може бути звільнена за пунктом 6 статті
36 КЗпП у зв’язку з відмовою від продовження
роботи внаслідок зміни істотних умов праці.
При цьому на неї не поширюються гарантії,
установлені частиною третьою статті 184
КЗпП для випадків звільнення з ініціативи
роботодавця та у зв’язку із закінченням строку
трудового договору жінок, які мають дітей
віком до трьох років, оскільки звільнення за
пунктом 6 статті 36 КЗпП не є випадком звільнення з ініціативи роботодавця.

Як оформити в трудовій книжці три місяці строку випробування, якщо за цей період працівнику не нараховувалася заробітна
плата?
Відповідно до статті 27 КЗпП випробування можливе лише за угодою сторін у межах строку, установленого для
певної категорії працівників. Умова про випробування обов’язково має бути зазначена в
наказі (розпорядженні) про прийняття працівника на роботу (призначення на посаду).
З огляду на те, що випробування — це додаткова умова трудового договору, яка має тимчасовий характер, її не зазначають у графі 3
розділу «Відомості про роботу» трудової книжки. У цій графі під час прийняття на роботу
роблять запис у звичайному порядку, наприклад: «Призначити на посаду фахівця 1-ї
категорії відділу реклами».
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Слід звернути увагу на те, що прийняття
працівника на роботу зі строком випробування не обмежує його трудових прав у цей період, зокрема права на отримання заробітної
плати в розмірі, передбаченому трудовим
договором. Невиплата заробітної плати без
поважних причин, не в повному обсязі тощо
тягне за собою відповідальність, передбачену:
статтею 265 КЗпП — фінансовий штраф
для підприємства в десятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати;
статтею 41 КУпАП — адміністративний
штраф для посадової особи, відповідальної за
прийняття і звільнення працівників, або ФОП —
від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн);
Кадровик України
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статтею 175 КК України — кримінальна
відповідальність для керівника підприємства
або ФОП: штраф від 500 до 1000 нмдг (від
8500 до 17000 грн) або виправні роботи
на строк до двох років, або позбавлення волі на
строк до двох років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.
Якщо ж працівник був допущений до роботи із встановленням випробування, але наказ
про прийняття на роботу не видавався і запис
у трудову книжку не вносився, то з 1 січня

2015 р. такий допуск працівника до роботи
без належного оформлення вважається серйозним порушенням трудового законодавства, за яке передбачена відповідальність:
статтею 265 КЗпП — фінансовий штраф
для підприємства в тридцятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати;
статтею 41 КУпАП — адміністративний
штраф для посадової особи, відповідальної
за прийняття і звільнення працівників, або
ФОП — від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до
17000 грн).

На запитання читачів відповідає
Олена Охріменко, заступник директора департаменту —
начальник відділу спеціальних пенсій департаменту пенсійного
забезпечення Пенсійного фонду України
У лютому 2015 р. жінка звільнилася з посади державного службовця відповідно до пункту 2 статті 40 КЗпП (за станом здоров’я).
До досягнення пенсійного віку залишилося сім місяців. Чи має
вона право на дострокове призначення пенсії відповідно до
Закону України «Про державну службу»?
Статтею 37 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р.
№ 3723-XII передбачено, що право на
одержання пенсії державних службовців
мають, зокрема, жінки, які досягли пенсійного
віку, установленого статтею 26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV, за
наявності страхового стажу не менше ніж
30 років, у т. ч. стажу державної служби — не
менше ніж 10 років, та які на час досягнення
зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають
не менше ніж 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних
службовців, незалежно від місця роботи на час
досягнення зазначеного віку.
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Статтею 21 Закону України «Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні» від 16
грудня 1993 р. № 3721-XII (у редакції, що діяла
до 31 грудня 2014 р.) було передбачено, що
особам, трудовий договір з якими розірвано за
півтора року до досягнення пенсійного віку,
установленого статтею 26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», або віку, що дає право на призначення пенсії, зокрема відповідно до Закону
України «Про державну службу», у зв’язку з
виявленою невідповідністю працівника посаді
за станом здоров’я, гарантується право на
достроковий вихід на пенсію за півтора року
до встановленого законодавством строку,
якщо вони мають страховий стаж, необхідний
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для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі (для жінок — не менше ніж 30 років).
Законом України «Про внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня
2014 р. № 76-VIII, який набрав чинності з
1 січня 2015 р., статтю 21 із Закону України
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні» виключено.
Отже, за викладених у запитанні умов права
на достроковий вихід на пенсію жінка не має.
Проте за наявності підстав, тобто за наявності 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, і 30 років страхового стажу
жінка може розраховувати на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну
службу» після досягнення віку, визначеного
статтею 26 Закону України «Про загально
обов’язкове державне пенсійне страхування».
Порядок визначення заробітку під час призначення пенсій державним службовцям
визначено постановою КМУ «Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії» від 31 травня
2000 р. № 865 (далі — Порядок).
Згідно з Порядком посадовий оклад, надбавка за ранг та вислугу років під час призначення пенсій у порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про державну
службу», враховуються в розмірах, установлених на день призначення пенсії.
Розмір виплат (крім посадового окладу, надбавки за ранг та вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно
до Закону України «Про державну службу»,
визначається за вибором того, хто звернувся за
пенсією, за будь-які 60 календарних місяців
роботи, яка дає право на цей вид пенсії, підряд
перед зверненням за пенсією. Середньомісячна
сума зазначених виплат за 60 календарних
місяців визначається шляхом ділення загальної
суми цих виплат на 60.
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Водночас Порядок передбачає для осіб, які
мають 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, ще один варіант вибору
періоду, за який можуть бути враховані виплати (крім посадового окладу, надбавок за ранг
та вислугу років). Такі виплати, за бажанням
особи, можуть бути враховані в середньому
розмірі, який склався в державному органі за
останнім місцем роботи на державній службі
на відповідних посадах державних службовців
у місяці звернення за призначенням пенсії.

Приклад
Особа на момент звільнення з
державної служби працювала в
Міністерстві юстиції України на посаді
начальника відділу. Досягає пенсійного
віку в липні 2015 р. і, відповідно, у цьому
ж місяці звертається за призначенням
пенсії відповідно до Закону України «Про
державну службу». Інші виплати (крім
посадового окладу, надбавки за ранг та
вислугу років), на її вибір, можуть бути
враховані:
або за будь-які 60 календарних міся
ців роботи, яка дає право на призначення
пенсії державного службовця;
або, зважаючи на наявність 20 років
стажу роботи на посадах, віднесених до
відповідних категорій посад державних
службовців, такі виплати можуть бути
враховані в середньому розмірі, який
визначатиметься за посадами начальни
ків відділів Міністерства юстиції України
в липні 2015 р.
Що стосується розміру, у якому призначається пенсія державному службовцю, то з 1
січня 2015 р. до статті 37 Закону України «Про
державну службу» Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили
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чинність, деяких законодавчих актів України»
від 28 грудня 2014 р. № 76-VIII внесено зміни,
згідно з якими пенсія державним службовцям
призначається в розмірі 60 % суми їх заробітної
плати, з якої було сплачено ЄСВ, а до 1 січня
2011 р. — страхові внески на загальнообов’язко
ве 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 на державній службі,
з якої було сплачено ЄСВ, а до 1 січня 2011 р. —
страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Слід нагадати, що до внесення змін до статті 37 Закону України «Про державну службу»
(по 31 грудня 2014 р. включно), пенсія державним службовцям призначалася в розмірі
70 % заробітної плати.

У грудні 2012 р. чоловіку призначено пенсію відповідно до Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у розмірі
80 % заробітної плати. Після призначення пенсії він відпрацював

два роки. Чи має він право на проведення перерахунку?
Згідно зі статтею 24 Закону України
«Про наукову і науково-технічну
діяльність» від 13 грудня 1991 р.
№ 1977-XII пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до цього Закону працювали за строковим трудовим договором (конт
рактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менше 24 місяців страхового стажу, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії. Перерахунок
пенсії здійснюється із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника,
з якої обчислена пенсія, або із заробітної
плати, визначеної в порядку, передбаченому
частинами третьою-сьомою цієї статті, із
застосуванням показника середньої заробітної
плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
Відповідно до частини третьої статті 24
цього Закону, зі змінами внесеними з 1 січня
2015 р., пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам обчислюються в розмірі
60 % від сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається відповідно до статті 23 цього Закону та
частини другої статті 40 Закону України «Про
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загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV та на
яку відповідно до законодавства нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне
страхування.
Частинами п’ятою — сьомою вказаного
Закону передбачено, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового
(науково-педагогічного) працівника за основ
ним місцем роботи за весь період страхового
стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня
2000 р.
За вибором пенсіонера, з періоду, за який
враховується заробітна плата для обчислення
пенсії, виключається період до 60 календарних
місяців підряд за умови, що зазначений період
становить не більше ніж 10 % тривалості наукового стажу. Період, за який враховується
заробітна плата, не може бути меншим ніж 60
календарних місяців.
Тобто оскільки чоловік після призначення
пенсії відпрацював два роки, він матиме право
на проведення перерахунку пенсії. Проте
необхідно зважати, що під час проведення
перерахунку пенсія обчислюватиметься в
розмірі 60 % заробітної плати.
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У період роботи на науковій посаді чоловіка визнано інвалідом
ІІ групи від загального захворювання. Стаж наукової роботи становить понад 20 років. За яких умов та в якому розмірі чоловік
може розраховувати на призначення пенсії відповідно до Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність»?
Статтею 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
передбачено, що науковим (науковопедагогічним) працівникам, які визнані інвалідами I, II, III груп, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60 % сум заробітної плати
наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається відповідно до статті 23
цього Закону та частини другої статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та на яку відповідно
до законодавства нараховується збір на
обов’язкове державне пенсійне страхування,
незалежно від віку за наявності стажу наукової
роботи: для чоловіків — 20, для жінок — 15

років, та страхового стажу, передбаченого
статтею 32 Закону України «Про загально
обов’язкове державне пенсійне страхування».
Пенсія науковим (науково-педагогічним)
працівникам відповідно до цього Закону призначається з дня звернення за призначенням
пенсії та за умови звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника.
З огляду на зазначене, чоловік, за наявності
в нього необхідного страхового стажу та за
умови звільнення з наукової посади, може
розраховувати на призначення пенсії відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» у розмірі 60 %
заробітної плати.

Яким є максимальний розмір пенсії, призначеної відповідно до
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»?
Статтею 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
передбачено, що максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової
допомоги, пенсії за особливі заслуги перед
Україною, індексації та інших доплат до пенсії,
установлених законодавством, крім доплати
до надбавок окремим категоріям осіб, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною)
не може перевищувати 10 прожиткових
мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
Законом України «Про Державний бюджет
України на 2015 рік» від 28 грудня 2014 р.
№ 80-VIII установлено розмір прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездат-
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ність: з 1 січня 2015 р. — 949 грн, з 1 грудня
2015 р. — 1074 грн.
Тобто з 1 січня 2015 р. максимальний розмір пенсії становить 9490 грн, з 1 грудня
2015 р. — 10 740 грн. Слід також зауважити, що
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо податкової реформи» від 28
грудня 2014 р. № 71-VIII визначено, що податок на доходи фізичних осіб справляється із
суми пенсій (включаючи суму їх індексації,
нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного утримання, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної
плати (у розрахунку на місяць), установленої на
1 січня звітного податкового року, — у частині
такого перевищення.
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У липні 2013 р. жінці було призначено пенсію відповідно до
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
у розмірі 80 %. Оскільки після її призначення жінка продовжувала працювати на науковій посаді, виплата пенсії здійснювалася в розмірі, визначеному Законом України «Про загальнообо
в’язкове державне пенсійне страхування». У лютому 2015 р. вона
звільнилася з наукової посади. У якому розмірі їй буде призначено наукову пенсію: 60 чи 80 % заробітної плати?
Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначено,
що пенсія, призначена відповідно до
статті 24 цього Закону, у період роботи на
посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених цим
Законом, законами України «Про державну
службу», «Про прокуратуру», «Про статус
народного депутата України», виплачується в
розмірі, обчисленому відповідно до Закону
України «Про загальнообов’язкове державне

пенсійне страхування», а після звільнення з
таких посад — у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Зважаючи на зазначене,
після звільнення жінки з наукової посади та
надання до органу Пенсійного фонду України
за місцем отримання пенсії витягу з наказу про
звільнення або копії трудової книжки з відповідним записом із дня, наступного за днем
звільнення, виплата наукової пенсії здійснюватиметься в розмірі 80 % заробітної плати
(оскільки пенсія вже була призначена).

Чоловік отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність», до якої йому як інваліду — ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ІІ групи
категорії 1 установлено додаткову пенсію за шкоду, заподіяну
здоров’ю. Чи буде переглянуто розмір додаткової пенсії?
Статтею 50 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р.
№ 796-XII (у редакції, що діє з 1 січня 2015 р.)
передбачено, що особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова
пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку
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та розмірах, установлених КМУ. Розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю осіб,
що належать до категорії 1, визначений постановою КМУ «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 23 листопада 2011 р. № 1210 (зі змінами) і для інвалідів ІІ групи становить 379,60 грн. 
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Робочий час у березні й квітні 2015 року*
Професійні свята в Україні
в березні й квітні 2015 року

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 днів — 9, святкових днів — 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 святко
вого або неробочого. Отже, неділя 8 березня переноситься на понеділок
9 березня і робота в цей день не проводиться. Норма тривалості робочого часу — 168 год.

КВІТЕНЬ
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

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.)
05.04 День геолога
07.04 Всесвітній день здоров’я
(традиц.)
12.04 День працівників ракетнокосмічної галузі України
17.04 День пожежної охорони
18.04 День пам’яток історії та культури
18.04 День довкілля
23.04 Всесвітній день книг та
авторського права (традиц.)
24.04 Міжнародний день секретаря
(традиц.)
26.04 Міжнародний день пам’яті жертв
радіаційних аварій та катастроф
(традиц.)
28.04 День охорони праці

Робочих днів — 21; вихідних днів — 8, святкових днів — 1 (12 квітня — Пасха),
скорочений робочий день — 1 (30 квітня). 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 12 квітня переноситься на понеділок 13 квітня. Норма тривалості робочого часу — 167 год.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями в суботу та неділю.
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Таміла Радченко,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Трудові відносини
в благодійних

та громадських організаціях

Б

лагодійні та громадські організації
з’явилися в Україні ще на початку
90-х років. І з кожним роком їх роль
у суспільних відносинах росте, особливо в цей нелегкий для країни час, адже саме
такі організації допомагають військовим в зоні
АТО, вимушеним переселенцям, дітям-сиротам та займаються іншою важливою діяльністю, яка не вважається виробничою та прибутковою. Що це за організації, якими законодавчими актами вони керуються у своїй діяльності, чи поширюється на них трудове законодавство та чи потрібно їм вести кадрове діловодство, розповімо далі.
Громадське об’єднання — це добровільне
об’єднання фізичних осіб та/або юридичних
осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних,
зокрема економічних, соціальних, культурних,
екологічних та інших інтересів (ст. 1 Закону
України «Про громадські об’єднання» від 22
березня 2012 р. № 4572-VI).
Благодійна організація — це юридична
особа приватного права, установчі документи
якої визначають благодійну діяльність в одній
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чи кількох сферах як основну мету її діяльності (ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня
2012 р. № 5073-VI).
Однією з форм благодійництва є волонтерська діяльність — добровільна, безкорислива,
соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання
волонтерської допомоги. Волонтерська допомога — роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами та
волонтерськими організаціями (ст. 1 Закону
України «Про волонтерські організації» від 19
квітня 2011 р. № 3236-VI, далі — Закон
№ 3236).
Волонтерська організація може надавати
волонтерську допомогу шляхом залучення
осіб, які перебувають з нею в трудових відносинах або є її членами (частина третя ст. 5
Закону № 3236).
У цій статті звернемо увагу лише на трудові
відносини у вказаних організаціях.
Більшість з них мають статус неприбуткових. Якщо вони не мають такого статусу, тоді
Кадровик України
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такі організації не відрізняються від інших
суб’єктів господарювання.
Згідно з підпунктом 14.1.121 Податкового
кодексу України (далі — ПКУ) неприбуткові
підприємства, установи та організації — це
підприємства, установи та організації, основ
ною метою діяльності яких є не одержання
прибутку, а провадження благодійної діяльності, меценатства та іншої діяльності, передбаченої законодавством.
Зазначений статус підтверджується записом у реєстрі неприбуткових організацій, який
ведеться згідно з Положенням про Реєстр
неприбуткових установ та організацій, затвердженим наказом Мінфіну України від 24 січня
2013 р. № 37.
Як і будь-яке підприємство, неприбуткова
організація використовує працю найманих
працівників (насамперед, це директор, без
якого неможливе повноцінне функціонування
організації, а також часто — головний бухгалтер), на яких повною мірою поширюються
норми КЗпП. Нагадаємо, що згідно зі статтею 3
КЗпП законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств,
установ, організацій незалежно від форм
власності, виду діяльності та галузевої
належності.

Помилки, яких часто припускаються
в неприбуткових організаціях
1. Неналежне оформлення трудових відносин. Згідно зі статтею 24 КЗпП працівник не
може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом
про прийняття на роботу, та повідомлення
Державної фіскальної служби України про
прийняття працівника на роботу в порядку,
установленому КМУ*.
* Про допуск працівника до роботи — у журналі
«Кадровик України» № 2, 2015, с. 38.
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Незалежно від того, в усній чи письмовій
формі укладається трудовий договір із працівником, обов’язковим є видання наказу про
прийняття на роботу, типова форма якого
затверджена наказом Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. № 489.
Слід звернути увагу, що згідно з останніми
змінами до статті 41 КУпАП фактичний допуск
працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) тягне за собою
накладення штрафу на посадових осіб організацій незалежно від форми власності від 500
до 1000 нмдг (від 8500 до 17 000 грн).
Крім того, статтею 265 КЗпП передбачені
ще й фінансові санкції за фактичний допуск
працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), а також оформлення працівника на неповний робочий час у разі
фактичного виконання ним роботи повний
робочий час — у тридцятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати, установленої
законом на момент виявлення порушення, за
кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.
2. Заміна трудового договору цивільноправовим. Особливістю неприбуткових організацій є те, що їхня діяльність часто залежить
від проектів, які виконуються протягом певного строку. Тому на практиці часто помилково
вважають, що немає потреби залучати найманих працівників, укладаючи з ними трудові
договори, щоб потім не мати проблем зі звільненням.
Хочемо наголосити, що незалежно від того,
на який період працівники залучаються до
виконання роботи, законодавство про працю
вимагає дотримання порядку оформлення
трудових відносин та належного ведення
кадрової документації.
Законодавством не заборонено використання неприбутковими організаціями послуг
приватних підприємців або фізичних осіб на
підставі укладених з ними цивільно-правових
договорів (договір підряду, договір про надан-
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ня послуг). Але постійне укладення та пере
укладення цивільно-правових договорів може
викликати підозри в інспекторів з праці з приводу існування прихованих трудових відносин.
Виявлений у ході перевірки факт приховування може бути кваліфікований як порушення
трудового законодавства, за яке передбачена
відповідальність статтею 265 КЗпП, статтею
41 КУпАП, статтею 172 КК України.
Тому неприбутковим організаціям потрібно
добре знати відмінності між трудовими і цивільними відносинами та використовувати в кожному конкретному випадку ті з них, які відповідають законодавству і потребам організації*.
Слід також звернути увагу, що відносини
між працівником і організацією за так званою
трудовою угодою не є належним оформленням трудових відносин, оскільки ні трудове, ні
цивільне законодавство не містять такого виду
договору, як трудова угода.
3. Безпідставне укладення контракту або
строкового трудового договору. Як зазначено
в пункті 1 постанови КМУ «Про впорядкування
застосування контрактної форми трудового
договору» від 19 березня 1994 р. № 170,
контрактна форма трудового договору застосовується до працівників під час прийняття
(наймання) на роботу лише у випадках, прямо
передбачених законами.
Це означає, що контрактна форма трудового
договору має законні підстави лише тоді, коли
це прямо передбачено чинними законами
України (орієнтовний, але, звичайно, дещо
застарілий перелік законів, які дозволяють укладення контракту, наведений у листі Мінпраці
України від 6 травня 2000 р. № 06/2-4/66).
У разі укладення контракту з працівником
у випадках, не передбачених законодавством,
його умови визнаються недійсними. Тобто
діятимуть тільки ті умови, які передбачені
* Про приховані трудові відносини та різницю між трудовим і цивільно-правовим договорами — у журналі
«Кадровик України» № 3, 2013, с. 52.
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У разі укладення контракту
з працівником у випадках,
не передбачених законодавством,
його умови визнаються
недійсними
законодавством для всіх працівників, а особливі
умови, установлені контрактом (щодо строку
дії, підстав звільнення тощо), не матимуть юридичної сили. Також роботодавець може понести
відповідальність за порушення законодавства
про працю (ст. 265 КЗпП, ст. 41 КУпАП).
Що стосується строкових трудових договорів, то згідно зі статтею 23 КЗпП вони укладаються у випадках, коли трудові відносини не
можуть бути встановлені на невизначений
строк з урахуванням характеру наступної
роботи або умов її виконання, або інтересів
працівника та в інших випадках, передбачених
законодавчими актами*. Найпоширенішими
випадками укладення строкового договору є
прийняття особи на роботу для заміщення
тимчасово відсутнього працівника або на час
виконання певної роботи.
Про прийняття на роботу за строковим
трудовим договором працівник зазначає в
заяві, зокрема вказує, на який період укладається договір (зазначається або конкретний
строк, або до настання певної події) та причину укладення саме строкового трудового договору. Погоджені сторонами умови укладення
трудового договору на певний строк закріп
люються в наказі про прийняття на роботу.
Безпідставне укладення строкових договорів може призвести до того, що трудовий
договір буде визнано безстроковим і звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового
договору (за п. 2 ст. 36 КЗпП) вважатиметься
неправомірним.
* Про укладення строкових трудових договорів —
у журналі «Кадровик України» № 10, 2011, с. 74.
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4. Назви посад, на які приймають працівників, не відповідають Класифікатору професій ДК 003:2010 (далі — КП), затвердженому наказом Держспоживстандарту України від
28 липня 2010 р. № 327 (зі змінами).
Згідно з пунктом 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників,
затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту,
Мінсоцзахисту населення України від 29 липня
1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), записи
про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються
відповідно до найменування професій і посад,
зазначених у КП. Цієї вимоги зобов’язані
дотримуватися і неприбуткові організації,
адже дія зазначеної Інструкції поширюється на
всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації незалежно від
форми власності або у фізичної особи за трудовим договором понад п’ять днів, у т. ч.
сезонних і тимчасових працівників.
Запис у трудовій книжці про найменування
посади (роботи), який не відповідає КП, може
призвести до того, що в працівника виникнуть
проблеми під час оформлення пенсії.

Водночас існують певні особливості ведення трудових книжок громадян, які працюють
за трудовими договорами в іноземних представництвах та міжнародних організаціях.
Згідно з пунктом 2.21 Інструкції № 58 трудові
книжки таких громадян зберігаються:
у Києві — в Генеральній дирекції Київської
міської ради з обслуговування іноземних
представництв;
в областях — в управліннях зовнішніх
відносин і зовнішньоекономічної діяльності
облдержадміністрацій.
Лише вказані організації мають право
робити записи в трудових книжках про прий
няття на роботу та звільнення з роботи відповідно до трудових договорів і довідок наймачів. Під час прийняття на роботу робиться
запис: «Прийнято на посаду (назва представництва компанії) в Україні», а під час звільнення: «Звільнено з роботи (причина звільнення)»
із посиланням на відповідні статті КЗпП.
Запис, зроблений у трудовій книжці іноземним представництвом або міжнародною
організацією, є недійсним.

Увага!

Кадрові документи,
що є обов’язковими
в неприбуткових організаціях
Трудові книжки. Чинним законодавством
передбачено, що основним документом про
трудову діяльність працівника є трудова книжка. Під час прийняття на роботу працівники
зобов’язані подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку. Порядок ведення трудових книжок, їх зберігання, виготовлення, постачання і обліку регулюється постановою
КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27
квітня 1993 р. № 301 та Інструкцією № 58.
Трудові книжки в неприбуткових організаціях ведуться на загальних підставах у порядку, передбаченому Інструкцією № 58.
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Трудові книжки не ведуться на осіб, які
виконують роботи або надають послуги за
договорами цивільно-правового характеру.
Форми первинної облікової документації
зі статистики праці. До них, зокрема, належать накази з кадрових питань і табель обліку
використання робочого часу*, форми яких
затверджені наказом Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. № 489. Зазначеним наказом затверджені форми наказів про прийняття на роботу, надання відпустки, припинення
* Про порядок обліку робочого часу — у журналі
«Кадровик України» № 8, 2012, с. 62.
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трудового договору. Накази з інших питань
(переведення на іншу роботу, направлення у
відрядження тощо) видають на бланку організації *.
Потрібно враховувати, що згідно зі статтею
1863 КУпАП незабезпечення належного стану
первинного обліку статистичних даних (у т. ч.
неоформлення кадрових наказів) тягне за
собою накладення штрафу на посадових осіб
від 10 до 15 нмдг (від 170 до 255 грн).
Особова картка форми № П-2 (затверджена наказом Держкомстату України від 25 грудня 2009 р. № 495/656) також є обов’язковою,
оскільки містить не тільки відомості про працівника, його роботу, відпустки тощо, а й відомості про військовий облік (розділ ІІ особової
картки).
Правила внутрішнього трудового розпорядку — це локальний нормативний документ,
який регламентує організацію праці, зокрема
встановлює режим робочого дня та відпочинку,
а також визначає взаємні обов’язки роботодавців і працівників. Так, працівник зобов’язується
виконувати роботу за трудовим договором і
має дотримуватися внутрішнього трудового
розпорядку (ст. 21 КЗпП).
Згідно зі статтею 142 КЗпП трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі — Правила),
які затверджуються трудовими колективами
за поданням роботодавця та розробляються
на основі типових правил. Крім того, до
початку роботи роботодавець зобов’язаний
ознайомити працівника з Правилами (п. 2
ст. 29 КЗпП)**.
Отже, якщо в організації є наймані працівники, то Правила будуть корисними для їхньої
роботи з метою уникнення суперечок щодо

дисципліни та режиму роботи. При цьому слід
звернути увагу, що Правила будуть стосуватися лише працівників, з якими укладено трудовий договір. Особливості роботи осіб, які
виконують роботи або надають послуги за
договорами цивільно-правового характеру,
визначаються безпосередньо в самих договорах.
Штатний розпис — це внутрішній (локальний) документ організації, який закріплює
перелік посад та професій і за кожною з них
визначає кількість штатних одиниць, установлює розмір основної заробітної плати, а також
розмір надбавок (доплат), якщо вони передбачені положенням про оплату праці, загальний
фонд оплати праці*.
Хоча жодним нормативно-правовим актом
не передбачено обов’язкової наявності штатного розпису, Мінпраці та соцполітики України
у своєму листі від 27 червня 2007 р. № 162/
06/187-07 стверджує, що наявність штатного
розпису є обов’язковою, а якщо його немає, це
може бути підставою для притягнення роботодавця до адміністративної відповідальності
за частиною першою статті 41 КУпАП.
Графік відпусток — це документ, яким
визначається черговість надання працівникам
щорічних відпусток. Форма графіка законодавством не затверджена, але його обов’яз
ковість визначена статтею 79 КЗпП та статтею
10 Закону «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504/ 96).
Згідно з цими нормами черговість надання
працівникам відпусток визначається графіком, який затверджується роботодавцем за
погодженням із профспілкою (якщо її
немає — іншим органом, що представляє
інтереси працівників) і доводиться до відома
всіх працівників**.

* Про оформлення кадрових наказів — у журналі
«Кадровик України» № 10, 2011, с. 84.
** Про правила внутрішнього трудового розпорядку —
у журналі «Кадровик України» № 6, 2012, с. 88.

* Про штатний розпис — у журналі «Кадровик України»
№ 12, 2011, с. 66; № 2, 2009, с. 86.
** Про графік відпусток — у журналі «Кадровик
України» № 11, 2009, с. 72.
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Рекомендовані документи
для неприбуткових організацій
Колективний договір. Згідно зі статтею 2
Закону України «Про колективні договори і
угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII та статтею 11 КЗпП колективний договір укладається
на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають
право юридичної особи.
У трудовому законодавстві немає норми,
яка б вказувала на обов’язковість укладення
колективного договору. Та в кожній організації
є свої особливості щодо організації праці або
соціальних потреб працівників, і саме їх можна
прописати в колективному договорі*. Тому
колективний договір є необов’язковим, але
бажаним документом, у т. ч. для неприбуткових організацій.
Посадові інструкції — це документ, який
регламентує організаційно-правовий статус
працівників і визначає їх завдання, права та
обов’язки, повноваження, відповідальність,
рівень кваліфікації, необхідні для ефективної
роботи. Вимоги посадових інструкцій враховуються під час добору кандидатів на вільні посади, переведення працівників на іншу роботу,
атестації, притягнення до дисциплінарної відповідальності в разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, порушення правил
внутрішнього трудового розпорядку тощо.
Прямої вказівки в трудовому законодавстві
щодо обов’язковості затвердження посадових
інструкцій немає, але на практиці посадові
інструкції справді необхідні з метою уникнення суперечок з приводу обсягу трудових функцій працівника.
Посадові інструкції розробляються та
затверджуються лише для посад, на які працівників приймають за трудовим договором.
* Більше інформації про колективний договір — у журналі «Кадровик України» № 11 і 12, 2014 та № 1 і 2, 2015.
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Особові справи. Це комплект документів,
що містять біографічні дані працівника, відомості про його освіту та кваліфікацію, роботу
в цій організації, накладення та зняття стягнень, а також інші документи. У законодавстві
немає прямої вказівки щодо необхідності
ведення особових справ, обов’язкове ведення
передбачено тільки на державній службі.

Інші особливості трудових
відносин у неприбуткових
організаціях
Відпустки
Згідно зі статтею 2 Закону № 504/96 право на
відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно
від форм власності, виду діяльності та галузевої належності.
Слід пам’ятати, що відповідно до статті 4
цього Закону відпустки поділяються на такі
види:
1) щорічні відпустки: основна відпустка
(ст. 6 Закону № 504/96); додаткова відпустка
за роботу зі шкідливими та важкими умовами
праці (ст. 7 Закону № 504/96); додаткова відпустка за особливий характер праці (ст. 8
Закону № 504/96); інші додаткові відпустки,
передбачені законодавством;
2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (ст. 13, 14 і 15 Закону № 504/96);
3) творча відпустка (ст. 16 Закону
№ 504/96);
31) відпустка для підготовки та участі у
змаганнях (ст. 161 Закону № 504/96);
4) соціальні відпустки: відпустка у зв’язку
з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону
№ 504/96); відпустка для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку (ст. 18
Закону № 504/96); відпустка у зв’язку з усиновленням дитини (ст. 181 Закону № 504/96);
додаткова відпустка працівникам, які мають
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дітей або повнолітню дитину — інваліда з
дитинства підгрупи А I групи (ст. 19 Закону
№ 504/96);
5) відпустки без збереження заробітної
плати (ст. 25, 26 Закону № 504/96).
Якщо працівник має посвідчення чорнобильця категорії 1 або 2, він крім перелічених
має право також на додаткову відпустку,
передбачену Законом України «Про статус та
соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28
лютого 1991 р. № 796-ХІІ* тривалістю 16
календарних днів.
Крім того, не слід забувати, що згідно зі
статтею 24 Закону № 504/96 у разі звільнення
працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки
працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону
№ 504/96). При цьому компенсація виплачується у т. ч. за попередні роки, у яких працівник не використав зазначені відпустки повністю або частково.

Матеріальне забезпечення
за соціальним страхуванням
Працівники неприбуткових організацій мають
право на матеріальне забезпечення згідно із
Законом України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105),
а саме на:
допомогу по тимчасовій непрацездатності (у т. ч. догляд за хворою дитиною);
допомогу по вагітності та пологах;
допомогу на поховання (крім поховання
пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли
від нещасного випадку на виробництві);
оплату лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після
перенесених захворювань і травм.
* Про відпустки працівникам-чорнобильцям — у журналі «Кадровик України» № 3, 2011, с. 42.
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Згідно зі статтею 18 зазначеного Закону
страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форми власності та господарювання, у т. ч. в іноземних дипломатичних та
консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб,
а також обрані на виборні посади в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах.
Особи, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, не підлягають обо
в’язковому страхуванню з тимчасової втрати
працездатності, а тому не мають права на перелічені вище види матеріального забезпечення.
За бажанням вони можуть добровільно застрахуватися відповідно до постанови ФСС з ТВП
«Про затвердження Порядку страхування осіб
на добровільних засадах за загальнообов’яз
ковим державним соціальним страхуванням у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими народженням та
похованням» від 2 червня 2005 р. № 62.
Добровільно застрахованим особам призначення і виплата матеріального забезпечення
здійснюється робочим органом ФСС з ТВП за
місцем ведення їх обліку як страхувальників
(частина друга ст. 30 Закону № 1105).

Військовий облік
Згідно з частиною четвертою статті 34 Закону
України «Про військовий обов’язок і військову
службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-XII
персональний облік призовників і військово
зобов’язаних передбачає облік відомостей
щодо призовників і військовозобов’язаних за
місцем їх роботи та покладається на керівників підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування і форм власності.
Також згідно зі статтею 38 цього Закону
керівники підприємств, установ та організацій
незалежно від підпорядкування і форм влас-
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ності зобов’язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобо
в’язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за
цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про
прийняття на роботу (навчання) та звільнення з
роботи (навчання) призовників і військово
зобов’язаних.
Тобто неприбуткові організації зобов’язані
забезпечити ведення військового обліку
військовозобов’язаних і призовників, які працюють у них за трудовим договором*.

Відрядження
У неприбуткових організаціях відрядження
працівників оформляються на загальних підставах, передбачених КЗпП, та з дотриманням
норм ПКУ**.
Водночас певні особливості встановлені
щодо відрядження волонтерів. Оскільки волонтерська діяльність ґрунтується на принципах
безоплатності, неприбутковості, волонтери не є
найманими працівниками. Але вони мають
право на відшкодування витрат, якщо будуть
направлені у відрядження, відповідно до статті
11 Закону № 3236.
Так, волонтерам для провадження волонтерської діяльності відшкодовуються витрати
на відрядження на території України та за кордон у межах норм відшкодування витрат на
відрядження, установлених для державних
службовців і працівників підприємств, установ
та організацій, що повністю або частково
утримуються (фінансуються) за рахунок
бюджетних коштів (тобто згідно з постановою
КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб,
* Більше інформації про військовий облік — у журналі
«Кадровик України» № 10, 2014, с. 62.
** Про відрядження — у спецвипуску до журналу
«Кадровик України» «Все про відрядження» за ІІІ квартал
2014 р.

№ 3 (98) березень 2015

що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які
повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 2
лютого 2011 р. № 98).
Волонтеру відшкодовуються підтверджені
документами витрати на:
проїзд (включаючи перевезення багажу)
до місця здійснення волонтерської діяльності;
харчування, якщо волонтерська діяльність триває понад 4 години на добу;
проживання в разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме понад 8 годин;
 поштові і телефонні послуги, якщо
волонтер здійснює волонтерську діяльність
поза межами місцезнаходження волонтерської організації;
проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних із наданням
волонтерської допомоги.
Відшкодування зазначених витрат здійснюється за рахунок коштів волонтерських організацій.

Ситуація з практики
Відрядження волонтера до зони АТО
Відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника на певний строк до іншого населеного пункту для
виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Тому якщо
волонтер не є працівником підприємства,
він не може оформити відрядження від
організації на загальних підставах.
Якщо волонтер, до якого звернулася організація, внесений до Реєстру волонтерів
антитерористичної операції, то відповідно
до підпункту 165.1.54 ПКУ сума отриманої
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ним благодійної допомоги, яку він у подальшому має передати військовослужбовцям,
не включається до складу його загального
місячного оподатковуваного доходу і не
оподатковується ПДФО.
Водночас відшкодування волонтеру витрат
на паливно-мастильні матеріали, харчування та проживання під час поїздки є наданням йому організацією нецільової матеріальної допомоги. Згідно з підпунктом
170.7.3 ПКУ якщо сума такої допомоги протягом звітного року сукупно не перевищуватиме граничного розміру, визначеного
згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1
ПКУ (у 2015 р. — 1710,00 грн), її не включають до оподатковуваного доходу волонтера. Однак із суми перевищення слід утримати ПДФО за загальними правилами.

Розрахунки з працівниками
під час звільнення
Варто пам’ятати, що відповідно до статті 47
КЗпП роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівнику належно оформлену
трудову книжку і провести з ним розрахунок у
строки, зазначені в статті 116 КЗпП. Згідно з
цією статтею у разі звільнення працівника
виплата всіх сум, що належать йому від організації, провадиться в день звільнення. Якщо пра-

цівник у день звільнення не працював, зазначені
суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані
суми, належні працівнику під час звільнення,
роботодавець повинен письмово повідомити
працівника перед виплатою зазначених сум.
Серед належних працівнику під час звільнення виплат: заробітна плата, грошова компенсація за невикористану відпустку (щорічну
та додаткову працівникам, які мають дітей),
вихідна допомога у випадках, передбачених
статтею 44 КЗпП.
Крім того, у разі звільнення працівника з
ініціативи роботодавця (підстави, передбачені
ст. 40 і 41 КЗпП) останній зобов’язаний у день
звільнення видати працівнику копію наказу
про звільнення з роботи. В інших випадках
звільнення копія наказу видається на вимогу
працівника.
У разі невиплати з вини роботодавця
належних звільненому працівнику сум у строки, зазначені в статті 116 КЗпП, організація
має виплатити працівнику його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного
розрахунку (ст. 117 КЗпП).
Варто пам’ятати, що в разі порушення
роботодавцем законодавства про оплату праці
(у т. ч. непроведення належних виплат під час
звільнення) працівник має право звернутися
до суду з позовом про стягнення належної
йому заробітної плати без обмеження будьяким строком (ст. 233 КЗпП). 

Шановні читачі!
Ви можете оформити передплату на будь-який номер журналу «Кадровик України»
за поточний і попередні роки через редакцію.
Зміст кожного номера — на сайті www.kadrovyk.com.ua
Телефон відділу передплати (44) 568-50-60
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Олена Загорецька,

провідний науковий співробітник
відділу документознавства Українського
науково-дослідного інституту архівної
справи та документознавства,
канд. іст. наук, стар. наук. співробітник

Організація роботи

з вхідними документами
У межах циклу статей, присвячених організації загального
документообігу на підприємстві, пропонуємо розглянути початкові етапи
роботи з вхідними документами, а саме — приймання та опрацювання
документів, їх попередній розгляд та розподіл з урахуванням важливості
інформації, подання на розгляд керівництву, передання відповідним
посадовим особам для безпосереднього виконання

В

хідними документами підприємства є
документи, одержані від інших підприємств та будь-яких інших юридичних
осіб (далі — підприємство), а також від
громадян, у т. ч. колишніх працівників.
У загальному потоці вхідної кореспонденції слід виокремлювати певні групи документів залежно від їх авторів, що впливає на
подальші процеси проходження і виконання
відповідних документів.
Як правило, вхідні документи класифікують за кореспондентами — авторами цих
документів:
документи державних органів вищого
рівня (укази, розпорядження, рішення, постанови, висновки тощо), що містять певні важливі доручення або надсилаються до відома;
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документи (накази, розпорядження,
листи тощо) організації вищого рівня, до
сфери управління якої належить відповідне
підприємство;
документи підвідомчих підприємств
(плани, звіти, зведення, доповіді, огляди, аналітичні довідки тощо);
документи сторонніх підприємств та
інших суб’єктів господарювання з інформацією щодо вирішення певних питань або вжиття спільних заходів;
звернення (пропозиції, скарги, заяви)
громадян;
запити на інформацію.
Крім того, усі вхідні документи за змістом
можна класифікувати на ініціативні та документи-відповіді, тобто ті, що отримані у відпо-
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відь на запит підприємства. Ініціативні, у свою
чергу, також поділяють на ті, що потребують
виконання і відповіді, та надіслані до відома.

Приймання та опрацювання
документів
На підприємство документи доставляють різними шляхами. Найчастіше доставка здійснюється національним поштовим оператором
«Укрпошта», кур’єрськими службами доставки, а також засобами електронного зв’язку.
Поштою та через кур’єрську службу
доставляють письмову кореспонденцію,
поштові картки, бандеролі, дрібні пакети,
а також періодичні друковані видання.
Каналами електрозв’язку доставляються
телеграми (телетайпограми), факсограми,
телефонограми, електронні документи із
застосуванням електронного цифрового підпису та документи в електронній формі без
електронного цифрового підпису (у сканованій формі).
Як правило, усі документи, що надходять
на підприємство, приймаються централізовано в службі діловодства. Якщо на підприємстві
не передбачено служби діловодства як окремого структурного підрозділу, то вхідні документи має прийняти особа, відповідальна за
діловодство на цьому підприємстві. У невеликих компаніях функції відповідального за діловодство найчастіше покладають на секретаря
або ресепшіоніста. Між тим керівник підприємства шляхом видання відповідного наказу
може покласти відповідальність за загальне
діловодство на будь-якого іншого (на його
погляд — більш компетентного в роботі зі
службовими документами) працівника.
У разі надходження документів у неробочий час їх приймає черговий працівник підприємства.
Рекомендовану, спеціальну та цінну кореспонденцію приймають під підпис у журналі
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поштаря чи кур’єра або в квитанції з відміткою
про дату одержання. У разі надходження
кореспонденції з позначкою «Терміново» у
реєстраційних формах фіксують не лише дату,
а й годину та хвилини доставки.

Увага!
Особа, відповідальна за діловодство, має
право розкривати всі конверти, за винятком тих, що мають напис «Особисто».
У разі пошкодження конверта з таким
написом робиться відмітка в поштовому
реєстрі.
Конверти слід зберігати і додавати до
документів у разі, коли лише за конвертом
можна встановити адресу відправника, час
відправлення та одержання документа або
коли в конверті немає окремих документів чи
встановлено невідповідність номерів документів номерам на конверті, а також адресних ярликів рекомендованих конвертів і
пакетів.

Дату (а іноді й час) надходження
документа на підприємство
обов’язково фіксують
безпосередньо на вхідному
документі
Документи, доставлені не за адресою,
необхідно переслати за належністю або повернути відправнику.
Дату (а іноді й час) надходження документа на підприємство обов’язково фіксують
безпосередньо на вхідному документі таким
чином: у правому куті нижнього берега
лицьового боку першого аркуша проставляють відмітку про їх надходження. Для цього,
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як правило, застосовують штамп, що має
розміри 41,6 × 16 мм:
ТОВ «Зоря»
Вх. № 12/34
02.03.2015

У кореспонденції, яку не можна розкривати, передусім ту, що має напис «Особисто»,
штамп проставляють безпосередньо на конверті (пакеті).
Якщо в конверті не виявиться вкладень,
зазначених у супровідному документі, або
окремих аркушів, а також за наявності помилок в оформленні документа, що унеможливлюють його виконання (зокрема, немає підпису посадової особи, відбитка печатки, грифу
затвердження чи інших реквізитів, які надають
документу юридичної сили), слід направити
відправнику письмовий запит або зв’язатися з
виконавцем документа по телефону. При
цьому на супровідному документі роблять відповідну відмітку із зазначенням дати запиту
(розмови телефоном).
У разі пошкодження конверта або іншого
упакування, що спричинило зіпсування вкладень або неможливість прочитати текст документа, складається акт про пошкодження у
двох примірниках. Один примірник акта
направляється відправнику, другий — зберігається в особи, відповідальної за діловодство на
підприємстві.
Електронні носії інформації (диски, флешкарти тощо) обов’язково передаються на підприємство разом із супровідним листом. Під
час приймання таких документів опрацьовується тільки супровідний лист.
У документах, надісланих факсом (так званих факсограмах), слід перевірити загальну
кількість аркушів та відповідність їх тій кількості, яку зазначено на першому аркуші,
а також перевірити, наскільки добре читається текст. Про одержання неповної факсограми
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або погану якість тексту необхідно відразу
проінформувати відправника.
Оскільки питання юридичної сили факсограм не врегульовано чинним законодавством,
факсограму слід розглядати лише як засіб
оперативного передання інформації. Слідом
за факсограмою адресату має бути направлено оригінал документа.

Попередній розгляд
і розподіл документів
Документи, адресовані керівництву підприємства, а також без адресування конкретній
посадовій особі або структурному підрозділу,
підлягають попередньому розгляду особою,
відповідальною за діловодство, а потім передаються нею на розгляд керівництва або у відповідні структурні підрозділи підприємства.

Увага!
Без попереднього розгляду передаються
на виконання лише документи, адресовані безпосередньо конкретним структурним підрозділам або посадовим особам
цих підрозділів.

Попередній розгляд документів має здійснюватися в день їх одержання або в перший
робочий день у разі їх надходження в неробочий час. Доручення організацій вищого рівня,
телеграми й телефонограми розглядають
негайно.
Першочерговим завданням попереднього
розгляду вхідних документів є виокремлення
тих документів, що потребують обов’язкового
розгляду керівником підприємства, його
заступниками або керівниками структурних
підрозділів.
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Обов’язковому розгляду керівником підприємства підлягають:
акти органів державної влади;
доручення вищих посадових осіб;
запити, звернення, а також кореспонденція Верховної Ради України, Адміністрації
Президента України, Кабінету Міністрів України;
кореспонденція, що надходить від організації вищого рівня, до сфери управління якої
належить підприємство;
кореспонденція та інші документи, що
надходять від державних органів (прокуратури, суду, податкової тощо);
рішення органів місцевого самоврядування;
найважливіші документи, що містять
інформацію з основних питань діяльності підприємства і потребують вирішення безпосередньо керівником цього підприємства.
Працівник підприємства, який здійснює
попередній розгляд вхідних документів, пови-

нен вивільнити керівника підприємства від
зайвого потоку документів другорядного характеру. Тому вся вхідна кореспонденція, окрім
зазначеної вище, передається заступникам
керівника підприємства або в структурні підрозділи (конкретним виконавцям) відповідно
до їх функціональних обов’язків.
Під час попереднього розгляду документів
особі, відповідальній за діловодство, слід керуватися статутом підприємства та положеннями
про його структурні підрозділи, розпорядчим
документом про розподіл обов’язків між керівником підприємства та його заступниками,
посадовими інструкціями, класифікаторами з
питань діяльності підприємства, номенклатурою справ, схемами проходження документів.
На стадії попереднього розгляду документів особа, відповідальна за діловодство на підприємстві, повинна також виокремити з вхідної кореспонденції ті документи, що не
підлягають реєстрації (додаток).

Додаток
Орієнтовний перелік документів, що не підлягають реєстрації особою,
відповідальною за діловодство на підприємстві*
1. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.
2. Зведення та інформація, надіслані до відома.
3. Навчальні плани, програми (копії).
4. Рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо.
5. Прейскуранти (копії).
6. Вітальні листи і запрошення.
7. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені).
8. Наукові звіти за темами.
9. Місячні, квартальні, піврічні звіти.
10. Форми статистичної звітності.
11. Договори.
*Документи, зазначені в пунктах 1, 3, 7–11, підлягають спеціальному обліку у відповідних структурних підрозділах підприємства (бухгалтерії, кадровій службі тощо).
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Подання документів на розгляд
і резолюцію керівництву
Для забезпечення ритмічності роботи та своєчасного виконання документів особа, відповідальна за діловодство на підприємстві, має
розробити графіки доставки кореспонденції
керівництву підприємства і структурним підрозділам.

На розгляд керівництва документи
подаються в день їх надходження
або на наступний робочий день
у випадку надходження документів
у неробочий час
На розгляд керівництва документи подаються в день їх надходження або на наступний
робочий день у випадку надходження документів у неробочий час.
Керівнику підприємства одразу після реєстрації в папці з грифом «Невідкладно» передають:
акти державних органів;
запити, звернення, а також кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації
Президента України, КМУ;
кореспонденцію, що надходить від установ і організацій вищого рівня.
За підсумками розгляду вхідного документа керівник власноруч безпосередньо на документі робить короткий напис, який містить
вказівки щодо виконання цього документа.
Цей напис називається резолюція.
Резолюція максимально може складатися з
таких елементів:
прізвище(-а) виконавця(-ів) у давальному відмінку;
зміст доручення;
термін, до якого слід виконати документ;
особистий підпис керівника;
дата оформлення резолюції.
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Наприклад:
Хмельнику С. П.
Врахувати при плануванні роботи
Головатюк
04.03.2015

Якщо в резолюції зазначено кілька прізвищ
виконавців, то головним виконавцем вважається працівник, чиє прізвище зазначено першим. Наприклад:
Василенку Т. В.
Трохименюку О. А.
Прошу підготувати проект
договору з компанією «Новий
смак» до 12 березня 2015 р.
Головатюк
05.03.2015

Якщо в тексті вхідного документа зазначено строк виконання, а саме виконання документа не потребує додаткових роз’яснень, то
керівник зазначає у своїй резолюції тільки
посаду або тільки прізвище виконавця(-ів),
проставляє підпис і дату. Наприклад:
Начальнику відділу кадрів
Головатюк
04.03.2015

Як правило, на документі має бути одна
резолюція. Додаткова резолюція допускається, якщо необхідно деталізувати порядок
виконання документа.
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Резолюцію проставляють на вільному від
тексту місці у верхній частині лицьового
боку першого аркуша документа, але не на
березі, призначеному для підшивання документа у справу. На вхідних листах резолюцію найчастіше розташовують під реквізитом «Адресат».

Увага!
Не допускається написання резолюцій по
тексту документа.
Оформлення резолюції на окремому аркуші або спеціальному бланку для резолюцій
допускається, якщо на документі немає вільного місця або якщо в резолюції наведено
великий перелік виконавців або детальний
план виконання документа.

Передання документів виконавцям
Документи, розглянуті керівництвом підприємства, повертають особі, відповідальній за
діловодство, яка вносить зміст резолюції в
реєстраційні форми і передає документи на
виконання безпосереднім виконавцям.
Документи, які мають виконувати кілька
структурних підрозділів, передають виконавцям по черзі або одночасно в копіях. При
цьому оригінал передається відповідальному
виконавцю, зазначеному в резолюції першим.
Документи передають виконавцям з відповідною відміткою в реєстраційній формі, в якій
має міститися інформація про місцезнаходження оригіналу документа та всіх його копій.
Зауважимо, що передавати під підпис
доцільно лише:
документи, що підлягають контролю;
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документи, пов’язані з грошовою звітністю, конфліктними ситуаціями, персональною
відповідальністю;
документи обмеженого доступу (що містять державну, комерційну або лікарську
таємницю).
Про передавання документа з одного
структурного підрозділу до іншого в обов’яз
ковому порядку інформують особу, відповідальну за діловодство на підприємстві, яка
зареєструвала документ. Документи, що перебувають на контролі, передають до інших
структурних підрозділів або іншим виконавцям тільки з дозволу служби контролю (за
наявності такої служби) або з дозволу особи,
відповідальної за діловодство на підприємстві,
якщо саме на цю особу покладено функцію
контролю за виконанням документів.
Передавання службових документів від
одного виконавця до іншого в межах великого
структурного підрозділу здійснюється через
особу, відповідальну за діловодство в цьому
структурному підрозділі.
На великих підприємствах з територіально
роз’єднаними структурними підрозділами
організовують кур’єрську доставку документів.
У разі функціонування на підприємстві системи електронного документообігу виконавцям зазвичай пересилають реєстраційноконтрольну картку документа із прикріпленим
файлом, у якому міститься так званий електронний образ самого документа, що створюється під час попереднього опрацювання вхідного документа шляхом його сканування. При
цьому відповідальному виконавцю за потреби
може передаватися паперовий оригінал документа. Застосування такої технології дає змогу
зменшити кількість паперових копій документів, прискорити рух документів на підприємстві, скоротити трудомісткість їх опрацювання
і підвищити оперативність та ефективність
виконання посадових обов’язків особою, відповідальною за діловодство. 
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Трудові книжки: практикум

Віктор Рожнов,
консультант
з кадрових питань

Внесення
записів про звільнення
в трудові книжки працівників

В

ідповідно до пункту 2.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція),
до трудової книжки вносять відомості про нагородження і заохочення.
Так, записи про:
нагородження державними нагородами України та відзнаками України
вносять до розділу «Відомості про нагородження» (зразок 1);
заохочення за успіхи в роботі тощо (визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку), відкриття, на які видано дипломи, використані
винаходи та раціоналізаторські пропозиції, а також про виплачені у зв’язку із
цим винагороди вносять до розділу «Відомості про заохочення» (зразок 2).
До розділу «Відомості про заохочення» не вносяться премії, інші заохочувальні виплати, передбачені системою оплати праці та виплата яких носить
регулярний характер.
Перед записами про нагородження і заохочення у графі 3 відповідних розділів трудової книжки у вигляді заголовка записують найменування підприємства, у період роботи на якому мали місце нагороди та заохочення.
Кожному запису про нагороду або заохочення присвоюється порядковий
номер, починаючи з першого запису у відповідному розділі. У період подальшої роботи на інших підприємствах нумерація записів продовжує попередню
нумерацію.
Записи про нагородження та заохочення вносять у такому порядку:
 у графі 1 зазначають порядковий номер запису, який продовжує нумерацію записів, розпочату в цьому розділі;
у графі 2 ставлять дату нагородження або заохочення;
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у графі 3 записують, за які досягнення і якою нагородою або заохоченням нагороджений або заохочений працівник;
у графі 4 зазначають підставу внесення запису (з посиланням на дату,
номер і найменування документа).
У разі звільнення працівника всі записи в розділах «Відомості про нагородження», «Відомості про заохочення», внесені в трудову книжку за час роботи на
цьому підприємстві, засвідчують підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженої ним особи та печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів (п. 4.1 Інструкції) за аналогією із засвідченням записів про звільнення.

Зразок 1. Записи про нагородження*

11

21. 07. 2014 За видатні особисті заслуги перед Україною
в розвитку вітчизняної металургійної
промисловості, впровадження провідних методів
роботи та освоєння нових видів продукції,
багаторічну плідну працю присвоєно звання
Герой України з врученням ордена Держави

Указ Президента
України
від 18.07.2014
№ 57/2014

8

26. 06. 2014 За видатні заслуги у сфері мікробіології, вагомі
трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю
нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

Указ Президента
України
від 24.06.2014
№ 31/2014

3

15. 08. 2014 За значний особистий внесок у соціальноекономічний розвиток Української держави,
вагомі трудові досягнення нагороджено медаллю
«За працю і звитягу»

Указ Президента
України
від 12.08.2014
№ 61/2014

5

17. 06. 2014 За значний особистий внесок у розвиток
кардіохірургії, багаторічну плідну працю присвоєно
почесне звання «Заслужений лікар України»

Указ Президента
України
від 12.06.2014
№ 28/2014

* Зразки записів наведені умовно, у т. ч. у графі 4.
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2

29. 08. 2014 За значний внесок у зміцнення промислового
потенціалу України нагороджено Грамотою
Верховної Ради України

Розпорядження
Голови Верховної
Ради України від
26.08.2014 № 162

1

12. 09. 2014 За високий професіоналізм, вагомий внесок у
розвиток інфраструктури Рівненської області
відзначена почесною грамотою Міністерства
інфраструктури України

Наказ Міністерства
інфраструктури
України від
10.09.2014 № 262

Зразок 2. З
 аписи про заохочення

16

20. 01. 2015 За високі досягнення в праці та з нагоди 40-річчя
від дня заснування фабрики нагороджено Почесною
грамотою

Наказ від
20.01.2015 № 18-к

6

12. 01. 2015 За дострокове виконання планових показників на
ІV квартал 2014 р. оголошено подяку

Наказ від
12.01.2015 № 41-к

4

22. 01. 2015 Премійовано за перевиконання планових завдань
на ІІ півріччя 2014 р.*

Наказ від
22.01.2015 № 39-к

2

17. 07. 2014 Нагороджено цінним подарунком до Дня бухгалтера Наказ від
17.07.2014 № 41-к

* У цьому випадку виплачена працівнику премія не має регулярного характеру і передбачена не системою оплати праці,
а положенням про преміювання працівників підприємства.
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Нові кваліфікаційні характеристики

окремих професій
у галузі охорони здоров’я
ЛІКАР З МЕДИЦИНИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ
(кваліфікаційна характеристика в новій редакції згідно з наказом МОЗ України від 19 лютого 2013 р. № 133.
Назва посади в попередній редакції: «Лікар станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги»)
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Завдання
та обов’язки:

керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та
закладів охорони здоров’я, організацію екстреної медичної допомоги дорослому і дитячому населенню;
здійснює огляд, визначає необхідність проведення та проводить спеціальні методи обстеження, встановлює попередній діагноз, надає, згідно із затвердженими діагностично-лікувальними стандартами, екстрену медичну допомогу дорослому і дитячому населенню на догоспітальному етапі, визначає показання та необхідність госпіталізації пацієнта, надає екстрену медичну допомогу
під час госпіталізації (транспортування) пацієнта до відповідного стаціонарного
закладу охорони здоров’я;
здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів;
веде первинну медичну документацію;
дотримується принципів медичної деонтології;
забезпечує збереження лікарської таємниці;
керує роботою молодших спеціалістів з медичною освітою;
сприяє поширенню медичних знань серед населення;
постійно удосконалює свій професійний рівень.

Повинен
знати:

чинне законодавство України з охорони здоров’я та основні нормативноправові акти, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я; чинне законодавство України про інформацію та її захист; основні
засади організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги;
загальні принципи організації роботи та чинні нормативно-правові акти,
що регламентують роботу центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги;
чинні нормативно-правові акти, що регламентують роботу, права та
обов’язки працівників системи екстреної медичної допомоги;
фармакодинаміку медичних препаратів та їх взаємодію між собою,
ускладнення, які можуть виникнути при їх застосуванні;
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етіологію і патогенез, методи діагностики і надання екстреної медичної
допомоги на догоспітальному етапі при невідкладних станах, при травмах,
нещасних випадках, при позалікарняних пологах;
міжнародну класифікацію хвороб;
методи реанімації та інтенсивної терапії у дорослих, дітей і новонароджених;
будову та принципи роботи медичної апаратури, яка застосовується
в практиці надання екстреної медичної допомоги;
правила та вимоги санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів,
асептики і антисептики, вимоги з охорони праці та протипожежної безпеки;
чинні нормативно-правові акти, що регламентують порядок здійснення
екстреної госпіталізації пацієнтів;
медичну етику та деонтологію; права та обов’язки пацієнтів;
вимоги щодо ведення первинної медичної облікової документації;
табель оснащення закладів охорони здоров’я, що входять до складу системи екстреної медичної допомоги;
порядок роботи у надзвичайних ситуаціях з великою кількістю потерпілих, а також при виявленні особливо небезпечних інфекцій;
сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення;
володіти та застосовувати в роботі методики: диференціальної діагностики невідкладних станів та їх терапії, видалення рідин, предметів, різних мас
з верхніх дихальних шляхів; проведення трахеостомії чи конікотомії; штучної
вентиляції легень за допомогою медичної апаратури; пункції периферійних та
центральних вен, трахеї та плевральної порожнини; зупинки зовнішньої кровотечі; інгаляції киснем; промивання шлунку; транспортної іммобілізації; передньої тампонади носу; проведення інфузійної терапії; катетеризації сечового
міхура; введення роторозширювача та повітропровідника; зняття електрокардіограми та її розшифрування, методикою електродефібриляції; збирання
анамнезу, загального огляду, пальпації, перкусії, аускультації, перевірки неврологічних симптомів, вимірювання артеріального тиску та вираховування об’єму
циркулюючої крові; діагностики невідкладних станів, надання необхідної
медичної допомоги згідно із затвердженими клінічними протоколами;
володіти всіма видами ін’єкцій; вміти оцінити дані лабораторних та
інструментальних методів дослідження.

Кваліфікаційні
вимоги:
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Лікар з медицини невідкладних станів вищої кваліфікаційної категорії:
повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа»;
спеціалізація за фахом «Медицина невідкладних станів» (інтернатура,
курси спеціалізації);
підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);
наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння
(підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
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стаж роботи за фахом понад сім років.
Лікар з медицини невідкладних станів I кваліфікаційної категорії:
повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа»;
спеціалізація за фахом «Медицина невідкладних станів» (інтернатура,
курси спеціалізації);
підвищення кваліфікації (курси 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 з медицини невідкладних станів II кваліфікаційної категорії:
повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа»;
спеціалізація за фахом «Медицина невідкладних станів» (інтернатура,
курси спеціалізації);
підвищення кваліфікації (курси 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 з медицини невідкладних станів:
повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа»;
спеціалізація за фахом «Медицина невідкладних станів» (інтернатура,
курси спеціалізації);
наявність сертифіката лікаря-спеціаліста;
без вимог до стажу роботи;
стан здоров’я лікаря з медицини невідкладних станів повинен відповідати
можливості роботи в умовах надзвичайної ситуації.

ФЕЛЬДШЕР З МЕДИЦИНИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ
(кваліфікаційна характеристика в новій редакції згідно з наказом МОЗ України від 19 лютого 2013 р. № 133. Назва
посади в попередній редакції: «Фельдшер станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги»)

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 екстреної медичної допомоги дорослому і дитячому населенню;
здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря або самостійно у
центрах екстреної медичної допомоги та на станціях екстреної (швидкої)
медичної допомоги;
надає екстрену медичну допомогу згідно із затвердженими діагностичнолікувальними стандартами дорослому і дитячому населенню на догоспітально-
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му етапі та під час госпіталізації (транспортування) пацієнта до відповідного
стаціонарного закладу охорони здоров’я;
веде первинну медичну документацію;
здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів;
дотримується принципів медичної деонтології;
забезпечує збереження лікарської таємниці;
постійно удосконалює свій професійний рівень.

Повинен
знати:
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чинне законодавство України з охорони здоров’я та основні нормативноправові акти, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я; чинне законодавство України про інформацію та її захист; основні
засади організації та функціонування системи екстреної медичної допомоги;
загальні принципи організації роботи та чинні нормативно-правові акти,
що регламентують роботу центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги;
чинні нормативно-правові акти, що регламентують роботу, права та
обов’язки працівників системи екстреної медичної допомоги;
 фармакодинаміку медичних препаратів та їх взаємодію між собою,
ускладнення, які можуть виникнути при їх застосуванні;
етіологію і патогенез, методи діагностики і надання екстреної медичної
допомоги на догоспітальному етапі при невідкладних станах, при травмах,
нещасних випадках, при позалікарняних пологах;
міжнародну класифікацію хвороб; методи реанімації та інтенсивної терапії у дорослих, дітей і новонароджених;
будову та принципи роботи медичної апаратури, яка застосовується в
практиці надання екстреної медичної допомоги;
правила та вимоги санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів,
асептики і антисептики, вимоги з охорони праці та протипожежної безпеки;
чинні нормативно-правові акти, що регламентують порядок здійснення
екстреної госпіталізації пацієнтів;
медичну етику та деонтологію;
права та обов’язки пацієнтів;
вимоги щодо ведення первинної медичної облікової документації;
табель оснащення закладів охорони здоров’я, що входять до складу системи екстреної медичної допомоги;
порядок роботи у надзвичайних ситуаціях, з великою кількістю потерпілих, а також при виявленні особливо небезпечних інфекцій;
володіти та застосовувати в роботі методики: видалення рідин, предметів, різних мас з верхніх дихальних шляхів; проведення трахеостомії чи конікотомії; штучної вентиляції легень за допомогою медичної апаратури; всіма
видами ін’єкцій, трахеї та плевральної порожнини; зупинки зовнішньої кровотечі; інгаляції киснем; промивання шлунку; транспортної іммобілізації; передньої тампонади носу; проведення інфузійної терапії; катетеризації сечового
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міхура; введення роторозширювача та повітропровідника; зняття електрокардіограми, методикою електродефібриляції; збирання анамнезу, загального
огляду, пальпації, перкусії, аускультації; вимірювання артеріального тиску та
вираховування об’єму циркулюючої крові; діагностики невідкладних станів;
надання необхідної медичної допомоги згідно із затвердженими клінічними
протоколами, вміти оцінити дані лабораторних та інструментальних методів
дослідження.

Кваліфікаційні
вимоги:
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Фельдшер з медицини невідкладних станів вищої кваліфікаційної категорії:
неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа»
або «Сестринська справа»;
спеціалізація за фахом «Швидка та невідкладна медична допомога»;
підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо);
наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
стаж роботи за фахом понад 10 років.
Фельдшер центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф,
фельдшер станції екстреної (швидкої) медичної допомоги I кваліфікаційної
категорії:
неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа»
або «Сестринська справа»;
спеціалізація за фахом «Швидка та невідкладна медична допомога»;
підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо);
наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної
категорії з цієї спеціальності;
стаж роботи за фахом понад сім років.
Фельдшер з медицини невідкладних станів II кваліфікаційної категорії:
неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа»
або «Сестринська справа»;
спеціалізація за фахом «Швидка та невідкладна медична допомога»;
підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо);
наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної
категорії з цієї спеціальності;
стаж роботи за фахом понад п’ять років.
Фельдшер з медицини невідкладних станів:
неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа»
або «Сестринська справа»;
спеціалізація за фахом «Швидка та невідкладна медична допомога»;
стан здоров’я фельдшера з медицини невідкладних станів повинен відповідати можливості роботи в умовах надзвичайної ситуації.
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Як захистити
працівників
від стресу
на роботі?

Наталія Шишлова,

HR-консультант, психолог, бізнес-тренер,
профконсультант

Щ

о означає для вас ваша робота?
Подумайте, які асоціації викликає
у вас це слово?
Швидше за все, робота для вас —
це успіх, інтерес, досягнення, самореалізація,
заробітна плата, а також напруження, обов’язки,
стрес і перевантаження. На жаль, мало в кого
робота асоціюється зі здоров’ям.
А якою для вас є здорова робота? Напевно, ви
уявляєте собі таку роботу, де люди працюють
у комфорті, зі зручним графіком, займаються
тим, що їм цікаво, і їм за це добре платять.
Навантаження посильне і справедливе, колектив
хороший, матеріально-технічних ресурсів вдосталь. Керівник мудрий, а підлеглі відповідальні,
знають, що потрібно робити, і не припускаються
помилок. І де немає стресів. Чи може така робота
бути реальністю?
Безумовно, так. У багатьох з нас є такий досвід,
коли на роботу йшли, як на свято, команда працювала як одне ціле, кожен новий день був творчим і
продуктивним, і якщо навіть не все виходило, то

102

труднощі сприймалися як виклик, який під силу
прийняти.
У когось так було, хтось радіє, що має таку
роботу зараз, а дехто може сказати, що в нього
приблизно так і є, якби не... І називає який-небудь
стресовий фактор, що затьмарює йому робочі
будні. А хтось скаже, що без труднощів і стресів
робота стає нудною та одноманітною, і що стреси
мотивують нас до розвитку і створюють незабутні
враження.
Спробуємо розібратися, що ж таке робочий
стрес, коли його стає забагато, як ним управляти та що може зробити HR-менеджер для того,
щоб робота персоналу була максимально
наближена до ідеалу, який ми б назвали здорова робота.

Що таке стрес?
Поняття «стрес» прийшло з технічної сфери.
Інженери давно цікавилися, за яких зовнішніх
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Утомлені та «засмикані»
на роботі люди часто мають
труднощі із взаєморозумінням
і підтримкою
в сім’ї, перестають розвиватися
як особистості і професіонали,
втрачають здатність
насолоджуватися життям

стресорів механізми та споруди зазнають найбільшої
напруги і деформуються.
У ХХ столітті поняття
«стрес» стало використовуватися і в гуманітарних
науках. У психології під
стресом розуміють стан
психічної напруги, що
виникає в людини в найбільш складних умовах як у повсякденному
житті, так і в особливих обставинах.
Канадський вчений психофізіолог Ганс Сельє
на початку минулого століття вивчав вплив стресорів зовнішнього середовища на живі організми.
Головні висновки його досліджень: людський
мозок запрограмований так, що отримавши сигнал про небезпеку, він мобілізує весь організм на
опір їй. Гормони активно виділяються в кров, яка
приливає до кінцівок, м’язи напружуються, організм готовий боротися або бігти. Як тільки мозок
визначить, що небезпека минула, організм повертається до рівноваги. Якщо ж мозок вирішить, що
небезпека триває, то напруження всіх органів і
систем зберігається. Через деякий час організм
виснажується та пошкоджується.

Вплив стресу на людину
З різних причин багато життєвих ситуацій наш
мозок сприймає як небезпеку і використовує програму реагування, яка дісталася нам від предків.
Ми переживаємо однотипні симптоми мобілізації
енергії – прискорене серцебиття, тремтіння, жар
тощо і коли зіткнемося в темному провулку
з незнайомцем, і коли розуміємо, що проспали на
роботу, і коли раптом занервуємо перед виступом
на зборах. Така реакція мобілізації є природною,
коли ситуація справді загрозлива. Вона додає
людині сил і витривалості. Але в звичайному
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житті, у ситуаціях, коли
людині нічого не загрожує,
таке перенапруження всіх
життєво важливих систем
може бути вкрай шкідливим, особливо якщо відбувається регулярно.
Звичайно, для виконання завдань помірна напруга необхідна — вона змушує людину зібратися, сконцентруватися, додає
сил та енергії.
Ганс Сельє довів, що помірні стреси корисні,
і що повна відсутність стресу — це також стрес.
Помірні стреси загартовують організм. Надмірний,
але короткочасний стрес є менш руйнівним
для організму, ніж не такий інтенсивний, але
регулярний.

Наслідки хронічного стресу
За хронічного стресу постійне виділення гормонів, виснаження тих систем, які були в тонусі,
провокують різні розлади в організмі людини:
на фізіологічному рівні — головний біль,
хвороби серця, безсоння, дратівливість, поганий
настрій тощо;
на пізнавальному рівні — порушення уваги,
зниження розумової діяльності;
на поведінковому рівні — зловживання
алкоголем, переїдання, небажання підтримувати
значимі соціальні контакти.
Утомлені та «засмикані» на роботі люди часто
мають труднощі із взаєморозумінням і підтримкою в сім’ї, перестають розвиватися як особистості і професіонали, втрачають здатність насолоджуватися життям.
Таким чином, людина, яка зазнає хронічного стресу, стає все менш продуктивною у всіх
сферах свого життя. Оскільки більшу частину
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життя ми проводимо на роботі, то саме там
і стикаємося з численними напруженими ситуаціями і страждаємо від наслідків хронічного
стресу.

Робочий стрес
Проблема погіршення здоров’я через роботу
настільки поширена й актуальна, що потрапила в Міжнародний класифікатор хвороб № 10
в окрему рубрику: «Фактори, що впливають на
стан здоров’я населення. Проблеми, пов’язані
з роботою та безробіттям». Серед таких факторів:
втрата або зміна роботи, загроза втратити
роботу;
напружений робочий розклад;
конфлікти на роботі;
непідходяща робота;
важкі умови праці тощо.
Як бачимо, ці фактори пов’язані, в основному,
з умовами праці та організацією робочого процесу. Але окрім офіційно визнаних існують ще
й багато інших.

Фактори робочого стресу
У минулому десятилітті в ЄС проводили дослідження факторів робочого стресу. За даними
опитування, проведеного Європейським агентством безпеки праці та охорони здоров’я на
робочому місці (ЕU-OSHA), приблизно 6 із 10
респондентів назвали стресорами інтенсивні
навантаження та понаднормову роботу, а 7 із
10 — різноманітні реорганізації, відсутність
гарантій зайнятості.
75 % працівників компаній у США сприймають
свою роботу в цілому як стресову, а 25 % — як
найсильніший стресовий фактор у своєму житті.
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«Вітамінна модель» робочого стресу
Англійський організаційний психолог Пітер Ворр
(Peter Warr) розробив «вітамінну» модель впливу
ряду факторів середовища на здоров’я працівників. На його переконання, як для здоров’я організму необхідні вітаміни, так і для здорової роботи
необхідні певні «вітамінні» умови. Загалом він виділив дев’ять характеристик здорової роботи. Шість
із них мають двояку дію — як їх нестача, так і надлишок можуть спричинити робочий стрес. Це:
1. Можливість контролювати робочу ситуацію
та приймати рішення (забагато контролю для
більш автономних особистостей або замало —
для новачків може бути однаково шкідливим).
2. Можливість міжособистісних контактів
(забагато або замало спілкування для різних
людей і в різних робочих ситуаціях може викликати стрес).
3. Можливість реалізувати свої навики і набувати нових (брак знань або необхідність частого
навчання є стресовим фактором).
4. Наявність цілей, поставлених кимось із
вищого керівництва (стрес від неузгодженості
своїх і чужих цілей тощо).
5. Різноманітність роботи (надто одноманітна,
як і надто різноманітна робота може бути стресовою).
6. Інформованість про те, що відбувається
в компанії (як несуттєва, негативна інформація,
так і брак інформації можуть демотивувати працівника).
Інші три «вітаміни» прямо впливають на
здоров’я — чим кращі ці характеристики, тим
вищий рівень захисту від стресу:
7. Оплата праці.
8. Фізична безпека праці.
9. Кар’єрний статус працівника.
Інші дослідження додають ще один стресовий
фактор, пов’язаний з тим, що часто вимоги роботи перевищують здібності працівників.
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Таким чином, умови й організація роботи, взаємини людей у процесі щоденної діяльності, що
в  цілому становлять психосоціальну виробничу
сферу життя, впливають на наше здоров’я і несуть
у собі небезпеку виникнення стресу.

праці працівників, але норм, пов’язаних із захистом від психосоціальних ризиків, ще немає. Тому
відповідальність за захист персоналу від робочого
стресу лежить на совісті роботодавця і безпосередніх керівників та залежить від ініціативи самих
працівників.
Керівники компаній у всьому світі, хоч і вваСтрес і закон
жають боротьбу з психосоціальними ризиками
складною, проте змушені її вести. Фінансові
Цікаво, що керівники компаній у країнах ЄС юри- втрати від наслідків робочого стресу досить віддично зобов’язані оцінювати й усувати ризики в чутні. Адже це і програні справи в суді, і втрати
психосоціальному виробничому середовищі, що від пропуску роботи через хворобу, і плинність
спричиняють виникнення стресів (офіційно їх кадрів, і низька ефективність роботи в ситуації
називають психосоціальними ризиками).
презентеїзму (присутності на робочому місці під
Відомі випадки, коли працівники вигравали час хвороби, коли людина не в змозі ефективно
судові процеси проти роботодавців, якщо було виконувати роботу) тощо. Оцінки фінансових
доведено, що інтенсивність
втрат для бізнесу і для суспраці, овертайми (перепрапільства за даними досліцювання), конфліктність
Керівники компаній у країнах ЄС джень ВООЗ і ЕU-OSHA
керівника тощо призвели до
юридично зобов’язані оцінювати становлять мільярди євро.
порушення фізичного і псиПроте, оцінюючи ризий усувати ризики в
хічного здоров’я підлеглого.
ки виникнення робочого
психосоціальному виробничому
Наприклад, у Франції
стресу, керівникам і HR-ме
середовищі, що спричиняють
необхідність оцінки психонеджерам важливо розумівиникнення стресів
соціальних ризиків та виникти, що хоча і трапляються
нення робочого стресу
справді складні робочі
закріплена в статті L4121-1
ситуації, які потребують від
Трудового кодексу країни. Законодавча норма працівників високої віддачі, але вони можуть мати
передбачає обов’язок роботодавця оцінювати всі місце лише там, де персонал:
ризики, що можуть вплинути на фізичне або психічдобре підготовлений і навчений;
не здоров’я працівників. Відомий випадок, коли був
має високу мотивацію;
засуджений роботодавець, чий працівник отримав
працює у здоровій психологічній атмосфері;
інфаркт міокарду. Було встановлено, що хворобу
має можливість після напруження відновити
спричинили перевантаження та перепрацювання сили.
у зв’язку зі збільшенням обсягу роботи працівника.
Виявилося, що в цілях економії коштів у цій компанії був скорочений персонал. В іншому випадку Особистість працівника і стрес
працівник зміг довести в суді, що його депресія
Через індивідуальні особливості реакція працівбула спричинена саме поганими умовами роботи.
В українському трудовому законодавстві ників на стрес і їх стійкість до стресу різні.
також є норми, що охороняють здоров’я і безпеку Стресова реакція може розвиватися як під впли-
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вом реальних, так і ймовірних подій, тобто тих, які
ще не сталися. Часто людина лякається своїх фантазій і домислів більше, ніж реальної небезпеки.
На силу реакції на робочий стрес впливають:
емоційна врівноваженість, яка може бути
як вродженою й залежати від темпераменту
людини, так і набутою та залежати від виховання, сили волі, вміння управляти своїми емоціями тощо;
особисті установки — приписує людина
успіхи та невдачі собі чи зовнішнім обставинам.
Найбільше піддаються стресу люди, переконані,
що вони безсилі перед зовнішніми обставинами,
так звані хронічні жертви обставин;
досвід переживання стресів у минулому.
Підсилювати реакцію може негативний досвід
подолання стресу, зменшувати — позитивний,
який дає змогу об’єктивно оцінити ризики, уникнути втрати ресурсів, підказує найкращі стратегії
подолання;
здатність людини звернутися за допомогою. Розвинені комунікативні навики, сміливість
показати себе слабким, уміння правильно оцінювати ситуацію та вчасно просити про допомогу знижують силу реакції на стрес і його
наслідки;
особливості мислення людини. Помічено,
що люди у важких ситуаціях мислять «проблемою», «результатом» або «можливістю». Що це
означає?

Моделі мислення та дії
Модель мислення та дії — це система поглядів, за
якою людина сприймає світ і взаємодіє з ним.
Модель «Проблема». Людина з таким мисленням сприймає світ як повний проблем. Її мислення працює таким чином: «У чому проблема? Чому
все так сталося? Хто в цьому винен?». Для таких
людей відповідальність є стресом, вони не здатні
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творчо вирішувати нові нестандартні завдання,
можуть конфліктно поводитися в колективі,
а також сповнені страху за своє майбутнє. Хоча в
звичайних умовах вони працюють стабільно.
Модель «Результат». Людина, яка мислить на
рівні результату, ставить собі запитання: «Що
потрібно і що я хочу зробити? Як цього досягти?
Які є обмеження?».
Мислення таких працівників націлене на
контроль і оцінку своїх дій та всього оточення
з точки зору вимог справи. У разі виникнення
проблем такий працівник приймає рішення –
самому скорегувати проблему чи доповісти про
неї керівнику. Люди результату добре функціонують у ситуаціях середнього рівня складності,
уміють оцінити ризики, проводять хорошу профілактичну роботу, здатні використовувати всі
можливі ресурси для виправлення проблемної
ситуації. Вони можуть правильно проаналізувати отриманий досвід і врахувати його в майбутньому.
Такі люди розглядають організацію як об’єкт
для саморозвитку і ставляться до робочих стресів
як до маркерів, що вказують на слабку ланку, яку
необхідно усунути.
Модель «Можливості». Людина, яка мислить
на рівні можливостей, думає так: «Що я хочу
створити? Які нові перспективи? Яка моя роль?
Які нові можливості відкривають для мене
зміни?».
Такі люди володіють баченням перспективи,
вони настільки вірять у себе, свою місію, свою
справу, що просто не реагують на звичайні робочі
перевантаження. Навіть більше: схоже, що стабільність і усталений порядок для них — це стрес.
Вони, як правило, не задоволені поточним станом
речей, чого б не досягли, і постійно рухаються
вперед. Таких у світі небагато.
Більшість людей належать до тих, хто мислить
на рівні проблеми. Проте перейти на рівень
результату і навіть вище цілком можливо.
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Як допомогти працівникам навчитися
мислити на рівні результату?
Мислення на рівні результату, а особливо можливостей дає змогу успішно протистояти стресу
і досягати поставлених цілей. Проте більшість
працівників «застрягли» на проблемному рівні.
Стереотипи мислення, невдалі способи вирішення проблем, накопичені стреси та психологічні
травми походять з дитинства від моделей поведінки наших батьків і вихователів, тому вкрай
важко зазнають змін. Проте вплинути на свідомість людини можна.
Один із цікавих підходів до роботи з персоналом у напрямку формування мислення на рівні
результату ґрунтується на ідеях психолога Роберта
Ділтса. Він, зокрема, вивчав можливості впливу на
стійкі переконання людей.
У бізнес-психології відома піраміда логічних
рівнів Ділтса. Суть її в тому, що аналіз проблемної ситуації проводиться за певними логічними
рівнями.
Розглянемо їх на прикладі. Керівник дізнався,
що його підлеглий думає змінити місце роботи,
і пробує проаналізувати його цінності та зрозуміти, де стався збій.
1. Рівень оточення — аналіз того, що є важливим для працівника в його оточенні. Керівник
з’ясував, що працівника все влаштовує — завдання, умови роботи, професійна команда.
2. Рівень дій — аналіз того, що є важливим для
працівника у професійній діяльності. Працівник
справно виконує свої обов’язки, робота йому
подобається.
3. Рівень здібностей — аналіз того, які здібності працівник реалізує в роботі, які навики
розвиває. Ось тут керівник виявив проблему.
Виявляється, працівник реалізує не всі свої здібності та вміння, а хотів би.
4. Рівень цінностей — аналіз того, яка цінність
стоїть за здібностями. Керівник з’ясував, що голов
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не для працівника — максимально поділитися зі
світом своїми здібностями, тим, у чому він добре
розбирається, а йому це не вдається.
5. Рівень ідентичності. Працівник розповідає,
яким професіоналом він себе уявляє, який його
ідеальний образ себе, яким би він хотів бути.
6. Рівень місії. На цьому рівні працівник відповідає на запитання: «Навіщо вам потрібно робити
те, що ви робите як професіонал?». У нашому прикладі працівник відповідає, що він робить це, щоб
допомоги людям, щоб їм було легше працювати і
жити.
Далі можна обговорити бачення працівником
озвученої ним місії, як ця місія може проявлятися
в його роботі в компанії. У нашому випадку в компанії проводився набір у групу підготовки внут
рішніх тренерів. Саме там працівник побачив для
себе перспективу реалізації своїх цінностей, розвитку здібностей тренера і наставника.
Рівень залученості персоналу в роботу після
таких мотиваційних бесід значно зростає. Метод на
перший погляд видається складним, проте випробувавши його спочатку на собі, цілком можна
використовувати його потім як в індивідуальних
бесідах з персоналом, так і в тренінговому навчанні, наприклад, у тренінгу керівників «Підвищення
мотивації персоналу».
Загалом дуже корисно досліджувати мотивацію кожного працівника. Розуміючи мотиви поведінки і цінності оточуючих, можна регулювати
їхню поведінку та знижувати рівень робочого
стресу. Наприклад, розібравшись, чому кричить
начальник, можна виявити, що він, як і ви, хвилюється за результат. Ви можете обговорити з ним
можливість проміжних звітів і необхідного конт
ролю, щоб знизити напругу. Розібравшись у
мотивах підлеглого, який став робити багато
помилок, можна дізнатися, що він хоче більшої
самостійності і взяв на себе більше відповідальності, але помилково вирішив, що погоджувати
свої дії з іншими вже не потрібно.
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Стрес керівника
Дослідники робочого стресу відзначають, що
керівники, хоч і менше, ніж інші працівники,
страждають від стресів, але все одно залишаються в групі ризику.
Топ-менеджери, ураховуючи, що частина з
них — це люди, які мислять на рівні можливостей, можуть зазнавати стресу через свою професійну й особисту самотність, нерегламентовану
роботу, необхідність ставити і вирішувати стратегічні завдання з відстроченим результатом,
підтримувати складні відносини з власниками
компанії тощо. Зазвичай топ-менеджери долають стрес самостійно, захоплюючись спортом,
маючи хобі тощо. Але іноді HR-менеджер стає
для топа тією єдиною близькою людиною в компанії, якій він може довірити свої проблеми й
отримати підтримку.
Лінійні менеджери, ураховуючи, що в ідеалі це
люди результату, також можуть зазнавати перенапруження в ситуаціях, коли необхідно:
проводити «в народ» непопулярні рішення
керівництва;
вирішувати питання звільнень, розподілу
премій, відпусток тощо;
бути постійно напоготові, будуючи відносини з підлеглими, клієнтами і керівниками.
Такі керівники досить витривалі у стресових
ситуаціях, і тим не менше потребують певної
допомоги, навчання та підтримки.

Ресурси для протистояння стресу
Ми володіємо достатніми ресурсами для управління стресом, оскільки наш організм завжди
прагне відновити баланс. Тільки потрібно йому
трошки допомогти. Існує маса популярних рекомендацій щодо подолання стресу, але не всі вони
ефективні.
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Наприклад, доведено, що звичка зганяти лють
на неживих предметах не знижує, а, навпаки, підвищує агресивність, призводить до погіршення
здоров’я, породжує звичку не контролювати свою
поведінку. Психолог Бред Бушман вважає, що зривання злості не може знизити емоційну напругу,
тому що не усуває причини конфлікту. Насправді
дуже важливо усвідомлювати свої почуття, говорити про них, освоїти тілесні техніки для зняття стресу, але робити це потрібно під професійним наглядом або за рекомендацією хорошого психолога.
Інші дослідження стосуються оптимізму та
песимізму. Виявляється, в оптимізму є свої мінуси — безтурботність та егоїзм, що ведуть до можливих більших розчарувань і страждань. Водночас
захисний песимізм — це стратегія, коли людина в
думках програє майбутню ситуацію, враховуючи
можливі перешкоди. Роздуми про погане дають
змогу побачити предмет з усіх боків і краще підготуватися до труднощів.

Копінг-стратегії в управлінні стресом
На сьогодні цілий напрям у психології стресу — копінг — вивчає способи використання
ресурсів для управління стресом.
За визначенням психолога Річарда Лазаруса,
копінг — це когнітивні (пізнавальні) або поведінкові зусилля з управління зовнішніми та/або
внутрішніми вимогами, які оцінюються як такі,
що перевищують ресурси людини.
Перші копінг-стратегії можна знайти в працях
Зігмунда Фрейда, присвячених дослідженню
захисних механізмів людської психіки. У багатьох
стресових ситуаціях людина несвідомо використовує звичні з дитинства психологічні прийоми
захисту, щоб знизити рівень напруги під час стресу.
Одні витісняють глибоко в підсвідоме неприйнятні
думки і переживання, в інших відбувається
регрес — вони «впадають в дитинство», треті так
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ретельно аналізують ситуацію, що часто втрачають істину.
Існує безліч психологічних прийомів захисту. Як
правило, вони лише тимчасово усувають неприємну напругу, а багато з них — взагалі неефективні і
можуть спровокувати подальше загострення стресу та хвороб.
На сьогодні хорошим ресурсом для подолання стресу вважається цілий комплекс заходів у
таких напрямках:
індивідуальна робота, що дає змогу проаналізувати причини стресу та особливості переживання стресу саме цією людиною. Наприклад,
висока тривожність, нестійка самооцінка, неправильні установки та цінності підвищують уразливість людини до стресу. Метою копінг-роботи в
цьому випадку буде розробка оптимальних стратегій управління стресом — починаючи від роботи
з неефективними установками і до навчання навикам релаксації та прийомам упевненої поведінки
(особливо в ситуаціях, коли потрібно сказати «ні»);
робота зі стресорами, максимальне зниження їх інтенсивності або усунення;
організація соціальної підтримки, яка дає
змогу уникнути ізоляції людини в стресі, забезпечить їй розуміння, захист, співчуття, розрядку
і практичну допомогу.

Програма управління стресом
у компанії
Як і будь-які інші заходи, заходи з управління
стресом у компанії починаються з оцінки проблеми. Зазвичай для цього використовують опитувальники (див., наприклад, додатки 1 і 2). Також
важливо задіяти керівництво компанії в програмі
подолання стресу.
В організаційній психології популярною є
модель зниження ризику стресу, яка складається
з трьох профілактичних підходів:
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усунення робочих стресорів або їх зменшення;
навчання працівників профілактиці та подоланню стресу;
консультування працівників.
Розглянемо їх докладніше.
Усунення робочих стресорів. HR-служби як
ініціатори прогресу в компаніях можуть і мають
впливати на зменшення кількості робочих стресорів, проводити первинну антистресову профілактику.
HR-менеджер у межах програми управління
стресом, враховуючи рекомендації ВООЗ і міжнародний досвід, може ініціювати:
створення організаційної структури, адекватної бізнес-цілям компанії;
правильний підбір і розстановку кадрів;
організацію ефективного зворотного зв’язку
між підлеглими і керівництвом;
 створення системи своєчасної оцінки
та навчання персоналу;
проведення правильної адаптації нових працівників;
створення програми підготовки ефективних
керівників;
створення системи ефективної мотивації;
формування здорової робочої корпоративної культури тощо.
У деяких випадках HR-служби можуть впливати на адекватність робочих навантажень працівників, справедливість винагороди, кар’єрне просування кращих тощо.
Також HR-менеджери можуть ініціювати організацію навчання керівників навикам оцінки психосоціальних ризиків, що призводять до стресу,
та їх усунення. Хоча це видається малоймовірним
у сучасних бізнес-реаліях.
Навчання працівників профілактиці та подоланню стресу. Більш імовірно в наших умовах
вживати заходів, що знижують вплив стресу
на працівників.
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Перш за все, це тренінгове навчання персоналу
різним копінг-стратегіям і навикам упевненої
поведінки у складних ситуаціях. Традиційно таке
навчання передбачає:
опанування навиків релаксації, медитації,
конструктивного мислення;
розвиток уміння приймати рішення та вирішувати проблеми, управляти іншими, вести переговори, управляти часом;
тренування впевненої поведінки тощо.
Усі ці навики та вміння сприяють підготовці
працівника до складних і нестандартних робочих
ситуацій і укріплюють його ресурси для протистояння стресу.
Слід зауважити, що на тренінги з навчання
навикам подолання стресу краще запрошувати
досвідчених професіоналів ззовні, навіть якщо в
компанії є свої бізнес-тренери.
Консультування працівників. В українських
компаніях немає психологічних служб, які б могли
надавати професійну допомогу тим, хто страждає
від стресу на роботі. Часто HR-менеджер виступає
своєрідним стрес-менеджером для працівників –
до нього звертаються із запитаннями та сповідями
з приводу труднощів і криз на роботі.
Тому HR-менеджеру корисно самому опанувати
навики проведення коучингової бесіди, модерації
конфліктів, освоїти прийоми релаксації. Варто придбати літературу з управління стресом і мати в
запасі контакти професіоналів-психологів, до яких
би міг звернутися працівник у кризовій ситуації.

Оцінка стресостійкості персоналу
під час підбору та просування
Загальне поняття стресостійкості в організаційній психології означає сукупність особистих
якостей, що дають змогу працівнику витримувати значні інтелектуальні та емоційні навантаження (перевантаження), обумовлені особливостями
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професійної діяльності, без особливих шкідливих
наслідків для діяльності, оточуючих і власного
здоров’я.
Що стосується компетенції «стресостійкість», то
вона може визначатися по-різному залежно від
вимог до посади та мети діяльності. Наприклад, для
фінансового аналітика або бухгалтера це може
бути: «висока продуктивність роботи з великими
обсягами інформації в умовах монотонності й
одноманітності діяльності». Для продавця: «висока
продуктивність роботи з постійним потоком людей,
уміння зберігати спокій у конфліктних ситуаціях».
Для керівника: «збереження спокою в стресових
ситуаціях, ставлення до стресів як до неминучості
в професійній сфері, висока якість роботи навіть у
ситуації тиску».
Часто в моделях компетенцій у компаніях під
стресостійкістю мають на увазі самоконтроль,
адаптивність, гнучкість або впевненість у собі.
Для оцінки загального рівня стресостійкості
кандидатів можна використовувати як структуроване інтерв’ю, так і метод кейсів, коли кандидату
потрібно швидко та якісно вирішити якусь проблему. Етика рекрутингу передбачає, що перед
програванням кейсу необхідно попередити кандидата, що в процесі співбесіди ви будете використовувати методи, які допомагають вивчити його
поведінку в нестандартних ситуаціях. Досвід свідчить, що навіть підготовлений кандидат все одно
демонструє властиві йому реакції на напружені
ситуації, а ось непопереджений заздалегідь кандидат вам цього може не пробачити. В Європі та
США керівники компаній разом із рекрутерами
часто змушені виправдовувати перед судом правомірність застосування тих чи інших методів відбору, які могли травмувати психіку кандидата.
У нас, звичайно, зовсім інша ситуація, проте прибічники стрес-інтерв’ю часто очолюють чорні
списки роботодавців в інтернеті.
Використання тестів і опитувальників часто не
виправдовує себе, оскільки респонденти можуть
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маніпулювати відповідями. Очікувати повної відвертості від людини у відповідях на запитання, які
можуть виявити її вразливість, було б наївно.
Звичайно, для професій, для яких стресостійкість і психічна витривалість є ключовими компетенціями, розроблені спеціальні методики, що
прогнозують поведінку людини в напруженій
ситуації. Але і вони не дають 100 % гарантії.
Деякі питання під час інтерв’ю допоможуть
певною мірою прояснити картину стресостійкості
кандидата. Попросіть його розповісти як він:
успішно виконав роботу під пресингом;
вирішив конфліктну ситуацію зі співробітником;
використав свої творчі здібності для вирішення проблеми;
переконав членів команди діяти за його схемою;
не зміг завершити проект вчасно;
зумів передбачити та запобігти можливим
проблемам;
повинен був прийняти відповідальне рішення за браку інформації;
був змушений прийняти непопулярне рішення;
повинен був пристосуватися до складної
обстановки;
погодився з думкою, яка відрізнялася від
його точки зору;
був незадоволений власною поведінкою;
використав свої особисті якості для досягнення мети;
спілкувався з невдоволеним клієнтом;
подолав якусь перешкоду;
був змушений звільнити когось через вагомі
підстави;
обрав неправильне рішення;
помилився у виборі кандидатури під час
прийняття на роботу;
був усунутий від роботи.
Також можна поставити проектні запитання,
наприклад:
що може спричинити стрес на роботі?
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із чим можуть бути пов’язані найбільш негативні почуття на роботі?
через що варто найбільше хвилюватися на
роботі?
через що варто звільнитися?
Аналізуючи відповіді кандидата, потрібно
звертати увагу на те, що хороший рівень стресостійкості властивий людям, які мислять у парадигмі «результату» або «можливості», займають
активну життєву позицію, прагнуть застосовувати ефективні копінг-стратегії в управлінні ситуацією. Поведінка таких людей відрізняється відсутністю вираженого хвилювання з приводу
можливих невдач, прагненням до змагальної
діяльності. Усі ці якості особливо знадобляться в
умовах, коли зміни відбуваються неочікувано та
радикально і де старі стратегії вирішення проблем не працюють.
Таким чином, оцінити ймовірність високої
стресостійкості кандидата можливо. Але приймаючи рішення про прийняття на роботу, необхідно
пам’ятати, що ефективно працювати людина буде
там, де максимально знижено вплив стресових
факторів на всіх етапах роботи. Працівник завжди
повинен мати змогу розвинути й зміцнити свої
професійні навики, включаючи навики управління
стресом.
У нинішній глобальній стресовій ситуації в країні більшість працівників погоджуються з тим, що
робота, плани та завдання, колеги та клієнти відволікають їх від важких думок, підтримують їх і
можливо навіть зцілюють. Робота, яка раніше вважалася стресовою, зараз для багатьох стає фактором соціальної підтримки, допомагає подолати
травматичні хвилювання і тривогу. І це незважаючи на те, що інтенсивність і зміст роботи у багатьох
за останній час змінилися кардинально.
HR-службі та керівникам компаній під силу зробити так, щоб робота мала таку ж цілющу силу для
працівників і в недалекому мирному майбутньому
та приносила відчуття щастя. 
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Додаток 1
Анкета для аналізу стану справ, пов’язаних з робочим стресом у компанії
Результати анкетування допоможуть HR-службі мінімізувати стресові фактори і підготувати програму
навчання працівників управлінню стресом.
Завдання для працівників:
№
з/п
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
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Оберіть можливі причини, що викликають у Вас стрес на роботі.
Позначте в одній з колонок праворуч Ваш варіант відповіді

Ні

Іноді

Так

Організація праці
Великий обсяг роботи
Висока швидкість виконання роботи
Низький рівень участі в прийнятті рішень
Високі вимоги з боку керівництва
Погане матеріальне і моральне стимулювання
Відсутність підтримки з боку керівництва
Нечіткість цілей
Відсутність плану роботи
Незручний графік роботи
Погано організоване робоче місце
Культура організації та інші сфери
Відсутність політики та практики, пов’язаної із шанобливим ставленням до всіх працівників
Домагання, залякування, дискримінація
Стиль командного керівництва і тотального контролю
Відсутність адекватного зворотного зв’язку, конструктивної підтримки керівництва
Незбалансованість між роботою і особистим життям
Конфлікти та погані комунікації в компанії
Страх втратити роботу через злиття компаній, нововведення, реорганізацію тощо
Інші ситуації (опишіть у вільній формі)
Які симптоми стресу Ви відчуваєте?
Дратівливість
Проблеми зі сном (безсоння, переривистий сон)
Втома і нестача енергії
Відчуття безнадійності
Тривога
Напруженість, нездатність розслабитися
Прискорене серцебиття
Постійне обдумування неприємних думок
Інші симптоми
Як Ви самі оцінюєте рівень стресу на роботі (обведіть ваш варіант): низький, средній, високий, дуже високий
На Вашу думку, що може допомогти змінити ситуацію, пов’язану з робочим стресом:
З боку менеджменту компанії:
З Вашого боку:
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Додаток 2
Експрес-діагностика стресогенних факторів у діяльності керівника
(І. Д. Ладанов, В. А. Уразаєва)
Цей тест допоможе на прикладі стресогенних факторів визначити, наскільки керівник адаптований до
певних обставин і як виявляються його здібності в конкретній ситуації.
На кожне запитання потрібно дати одну з п’яти відповідей:
«ніколи» — 1 бал;
«рідко» — 2 бали;
«інколи» — 3 бали;
«часто» — 4 бали;
«завжди» — 5 балів.
№ з/п

Запитання

1

Люди, які працюють з вами, не знають, чого від вас можна очікувати

2

Ви переконані, що робите зовсім не те, що потрібно

3

Ви відчуваєте, що не в змозі виконати суперечливі вимоги вашого керівника

4

Ви відчуваєте сильне навантаження

5

Вам не вистачає часу, щоб якісно зробити роботу

6

Ви відчуваєте, що робота шкодить особистому життю

7

Ви не знаєте, що вам потрібно зробити

8

Ви відчуваєте, що лише влада допоможе вам виконати роботу

9

Ви відчуваєте, що не можете впоратися з необхідною інформацією

10

Ви не знаєте, як оцінює вас ваш керівник

11

Ви не в змозі передбачити реакцію вашого керівника

12

Ваші погляди та погляди вашого керівника цілком протилежні

Бал

Опрацювання результатів тесту
Підсумуйте бали за відповіді на запитання 1–3. Результат більше 12 балів свідчить про підвищену
конфліктність у діяльності керівника.
Підсумуйте бали за відповіді на запитання 4–6. Результат більше 12 балів свідчить про наявність психологічних перевантажень у керівника.
Підсумуйте бали за відповіді на запитання 7–9. Результат більше 12 балів свідчить про те, що у сфері
службової діяльності керівника є проблеми.
Підсумуйте бали за відповіді на запитання 10–12. Результат більше 12 балів свідчить про психологічну
напругу керівника у відносинах із вищим керівництвом.

№ 3 (98) березень 2015

113

Усміхніться

— Ти так схудла! Це нова дієта?
— Так, морква, буряк, картопля.
— А що робила: варила чи смажила?
— Копала!
Жінка за кермом як зірка в небі: ти її бачиш,
а вона тебе ні.
Подруга запитує блондинку:
— Чого сумна?
— У посольстві анкету не прийняли для візи.
— Чому?
— У самому кінці в графі «Не заповнювати»
я написала «Добре».
Лягла качати прес. Заснула.
Справжньої жіночої дружби не буває. Це всім
відомий факт. Дружби між чоловіком і жінкою
теж немає. Питання: з ким дружити жінці?
— Кохана, як же так, ти з Одеси, а не вмієш плавати?
— А ти живеш у Борисполі — літати вмієш?
Жіночий гардероб: одягнути нічого, повісити
нікуди, а викинути шкода!

— Коханий, що будеш на вечерю?
— Картоплю…
— А з чим?
— З м’ясом…
— Я ніби знала! Купила чіпси з беконом.
Вона:
— Ось нарешті здала на права! Хочу машину собі
купити. Порадь, яка для дівчини найкраща?
Він:
— Пральна!
Як пройшов вихідний день?
— Я хотів піти в музей, а дружина — в кіно.
— Ну і як фільм? Сподобався?
Якщо жінка вас обманює, значить ви їй не байдужі.
Жіночий мозок складається з таких частин:
10 % — знання, отримані в школі, 20 % — журнали
та серіали, решта 4 гігабайти — відео з весілля.
— Порадь, що купити дружині на день народження.
— Не простіше тобі спитати в неї?
— Ну… Таких грошей у мене немає.

Якщо в жінки в руках качалка… Це ще не факт,
що будуть пиріжки.

Якщо, побачивши чоловіка, жінка опускає очі,
значить він їй подобається. Якщо, побачивши
жінку, чоловік опускає очі, значить йому подобаються її ноги.

— Мила, чим від тебе так чудово пахне?
— Парфумами, які ти мені вчора подарував.
— Я тобі не дарував парфумів.
— Дарував, дарував. Подивися в гаманці.

— Щось невидиме, що витає в повітрі і робить
нас щасливими, це — Любов.
— Необов’язково... це може бути безкоштовний
WI-FI.
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