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Дорогі читачі!
Хвиля змін у законодавстві триває. Цього разу вона
торкнулася питань призначення та виплати пенсій.
Роз’яснення з цього приводу від посадових осіб ПФУ
читайте в цьому та наступному номерах журналу.
Також великою є ймовірність того, що незабаром
з’явиться новий Закон про державну службу, а Закон
№ 4050, який поки так і не набрав чинності, відійде
у забуття. Натомість розгляд чергового проекту нового
Трудового кодексу, навпаки, відкладається, принаймні
до літа. Найближчим часом завершиться реорганізація
Держпраці шляхом злиття з Держгіпромнаглядом. Нове
положення про цю службу вже затверджене Кабміном.
Водночас довгоочікуваний порядок повідомлення про
прийнятих на роботу працівників досі не затверджений.
Єдиним роз’ясненням із цього питання залишається
лист ДФС (див. с. 28). З огляду на зміну керівництва
самої ДФС можливі чергові зміни в питаннях
оподаткування, що дедалі частіше зачіпають сферу
роботи кадровиків (принаймні на рівні більш тісної
співпраці з бухгалтерією). Отже, попереду, як завжди,
багато цікавого. Залишайтеся з нами!
З повагою,
Ольга Кушик,
головний редактор

Пароль для прямої лінії з 01.04.2015 – 5809
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ЗАКОНОДАВСТВО
8 Моніторинг
Нормативно-правові акти

14

Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на
військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період» від 4 березня 2015 р. № 105

Офіційні роз’яснення

17 Лист Міністерства соціальної політики України

«Про застосування деяких норм Закону України
від 28.12.2014 № 76-VIII» від 23 лютого 2015 р.
№ 2327/0/14-15/13

18 Лист

Міністерства соціальної політики
України «Щодо звільнення працівників, призваних на військову службу за призовом під
час мобілізації, у зв’язку із закінченням строку трудового договору» від 5 грудня 2014 р.
№ 520/06/186-14

19 Лист Державного центру зайнятості «Щодо при-

значення допомоги по безробіттю особам після
закінчення строку повноважень за виборною
посадою» від 3 жовтня 2014 р. № ДЦ-046709/0/6-14

20 Лист Державного центру зайнятості «Щодо

деяких питань працевлаштування іноземців в
Україні» від 13 лютого 2015 р. № ДЦ-09964/0/6-15

21 Лист Державного центру зайнятості «Щодо

одержання допомоги по безробіттю та
умов щодо її отримання» від 23 січня
2015 р. № ДЦ-01-465/0/6-15

4

24 Лист Фонду соціального страхування з тим-

часової втрати працездатності «Щодо тривалості виплати допомоги по вагітності та
пологах жінкам, віднесеним до категорії 4
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобиль
ської катастрофи» від 28 січня 2015 р.
№ 2.4-15-171

26 Лист Фонду соціального страхування з тим-

часової втрати працездатності «Щодо виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах і на поховання
застрахованим особам, переселеним із зони
проведення антитерористичної операції» від
10 лютого 2015 р.

28 Лист Державної фіскальної служби України
«Щодо повідомлення про прийняття працівників на роботу» від 29 січня 2015 р.
№ 2627/7/99-99-17-03-01-17

Судова практика — доступно!

42 Ухвала Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 лютого 2015 р.
у справі № 6-42241св14

ПРАВО
Зміни в законодавстві

48 Володимир Забудський

Новели в порядку видачі дозволів на
працевлаштування іноземців

11 лютого 2015 р. набрала чинності постанова
КМУ «Деякі питання дерегуляції господарської
діяльності» від 28 січня 2015 р. № 42. У ній питання реєстрації пестицидів і агрохімікатів та регулювання у сфері карантину рослин дивним
чином опинилися по сусідству зі змінами до
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Порядку видачі, продовження дії та анулювання
дозволу на застосування праці іноземців та осіб
без громадянства, затвердженого постановою
КМУ від 27 травня 2013 р. № 437. Нововведення
не можна назвати фундаментальними, проте
вони, безумовно, заслуговують на увагу кадровиків, які звикли мати справу із працевлаштуванням іноземців

Актуальна тема

52 Олена Охріменко
Зміни у виплаті пенсій
працюючим пенсіонерам

Ухвалений 2 березня 2015 р. Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо пенсійного забезпечення» № 213-VІІ,
який набрав чинності з 1 квітня 2015 р., передбачає зміну законодавчих норм, що стосуються
питань встановлення особливого порядку вип
лати пенсій працюючим пенсіонерам. Особливо
слід звернути увагу на умови виплати пенсій тим
пенсіонерам, які працюють на посадах державних службовців, прокурорів, суддів, народних
депутатів тощо

Пенсійне забезпечення

58 Галина Мастюгіна
Що таке «оптимізація» заробітку
і як вона впливає на розмір пенсії

Як відомо, розмір пенсії в солідарній системі залежить від страхового стажу особи та заробітку
чи доходу, який вона отримувала протягом своєї
трудової діяльності та з якого були сплачені внески до Пенсійного фонду України. Імовірно, що
не завжди особа мала високий заробіток. Крім
того, у певні періоди вона могла перебувати на
обліку в центрі зайнятості. Саме для таких випадків законом передбачено можливість проведення
«оптимізації» заробітку. Спробуємо розібратися,
що це таке
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Бюджетна сфера

62 Олена Морева

Визначаємо назву посади заступника
директора загальноосвітнього
навчального закладу

Уводячи в штатний розпис ту чи іншу одиницю,
керівники загальноосвітніх навчальних закладів
іноді використовують професійну назву роботи,
якої немає в Класифікаторі професій, або таку, що
не відповідає потребам закладу. Особливо це стосується назв посад заступників директора, оскільки таких посад Класифікатором безпосередньо не
передбачено. Але оскільки від правильності записів назв професій і посад залежатиме розмір зарплати (а в подальшому і пенсії) працівника, його
право на доплати й надбавки, тривалість відпустки, питанню визначення правильної назви посади
слід приділити особливу увагу

65 Відповіді на запитання
68 Календар

ПРАКТИКА
Трудові відносини

70 Вікторія Галкіна
Звільнення та прийняття працівників за
переведенням між підприємствами

Зазвичай, коли йдеться про переведення, мають на
увазі іншу посаду або роботу в тому самому або в
іншому структурному підрозділі, або навіть в іншій
місцевості, але в межах одного підприємства.
Переведення на інше підприємство посідає окреме
місце в трудових відносинах і по своїй суті переведенням не є, оскільки приводить не до зміни умов роботи в межах одного трудового договору, а до припинення трудового договору з одним роботодавцем і
укладення його з іншим. Тому переведення на інше
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підприємство слід розглядати у двох аспектах: як
звільнення з роботи за пунктом 5 статті 36 КЗпП та як
прийняття на роботу в порядку переведення

HR-практика

102 Юлія Шатько
Нематеріальна мотивація

Діловодство

84 Олена Загорецька

Організація роботи з вихідними
документами

Вихідними є документи, які після створення на підприємстві надсилаються іншим юридичним та фізичним особам або видаються на руки працівникам
підприємства, у т. ч. колишнім. По суті, вихідним
може бути будь-який службовий документ: лист,
акт, довідка, договір, доповідна записка, звіт, зведення, висновок, рішення, подання, направлення
тощо. У статті розглянемо основні етапи роботи з
вихідними документами — від підготовки їх проектів
до відправлення адресатам

Трудові книжки: практикум

92 Віктор Рожнов
Виправлення та зміна записів у трудових
книжках працівників

У статті наведено роз’яснення та зразки внесення
до трудових книжок записів про виправлення неправильних записів про роботу та зміну записів про
звільнення на підставі рішення суду (у зв’язку з поновленням на роботі, зміною підстави або дати
звільнення)
РЕКЛАМА

6

ПЕРСОНАЛ

У нинішніх непростих умовах соціально-економічної кризи, коли багато компаній відчувають значні
фінансові труднощі, нематеріальна мотивація виходить на перший план. Можна поставити закономірне запитання: чи потрібно взагалі займатися
питаннями мотивації в кризу? Адже здається, що
в теперішній ситуації працівник як ніколи має бути
зацікавлений у тому, щоб не втратити роботу й не
залишитися без коштів для існування. Але це
лише одна сторона медалі. Подивимося на іншу.
Будь-яка компанія, особливо в кризовий час, зацікавлена в досягненні конкретного результату.
Привести організацію до запланованих фінансових показників може тільки ефективний працівник. Чи буде ефективним той, хто просто боїться
втратити роботу? Навряд чи

Досвід фахівців

110 Олена Урусова

Нормування чисельності як інструмент
планування штату

У всі часи фонд оплати праці був і буде однією з
найвитратніших частин бюджету, тому завжди зазнаватиме спроб оптимізації. Не секрет, що в кризу 2008–2009 рр. багато компаній звільняли персонал «на око». Звичайно, підхід у всіх був різний,
та й результат теж. Сьогодні хочеться врахувати
помилки попередньої кризи і гідно підготуватися
та подолати нову. Такою «гідною» формою підготовки для автора стало нормування чисельності
працівників як дієвий інструмент планування кількості персоналу. До нього можна ставитися порізному — критикувати, засуджувати, але слід
визнати, що цей інструмент був і залишається
найточнішим в арсеналі HR-служби
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Закон України «Про внесення зміни
до статті 73 Кодексу законів про
працю України» від 5 березня
2015 р. № 238-VIII

В

Закон України «Про внесення зміни
до статті 8 Закону України «Про
соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх
сімей» від 5 березня 2015 р.
№ 242-VIII

З

Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо пенсійного
забезпечення» від 2 березня
2015 р. № 203-VIII

У

несено зміни до статті 73 КЗпП, яким установлено новий святковий
(неробочий) день: 14 жовтня — День захисника України. Отже, робота в
цей день не проводитиметься.
Закон набрав чинності з 25 березня 2015 р.
гідно зі змінами час перебування громадян України на військовій службі
зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за
спеціальністю, а також до стажу державної служби.
Час проходження строкової військової служби, а також час проходження військової служби в особливий період, зараховуються до стажу роботи,
що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на
момент призову на строкову військову службу, військову службу в особливий період особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або обіймала посаду, що дає право на
призначення пенсії за віком на пільгових умовах.
Час навчання в професійно-технічному навчальному закладі, час проходження строкової військової служби, а також час проходження військової
служби в особливий період, які зараховуються до стажу роботи, що дає право
на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не мають перевищувати
наявного стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.
Час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи
за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах
у порядку, який визначається КМУ.
Закон набрав чинності з 25 березня 2015 р.

становлено тимчасове (з 1 квітня по 31 грудня 2015 р.) обмеження на
виплату пенсій працюючим пенсіонерам (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, членів сім’ї загиблого військовослужбовця (осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»)). Так, пенсія, призначена відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», розмір якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму,
установленого для осіб, які втратили працездатність (1423,50 грн), виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, установленого для осіб, які втратили працездатність. А особам, які працюють на посадах, що дають право на призначення пенсії або
щомісячного довічного грошового утримання в порядку та на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про
судоустрій і статус суддів», «Про статус народного депутата України», пенсії
не виплачуються.
Огляд зазначених змін — на с. 52.
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Крім того, змінено умови призначення пенсій за віком на пільгових
умовах та за вислугу років. Зокрема, підвищено пенсійний вік для жінок та
збільшено тривалість спеціального стажу.
Огляд цих змін — у наступному номері.
Закон набрав чинності з 1 квітня 2015 р.
Закон України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України
щодо посадових осіб
контролюючих органів» від
2 березня 2015 р. № 215-VIII

З

Закон України «Про внесення змін
до розділу VIII «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону
України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування»
щодо зменшення навантаження на
фонд оплати праці» від 2 березня
2015 р. № 219-VIII

У

№ 4 (99) квітень 2015

гідно з доповненням до пункту 344.1 ПКУ з 1 квітня по 31 грудня 2015 р.
посадовим особам контролюючих органів у період роботи в цих органах
пенсії, призначені відповідно до законодавства, не виплачуються.
Закон набрав чинності з 1 квітня 2015 р.

становлено нові умови зменшення бази нарахування ЄСВ. Умови, які
були передбачені пунктом 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні поло
ження» 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 (див. № 2, 2015, с. 46), втратили чинність.
Нові умови прописані в пункті 95 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI. Визначено, що
в період по 31 грудня 2015 р. під час нарахування заробітної плати (доходів)
фізичним особам та/або нарахування винагороди за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з
вагітністю та пологами розмір ЄСВ застосовується з понижуючим коефіцієнтом,
якщо платником ЄСВ виконуються одночасно такі умови:
а) база нарахування ЄСВ у розрахунку на одну застраховану особу у
звітному місяці збільшилась на 20 і більше відсотків порівняно із середньомісячною базою нарахування ЄСВ платника за 2014 р. у розрахунку на одну
застраховану особу;
б) після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану
особу у звітному місяці становитиме не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014 р.;
в) кількість застрахованих осіб у звітному місяці, яким нараховані виплати, не перевищує 200 % середньомісячної кількості застрахованих осіб
платника за 2014 р. Ця умова не застосовується до платників ЄСВ, визначених в абзацах третьому та четвертому пункту 1 частини першої статті 4
Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування».
Крім того, наведено формулу для розрахунку понижуючого коефіцієнта.
Коефіцієнт обчислюється платником ЄСВ щомісяця самостійно, про що
платник зазначає у звіті. Якщо в результаті розрахунку коефіцієнта його
значення становить менше ніж 0,4, то платник застосовує коефіцієнт 0,4.
З 1 січня 2016 р. ставки ЄСВ застосовуватимуться з коефіцієнтом 0,6.
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Коефіцієнт застосовується у т. ч. під час нарахування заробітної плати
(доходів) фізичним особам із джерел не за основним місцем роботи.
Під час розрахунку коефіцієнта показники за 2014 р. визначаються на
підставі звітності платника ЄСВ.
Закон набрав чинності з 13 березня 2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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Постанова «Про затвердження
Порядку виплати компенсації
підприємствам, установам,
організаціям у межах середнього
заробітку працівників, призваних
на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий
період» від 4 березня 2015 р.
№ 105

В

Постанова «Про роботу за
сумісництвом працівників
державних підприємств, установ
і організацій, які переміщуються
з районів проведення
антитерористичної операції»
від 4 березня 2015 р. № 81

У

Постанова «Про затвердження
Положення про Державну службу
України з питань праці»
від 11 лютого 2015 р. № 96

З

ідповідно до частини третьої статті 119 КЗпП уряд затвердив Порядок
виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах
середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, яким визначається механізм виплати зазначеної компенсації за рахунок коштів державного бюджету. Для виплати компенсації
підприємство подає щомісяця до 15 числа органу соціального захисту населення звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, погоджений із військовим комісаріатом, який здійснював призов працівника, за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку.
Постанова набрала чинності з 17 березня 2015 р.
Текст постанови — на с. 14.

становлено, що на період проведення АТО положення пунктів 2–4 постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 щодо тривалості
роботи за сумісництвом, порядку надання відпустки та заборони роботи за
сумісництвом (крім заборони, установленої законом) не застосовуються до
працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення АТО.
Нагадаємо, положення зазначених пунктів 2–4:
тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 год. на
день і повного робочого дня у вихідний день, а загальна тривалість роботи
за сумісництвом протягом місяця не може перевищувати половини місячної норми робочого часу;
відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;
не мають права працювати за сумісництвом керівники державних
підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних
підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їх заступники (за винятком
наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).
Постанова набрала чинності з 11 березня 2015 р.
гідно з положенням Державна служба України з питань праці (Держпраці)
є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМУ через Мінсоцполітики і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення
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державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за
додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загаль
нообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття у частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій,
надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з
метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
Постанова набрала чинності з 17 березня 2015 р.
Постанова «Деякі питання
оформлення і видачі довідки про
взяття на облік особи, яка
переміщується з тимчасово
окупованої території України або
району проведення
антитерористичної операції»
від 4 березня 2015 р. № 79

П

ід час видачі довідок посадова особа уповноваженого органу інформуватиме особу, яка переміщується, про обов’язок повідомити протягом
10 днів відповідному територіальному підрозділу ДМС про фактичне місце
проживання, а також про зміну фактичного місця проживання або повернення до покинутого місця проживання. Територіальний підрозділ ДМС у триденний строк після повідомлення особою, яка переміщується, про фактичне
місце проживання проводитиме перевірку наведених у довідці відомостей і
проставлятиме в разі підтвердження таких відомостей на зворотному боці
довідки відмітку про реєстрацію місця проживання осіб, зазначених у довідці.
Довідка не буде дійсною без проставлення зазначеної відмітки. У разі непідтвердження відомостей про фактичне місце проживання осіб, які переміщуються, прийматиметься рішення щодо зняття з обліку таких осіб.
Постанова набрала чинності з 18 березня 2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Порядку
виконання архівними установами
запитів юридичних та фізичних
осіб на підставі архівних
документів та оформлення
архівних довідок (копій, витягів)»
від 2 березня 2015 р. № 295/5

№ 4 (99) квітень 2015

Д

ія Порядку поширюється, зокрема, на центральні державні архіви, галузеві державні архіви, місцеві державні архівні установи, архівні установи
органів місцевого самоврядування, архівні підрозділи державних наукових
установ, музеїв та бібліотек, архівні підрозділи державних органів, органів
місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ
та організацій.
Виконання запитів в архіві організовується за наявності в запиті найменування організації, її місцезнаходження (для юридичної особи), прізвища,
імені, по батькові, місця проживання (для фізичної особи), теми (запитання), хронологічних рамок запитуваної інформації. Запит фізичної особи
може стосуватися самого заявника, осіб, що перебувають на його утриманні, під опікою або піклуванням, його померлої дружини (чоловіка), близьких родичів (батьків, дітей, сестер, братів, баби, діда та ін.).
Усі види інформаційних документів надаються фізичним або юридичним особам із застереженням, що вони не можуть бути розмножені (пов
ністю чи у витягах), в інший спосіб тиражовані або включені до інформаційних мереж, баз даних без дозволу архіву, який надав інформаційні документи, або Державної архівної служби.
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Порядком окремо визначені вимоги до оформлення архівних довідок
про підтвердження трудового стажу, заробітну плату, військову службу,
освіту, участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, нагородження, нещасні
випадки на виробництві, лікування.
Наказ набрав чинності з 13 березня 2015 р.
Наказ «Про затвердження
Положення про умови зберігання
документів Національного
архівного фонду» від 2 березня
2015 р. № 296/5

П

оложення встановлює основні вимоги до умов зберігання документів
Національного архівного фонду незалежно від виду носія, що забезпечують їх належну збереженість. Вимоги цього Положення є обов’язковими для
виконання архівними установами, які зберігають документи НАФ: центральними та галузевими державними архівами, державними архівами областей,
Києва, архівними відділами районних, районних у місті Києві державних
адміністрацій, архівними відділами міських рад, архівними підрозділами державних наукових установ, музеїв та бібліотек, архівними установами
Національної академії наук.
Попередній наказ Державного комітету архівів України «Про затвердження Положення про умови зберігання архівних документів» від 15 січня
2003 р. № 6 втратив чинність.
Наказ набрав чинності з 13 березня 2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
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Наказ «Про затвердження Правил
охорони праці для працівників
музеїв» від 19 січня 2015 р. № 18

П

Наказ «Про затвердження Правил
охорони праці під час виробництва
алюмінію» від 19 січня 2015 р.
№ 19

П

Наказ «Про затвердження Правил
охорони праці під час експлуатації
хвостових і шламових господарств
гірничорудних і нерудних
підприємств» від 19 січня 2015 р.
№ 20

П

равила є обов’язковими для роботодавців і працівників, що займаються
музейною справою, і поширюються на всіх суб’єктів господарювання
незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які займаються музейною справою.
Наказ набрав чинності з 24 лютого 2015 р.
равила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від
форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва алюмінію, установлюють вимоги з охорони праці під
час виробництва алюмінію (первинного або переробки) і є обов’язковими
для роботодавців та працівників, які виконують роботи з виробництва алюмінію.
Наказ набрав чинності з 3 березня 2015 р.
равила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від
форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність, пов’язану з експлуатацією хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств, і не поширюються на суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з експлуатацією споруд систем очищення
стічних вод, систем транспортування і укладання зневоднених хвостів, хвос-
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тосховищ і шламосховищ з дамбами мерзлого типу. Правила є обов’язковими
для роботодавців та працівників, які виконують роботи під час експлуатації
хвостових і шламових господарств.
Наказ набрав чинності з 24 лютого 2015 р.
Наказ «Про затвердження Правил
охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт»
від 19 січня 2015 р. № 21

П

Наказ «Про затвердження Правил
охорони праці під час
застосування та зберігання
дихлоретану» від 27 січня 2015 р.
№ 36

П

равила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від
форм власності та організаційно-правової форми, які в процесі своєї
діяльності виконують вантажно-розвантажувальні роботи, навантаження
(розвантаження) або вивантаження, і є обов’язковими для роботодавців та
працівників, які виконують вантажно-розвантажувальні роботи.
Наказ набрав чинності з 3 березня 2015 р.

равила поширюються на підприємства, установи, організації незалежно
від форми власності та виду діяльності, на яких застосовується та зберігається дихлоретан, а вимоги цих Правил є обов’язковими для роботодавців
та працівників підприємств, які виконують роботи під час застосування та
зберігання дихлоретану.
Наказ набрав чинності з 3 березня 2015 р.

УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Наказ «Про порядок оформлення
матеріалів про адміністративні
правопорушення» від 16 лютого
2015 р. № 3/02-15
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П

орядком визначається механізм складання уповноваженими особами
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 18839
«Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних», 18840
«Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини» та 2123 «Порушення права на інформацію та права на звернення» КУпАП. У додатку 1 до Порядку наведено форму протоколу про
адмінпорушення.
Визнано таким, що втратив чинність, наказ Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини «Про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення» від 15 серпня 2013 р. № 20/02-13.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова
від 4 березня 2015 р. № 105
Про затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям
у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період
Відповідно до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України Кабінет Міністрів
України постановляє:
Затвердити Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах
середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період, що додається.
Прем’єр-міністр України

А. Яценюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2015 р. № 105

ПОРЯДОК
виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку
працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
1. Цей Порядок визначає механізм виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період (далі — працівники), за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2501350 «Компенсація підприємствам, установам, організаціям у
межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період» (далі — бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:
Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань
соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — структурні підрозділи соціального захисту населення);
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві
та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва
та Севастополя) рад (далі — органи соціального захисту населення).
3. Бюджетні кошти спрямовуються підприємствам, установам, організаціям на компенсацію
витрат на виплату середнього заробітку працівникам, які працювали на таких підприємствах,
в  установах, організаціях на час призову на військову службу, не більше одного року (далі —
компенсація).
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4. Для виплати компенсації підприємство, установа або організація подає щомісяця до 15 числа
органу соціального захисту населення звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку
працівникам згідно з додатком 1, погоджений районним (міським) військовим комісаріатом, який
здійснював призов працівника на військову службу, в частині підтвердження призову та проходження військової служби, для подання до 19 числа їх копій, а також зведених звітів про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам згідно з додатком 2 структурним підрозділам соціального захисту населення.
Структурні підрозділи соціального захисту населення щомісяця до 23 числа подають відомості про загальний обсяг фактичних витрат на виплату середнього заробітку працівникам згідно з
додатком 3 Мінсоцполітики для спрямування їм бюджетних коштів, що спрямовуються органам
соціального захисту населення для перерахування підприємствам, установам, організаціям.
5. Обчислення середнього заробітку працівників здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8
лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, с. 111).
6. Виплата компенсації проводиться підприємствами, установами, організаціями у строки,
визначені статтею 115 Кодексу законів про працю України.
7. Оподаткування, нарахування і сплата єдиного соціального внеску на компенсацію проводяться відповідно до Податкового кодексу України і Закону України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції,
пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми
та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.
Додаток 1 до Порядку
ЗВІТ
про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
_________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

у __________________ 20__ р.
(місяць)  

_________________________________________________________
(найменування і місцезнаходження органу соціального захисту населення)

Прізвище, ім’я та
по батькові

МП

Посада
(професія)

Нарахована
середня
заробітна плата

Найменування
військового комісаріату,
дата і номер наказу про
призов, звільнення

Примітка

Керівник	 __________                 ___________________

					              (підпис)                         (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер 	

__________                     ___________________

					              (підпис)                         (ініціали, прізвище)
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Погоджено
МП

Військовий комісар

__________                 ___________________

					              (підпис)                         (ініціали, прізвище)

«___» _______________ 20__ р.
Додаток 2 до Порядку
ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам,
призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
________________________________________________________________
(найменування органу соціального захисту населення)

у _____________________ 20__ р.
(місяць)

_______________________________________________________________________
(найменування і місцезнаходження структурного підрозділу соціального захисту населення)

Найменування підприємства,
установи, організації
Усього
МП

Кількість працівників

Керівник

Нарахована середня
заробітна плата

Примітка

__________               ___________________

					              (підпис)                         (ініціали, прізвище)

     Головний бухгалтер

__________               ___________________

					              (підпис)                         (ініціали, прізвище)

«___» _______________ 20__ р.
Додаток 3 до Порядку
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ
фактичних витрат на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним
на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
_________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу соціального захисту населення)

у _____________________ 20__ р.
(місяць)

Найменування району (міста)

Кількість
працівників

Мінсоцполітики

Нарахована середня
заробітна плата

Примітка

Усього
МП

Керівник	 __________                         ___________________

					              (підпис)                         (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________                        ___________________

					              (підпис)                         (ініціали, прізвище)

«___» _______________ 20__ р.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 23 лютого 2015 р. № 2327/0/14-15/13
Про застосування деяких норм Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII
Міністерство соціальної політики України розглянуло лист Міністерства освіти і науки України
стосовно виконання пункту 10 розділу III «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення
змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня
2014 р. № 76-VIII (далі — Закон) і повідомляє.
Відповідно до пункту 10 розділу III «Прикінцеві положення» Закону у 2015 р. максимальний
місячний розмір заробітної плати (грошового забезпечення) народних депутатів України, членів
Кабінету Міністрів України, прокурорів, працівників державних органів (крім Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції) та інших бюджетних
установ, працівників Національного банку України, суддівської винагороди обмежується 7 розмірами мінімальної заробітної плати (з 1 січня — 8526 грн), а при скороченні чисельності працівників — 10 розмірами мінімальної заробітної плати (12 180 грн) (виплата допомоги по тимчасовій
непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціальнопобутових питань та оплата часу щорічної відпустки не враховується у зазначеному максимальному розмірі).
Зазначене обмеження стосується всіх працівників галузі освіти.
Чинним законодавством визначено право громадян на працю, яке може бути реалізовано
шляхом укладення трудового договору або договору цивільно-правового характеру (договір підряду, договір про надання послуг, інші договори, передбачені Цивільним кодексом України).
За трудовим договором працівника приймають на роботу (посаду), яка включена до штату
підприємства, установи, для виконання певної роботи за конкретною кваліфікацією, професією,
посадою. Працівникові гарантується заробітна плата, встановлені трудовим законодавством
гарантії, пільги, компенсації тощо.
За договором підряду (цивільно-правовим договором), укладеним між власником і громадянином, останній зобов’язується за винагороду виконати для підприємства, установи індивідуально визначену роботу. Основною ознакою, що відрізняє підрядні відносити від трудових, є те, що
трудовим законодавством регулюється процес трудової діяльності, її організація. За цивільноправовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою
договору є отримання певного матеріального результату. За підрядним договором оплачується не
процес праці, а її результати.
Обмеження максимального розміру місячної заробітної плати стосується заробітної плати, яку
працівник отримує за трудовим договором.
Постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 установлено, що працівники державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору.
Отже, при роботі за сумісництвом з працівником укладається трудовий договір. Стороною
трудового договору про роботу за сумісництвом на стороні власника (підприємства, установи,
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організації) може бути як інший власник (підприємство, установа, організація), так і той же власник (підприємство, установа, організація), з яким працівник уклав трудовий договір про основну
роботу. У останньому випадку трудові договори юридично не пов’язані між собою.
Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
З урахуванням зазначеного, обмеження заробітної плати має здійснюватись окремо за кожним з трудових договорів (як за основним місцем роботи так і за сумісництвом пропорційно відпрацьованому часу).
При цьому, такі окремі роботи, що відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом
(педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік, завідування кафедрою з оплатою з розрахунку 100 годин за навчальний рік), які мають право виконувати
усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, на нашу думку, не включаються
в місячну заробітну плату при визначенні обмеження.
Обмеження максимального місячного розміру заробітної плати (грошового забезпечення)
працівників державних органів та інших бюджетних установ здійснюється шляхом коригування
розмірів додаткової заробітної плати (доплат, надбавок, премій).
Заступник Міністра —
керівник апарату

В. Іванкевич

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 5 грудня 2014 р. № 520/06/186-14
Щодо звільнення працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації,
у зв’язку із закінченням строку трудового договору
Відповідно до частини другої статті 23 КЗпП строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням
характеру подальшої роботи, або умов її виконання, або інтересів працівників та в інших випадках,
передбачених законодавчими актами.
Відповідно до частини третьої статті 119 КЗпП за працівниками, призваними на військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше року, зберігаються місце роботи,
посада та компенсується з бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких
вони працювали на момент призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.
Вказані норми передбачають, що між роботодавцем і працівником, призваним на військову
службу під час мобілізації, на особливий період зберігаються трудові відносини (але не більше
року), а працівник тільки звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків. Якщо
працівник після закінчення зазначеного періоду не стане до виконання виробничих або службових
обов’язків, трудові відносини з ним мають бути припинені.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 КЗпП підставами припинення трудового договору є закінчення строку. Укладаючи строковий трудовий договір, працівник надає добровільну
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згоду на його припинення у визначений сторонами в трудовому договорі строк. Тому звільнення
працівника на цій підставі не є звільненням з ініціативи роботодавця.
У такому випадку після закінчення строку трудового договору, укладеного з працівником,
призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за яким
зберігаються не більше року місце роботи, посада та компенсується з бюджету середній заробіток
на підприємстві, дія трудового договору може бути припинена.
В іншому випадку, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк (частина перша ст. 391 КЗпП).
Обмеження щодо звільнення працівників, призваних на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, поширюються на звільнення працівників з ініціативи роботодавця.
Водночас повідомляємо, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони мають інформаційний, рекомендаційний і необов’язковий характер.
Заступник директора
юридичного департаменту		 І. Кузнєцова

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
Лист
від 3 жовтня 2014 р. № ДЦ-04-6709/0/6-14
Щодо призначення допомоги по безробіттю особам після закінчення строку повноважень
за виборною посадою
Державний центр зайнятості <…> розглянув звернення про призначення допомоги по безробіттю особам після закінчення строку повноважень за виборною посадою та в межах компетенції
повідомляє таке.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Спеціальним законом, що визначає правові, фінансові й організаційні засади загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття, є Закон України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі — Закон).
З метою визначення механізму призначення, виплати допомоги по безробіттю, у т. ч. одноразової для організації безробітними підприємницької діяльності, Міністерством праці та соціальної політики 20 листопада 2000 р. видано наказ № 307 «Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності» (далі — Порядок).
Відповідно до частини четвертої статті 31 цього Закону виплата допомоги по безробіттю та
матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації відкладається на строк, що дорівнює періоду, протягом якого застрахованій особі відповідно
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до законів надається вихідна допомога або інші виплати при звільненні з підприємств, установ і
організацій або закінченні строку повноважень за виборною посадою, що забезпечують часткову
або тимчасову компенсацію втраченого заробітку.
Аналогічна норма також вказана в пункті 5.1 розділу 5 Порядку, при цьому в пункті 5.2 визначено, що особам, яким вихідна допомога або інші компенсаційні виплати було виплачено одноразово, виплата допомоги по безробіттю відкладається не більше ніж на місяць, а в разі здійснення таких виплат щомісяця — до закінчення періоду їх виплати.
Вищезазначені норми не визначають, що надання статусу безробітного може бути підставою
для припинення виплати вихідної допомоги особам після закінчення строку повноважень за
виборною посадою, при цьому вони чітко визначають, що виплата допомоги по безробіттю відкладається на строк, що дорівнює періоду, протягом якого застрахованій особі відповідно до
законів надається вихідна допомога.
Одночасно повідомляємо, що правові норми можуть бути викладені лише в нормативно-правовому акті. Листи Державного центру зайнятості не встановлюють нових правових норм, а мають
лише інформаційний характер.
Директор								

Ю. Харченко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
Лист
від 13 лютого 2015 р. № ДЦ-09-964/0/6-15
Щодо деяких питань працевлаштування іноземців в Україні
Державний центр зайнятості Міністерства соціальної політики України на Ваші запити від 7
лютого 2015 р. та 10 лютого 2015 р. щодо деяких питань працевлаштування іноземців в Україні та
можливості звернення до державної служби зайнятості, в межах компетенції, повідомляє.
Відповідно до статті 26 Конституції України іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також
несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією,
законами чи міжнародними договорами України.
Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про зайнятість населення» іноземці
та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в України біженцями,
яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, котрі потребують додаткового захисту,
яким надано тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на еміграцію в Україну, мають
право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.
Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства, виданого в порядку, визначеному Законом України «Про
зайнятість населення», якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
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Дозвіл на застосування праці іноземця видається державною службою зайнятості підприємству, установі чи організації відповідно до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 437 (із змінами).
Відповідно до пункту 3 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб,
які шукають роботу, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня
2013 р. № 198 (із змінами), іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано
притулок в Україні чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну,
у разі звернення до центру зайнятості пред’являють посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця, або особи, яка потребує додаткового захисту, або якій надано тимчасовий захист,
а також інші документи, передбачені зазначеним Порядком.
Слід зазначити, що право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні
послуги згідно статті 6 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття» мають застраховані особи та молодь, яка закінчила або припинила навчання
у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової
військової або альтернативної (невійськової) служби.
Іноземці, які мають посвідки на тимчасове проживання в Україні, мають право звернутись до
центру зайнятості незалежно від місця проживання та/або перебування для безоплатного сприяння у працевлаштуванні та одержання інформації про ситуацію на ринку праці.
Також звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України
«Про зайнятість населення» іноземці та особи без громадянства мають право провадити в Україні
інвестиційну, зовнішньоекономічну та інші види діяльності відповідно до законодавства.
З повагою,
Перший заступник директора

Я. Кашуба

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
Лист
від 23 січня 2015 р. № ДЦ-01-465/0/6-15
Щодо одержання допомоги по безробіттю та умов щодо її отримання
Конституційне право громадян на соціальний захист під час безробіття гарантується
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, що забезпечується реалізацією
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі — Закон).
Цим Законом підтверджується право безробітних на одержання допомоги по безробіттю та
встановлюються відповідні умови щодо її отримання.
Зокрема, статті 22 і 23 Закону та Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, що затверджений

№ 4 (99) квітень 2015

21

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

наказом Мінпраці України від 20 листопада 2000 р. № 307, зареєстрований у Мін’юсті України
14 грудня 2000 р. за № 915/5136, визначають умови отримання допомоги по безробіттю, її тривалість і розмір.
Частиною другою статті 22 Закону визначено, що застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців або звільнені з останнього місця роботи з
підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 КЗпП, особи,
зазначені у частині другій статті 6 цього Закону, мають право на допомогу по безробіттю у
мінімальному розмірі.
Крім того, цією статтею визначено, що допомога по безробіттю виплачується з восьмого дня
після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.
А для осіб, які були звільнені з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин та отримали статус безробітного, така виплата починається з 91-го календарного дня.
Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних
днів протягом двох років, а для осіб передпенсійного віку (за два роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.
У разі чергового визнання в установленому порядку застрахованої особи безробітною у межах
двох років, протягом яких виплачується допомога по безробіттю, тривалість її виплати враховується сумарно.
Частиною першою статті 23 Закону передбачено, що застрахованим особам, визнаним в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування, розмір допомоги по безробіттю
визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до
Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266, залежно від страхового стажу: до двох років —
50 %; від 2 до 6 років — 55 %; від 6 до 10 років — 60 %; понад 10 років — 70 %.
Залежно від тривалості безробіття допомога по безробіттю зменшується і виплачується у відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних днів — 100 %; протягом наступних 90
календарних днів — 80 %; надалі — 70 %.
Частиною п’ятою статті 31 Закону визначені умови скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю на строк до 90 календарних днів, зокрема, у разі звільнення з останнього
місця роботи за власним бажанням без поважних причин або за згодою сторін (на 90 календарних днів).
Відповідно до вищезазначеного, особам, які звільнені з останнього місця роботи за згодою сторін, законодавчо передбачено скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю на 90 календарних днів, що означає, що загальна тривалість може становити 270 календарних днів протягом двох років і 630 календарних днів для осіб передпенсійного віку, і така
виплата розпочнеться з восьмого дня після реєстрації в установленому порядку в державній
службі зайнятості.
В. о. директора
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МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Лист
від 23 січня 2015 р. № 220/672
Щодо надання статусу учасника бойових дій учасникам антитерористичної операції
У Міністерстві оборони України розглянуто депутатське звернення стосовно надання статусу
учасника бойових дій учасникам антитерористичної операції.
З порушеного питання повідомляю.
Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 ведення
Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції покладено на Міністерство соціальної політики
України та Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
Порядок індивідуального звернення, згідно з пунктом 8 Порядку надання статусу учасника
бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (далі — Порядок), визначено, що у разі неподання командиром (начальником) військової частини документів, необхідних
для надання статусу учасника бойових дій, після завершення виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення військовослужбовець може самостійно звернутися до комісії,
надіславши документи за адресою: проспект Повітрофлотський, 6, м. Київ-168, 03168.
Інформацію про перелік документів, вимоги щодо їх оформлення (зразки) та порядок надання до
комісії Міністерства оборони України з питань визначення учасників бойових дій доведено до керівників органів військового управління та командирів військових частин, а також розміщено на офіційному
WEB-сайті Міністерства оборони України в рубриці «Актуально». Дні прийому голови комісії (заступника Міністра оборони України — керівника апарату) — з 16:00 до 18:00, другий четвер, щомісячно, в
Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України та за телефоном (044) 235-68-59.
Військовослужбовці, які продовжують виконувати бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції, можуть скористатися правом індивідуального подання документів після
завершення виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, а ті, що отримали поранення і перебувають на лікуванні, та комісовані можуть самостійно звернутись до комісії Міністерства оборони України для надання статусу учасника бойових дій.
Обов’язковими документами для надання статусу учасника бойових дій є довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, витяги з наказів керівництва Антитерористичного
центру або командирів секторів про безпосередню участь в антитерористичній операції (перша,
остання сторінки та сторінка з зазначенням прізвища), згода на збір та обробку персональних даних.
Довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України видається за формою, визначеною додатками 1 та 2 Порядку (далі — Довідка).
Порядок надання довідки визначено пунктами 6 та 7 Порядку, довідка, що видана до набрання
чинності Порядком, до уваги не береться.
Рішення щодо подальшого проходження військової служби, у тому числі участі в антитерористичній операції військовослужбовців, які отримали поранення та перебувають на лікуванні,
приймається на підставі висновку військово-лікарської комісії.
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Підстав для відмови у прийомі комісією Міністерства оборони України індивідуального подання документів немає.
Єдине положення щодо подання списків військовослужбовців, що брали участь в антитерористичній операції, для надання їм статусу учасника бойових дій у Міністерстві оборони України
не опрацьовувалось.
Завдання та обов’язки комісії Міністерства оборони України з питань визначення учасників
бойових дій, порядок її роботи та видачі посвідчень учасника бойових дій визначено наказом
Міністра оборони України «Про затвердження Положення про комісії з питань розгляду матеріалів
про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України та Інструкції про порядок видачі
посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни — учасник бойових дій» від 8
квітня 2009 р. № 158 та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою
знижкою їх вартості у Збройних Силах України» (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 травня 2009 р. за № 428/16444.
Видачу посвідчень учасника бойових дій військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил
України покладено на кадрові органи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, оперативних командувань, командування високомобільних десантних військ, армійських корпусів (повітряних командувань) та війську частину
А0515. Особам, звільненим зі Збройних Сил, — на військові комісаріати.
Відповідно до пункту 3 Порядку райони проведення антитерористичної операції та терміни її
проведення визначаються Антитерористичним центром при Службі безпеки України. Терміни
перебування в зоні антитерористичної операції законодавством не визначено.
З повагою,
Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 28 січня 2015 р. № 2.4-15-171
Щодо тривалості виплати допомоги по вагітності та пологах жінкам,
віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
У зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 р. № 76, шляхом внесення змін до Законів
України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» скасовано визначення, як такої, зони посиленого радіоекологічного контролю.
Відповідно до Закону України «Про статус і соціальній захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796 право на отримання пільг та компенсацій потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 4 мали лише за умови постійного проживання, роботи чи навчання на територіях зони посиленого радіоекологічного контролю.
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Оскільки зона посиленого радіоекологічного контролю в Україні з 1 січня 2015 р. не існує, то
факт проживання, роботи, навчання на такій території відсутній. Відповідно категорія осіб, для
яких отримання пільги пов’язано із фактом проживання, роботи чи навчання на території зони
посиленого радіоекологічного контролю, право на таку пільгу довести не може.
Таким чином, жінки, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
категорії 4, втратили право на отримання відпустки по вагітності та пологах тривалістю 180 календарних днів.
Відповідно до статті 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105 Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) забезпечує надання застрахованим особам допомоги по вагітності та
пологах за весь період відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами. Зокрема, жінкам, віднесеним
до 1–4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки.
Необхідно зазначити, що відповідно до листа Міністерства юстиції України «Щодо практики
застосування норм права у випадку колізії» від 26 грудня 2008 р. № 758-0-2-08-19 при розбіжності
між загальним та спеціальним нормативно-правовим актом перевага надається спеціальному. Тому
при вирішенні питань щодо можливості надання допомоги по вагітності та пологах за рахунок
коштів Фонду тривалістю 180 календарних днів для жінок, віднесених до 1–4 категорій осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідно надавати перевагу спеціальним
законам, які приймалися для реалізації конституційних прав громадян та їх соціального захисту.
Пунктами 6.3, 6.11 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада
2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455), передбачено видачу листків непрацездатності для жінок,
віднесених до 1–4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тривалістю
180 календарних днів. Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 30 січня 2009 р. № Н-3526718 закон має вищу юридичну силу, ніж будь-який підзаконний нормативно-правовий акт.
Таким чином, у зв’язку із скасуванням визначення зони посиленого радіоекологічного контролю та пільг для 4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, при
видачі листків непрацездатності по вагітності та пологах Інструкцію № 455 слід застосовувати
лише в частині, що не суперечить чинному законодавству.
Однак, незважаючи на зміни у законодавстві, лікувально-профілактичними закладами продовжується видача листків непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами жінкам, які віднесені до 4
категорії осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 180 календарних днів.
Це призвело до неможливості з боку страхувальників та органів Фонду проводити фінансування допомоги по вагітності та пологах, що в свою чергу порушило право застрахованих осіб на
її своєчасне отримання.
Враховуючи зазначене, виконавча дирекція Фонду наполягає на терміновому доведенні до
департаментів (управлінь) охорони здоров’я обласних (міських) держадміністрацій про зміни у
законодавстві та унормувати видачу листків непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами
зазначеній категорії жінок закладами охорони здоров’я.
Разом із цим виконавча дирекція Фонду ініціює термінове внесення змін до Інструкції № 455 в
частині видачі листків непрацездатності по вагітності та пологах відповідно до вимог законодавства.
В. о. директора
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ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 10 лютого 2015 р.
Щодо виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах і на поховання
застрахованим особам, переселеним із зони проведення антитерористичної операції
21 січня 2015 р. за № 68/26513 зареєстровано в Міністерстві юстиції України постанову правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про порядок 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.
Даний порядок передбачає механізм надання матеріального забезпечення за рахунок коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, перелік документів та метод
виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, допомоги на поховання
особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України.
Згідно з цим порядком матеріальне забезпечення надається особам, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, організаціями, установами чи фізичними особами або
були добровільно застраховані та переїхали на тимчасове місце перебування до нашої області.
Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня
2014 р. № 1706-VII  встановлює гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб. Стаття 4 цього Закону передбачає облік внутрішньо переміщених осіб, який
підтверджується довідкою встановленої форми.
Для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах є виданий у
встановленому порядку оригінал листка непрацездатності.
Для отримання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності переселені застраховані особи звертаються до робочих
органів Фонду особисто або через законного представника та надають такі документи:
— оригінал листка непрацездатності;
— копія першої — четвертої, одинадцятої — шістнадцятої сторінок паспорта громадянина
України або іншого документа, який посвідчує особу;
— копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичним
особам, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті);
— довідку про взяття на облік як переселених осіб з зони проведення бойових дій, видану
структурним підрозділом місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення;
— довіку, видану застрахованій особі банківською установою, про відкриття поточного рахунку для зарахування матеріального забезпечення (за наявності);
— копію трудової книжки (за наявності);
— довідку про нараховану заробітну плату за відповідний розрахунковий період (помісячно)
із зазначенням видів виплат та кількості відпрацьованих днів (годин) (за наявності);
— заяву про призначення з вказаним видом допомоги;
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— у разі необхідності для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
сто відсотків середньої заробітної плати (доходу) додають копії відповідних посвідчень або інші
документи, які підтверджують право на пільгу;
— копію свідоцтва про народження дитини (для встановлення віку дитини при оплаті листка
непрацездатності по догляду за хворою дитиною);
— копію договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та наявну інформацію про сплачені суми єдиного внеску, зокрема копії квитанції про сплату єдиного внеску.
Допомога на поховання застрахованої особи
Для отримання допомоги на поховання застрахованої особи одержувач допомоги повинен
надати до робочого органу Фонду такі документи:
— копію свідоцтва про смерть застрахованої особи;
— витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть;
— довідка про смерть у разі реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської ради;
— копія першої — четвертої, одинадцятої — шістнадцятої сторінок паспорта громадянина
України особи, яка отримає допомогу на поховання або іншого документа, який посвідчує особу;
— копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичним
особам, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті);
— довідку, видану структурним підрозділом місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення;
— довіку, видану застрахованій особі банківською установою, про відкриття поточного рахунку для зарахування матеріального забезпечення (за наявності).
У разі відсутності у застрахованої особи:
— трудової книжки або належним чином завіреної її копії або документів, що підтверджують
періоди трудової діяльності та страхового стажу;
— договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального
страхування та квитанцій про сплату єдиного внеску (для добровільно застрахованих осіб) матеріальне забезпечення надається на підставі відомостей з Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування;
— довідки про нараховану заробітну плату за відповідний розрахунковий період, то робочий
орган Фонду здійснює розрахунок середньоденної допомоги по тимчасовій непрацездатності з
мінімальної заробітної плати, встановленої у місяці настання страхового випадку, в календарних
днях, у розмірі 50 % середньоденної заробітної плати;
— допомогу по вагітності і пологах на підставі відомостей Державного реєстру загально
обов’язкового державного соціального страхування, а у разі відсутності даних з розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої в місяці настання страхового випадку.
За зверненням застрахованих осіб робочі органи Фонду повинні надавати всебічну допомогу
та підтримку особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України.
Кошти матеріального забезпечення перераховуються на поточний рахунок застрахованої
особи (або одержувача допомоги), відкритий в установі банку.
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 29 січня 2015 р. № 2627/7/99-99-17-03-01-17
Щодо повідомлення про прийняття працівників на роботу
Державна фіскальна служба України повідомляє, що 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-VIII, яким внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р.
№ 2464 та Кодексу законів про працю України.
Відповідно до частини третьої статті 24 Кодексу законів про працю України працівник не може
бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу
виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття
працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Таблиця 5 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум
нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 9 вересня 2013 р. № 454, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 р. за № 1628/24160 (далі — Порядок), призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб та враховуючи, що таблиця 5 подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду було, зокрема: укладено або
розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб — підприємців) із застрахованою особою.
Оскільки на сьогодні відсутній порядок повідомлення центрального органу виконавчої влади
з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на
роботу, заповнення таблиці 5 додатка 4 до Порядку, до прийняття відповідного порядку, вважається «повідомленням», яке подається у складі обов’язкової звітності за календарний місяць до
територіальних органів фіскальної служби за основним місцем обліку платника з зазначенням
трудових відносин з прийнятими працівниками.
При цьому окремо при кожному прийнятті працівника на роботу, титульний аркуш з таблицею
5 додатка 4 до Порядку не подається.
Разом з тим повідомляємо, що Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за січень
2015 р. подається відповідно до Порядку.
Строки подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску — не пізніше 20 лютого.
З метою зняття соціальної напруги серед платників єдиного внеску зобов’язуємо забезпечити
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відповідний рівень організації роботи в цьому напрямі та викладену інформацію довести до територіальних органів ДФС та платників єдиного внеску.
Голова

І. О. Білоус

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 14 лютого 2015 р. № 4979/7/99-99-17-03-01-17
Про застосування норм законодавства
Державна фіскальна служба України у зв’язку з набранням чинності 1 січня 2015 р. Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці»
від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII (далі — Закон № 77), яким, зокрема, внесено зміни до статті 8
Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування»від 8 липня 2010 р. № 2464 (далі — Закон № 2464), повідомляє.
Роботодавці нараховують єдиний внесок на суму нарахованої зарплати за видами виплат,
які включають основну й додаткову заробітну плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці (ст. 7
Закону № 2464).
Статтею 8 Закону № 2464 передбачено, якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного
внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для
відповідної категорії платника. Умовою застосування зазначеної норми є перебування найманого
працівника у трудових відносинах повний календарний місяць.
У разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи протягом місяця, в якому
нарахована заробітна плата за відпрацьований час не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, сума єдиного внеску розраховується з фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру.
При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем
роботи ставки єдиного внеску, встановлені частиною п’ятою статті 8 Закону № 2464, застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.
Щодо нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам, які працюють
за сумісництвом (неосновне місце роботи)
Законом № 2464 передбачено, що основне місце роботи — це місце роботи, де працівник
працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова
книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу.
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Відповідно до статті 48 КЗпП трудова книжка — це основний документ про трудову діяльність
працівника.
Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів, у тому числі осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному
соціальному страхуванню.
На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної
роботи.
Відповідно до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 28 червня 1993 р. № 43, який
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 1993 р. за № 76 (далі — Положення),
сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або
іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи)
за наймом.
Робота за сумісництвом в трудовій книжці зазначається окремим рядком. Запис відомостей
про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня
1993 р. № 58, яку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за № 110
(далі — Інструкція).
Оскільки трудова книжка є основним документом про трудову діяльність, а період роботи
за сумісництвом вноситься до неї за бажанням працівника, то його основним місцем роботи
вважається місце роботи, де такий працівник працює на підставі укладеного трудового договору та де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої заноситься відповідний запис
про роботу.
Враховуючи зазначене, для сумісників базою нарахування єдиного внеску є фактично нарахована заробітна плата незалежно від її розміру. При цьому роботодавець має право отримати від
такого працівника (сумісника) підтвердження про місце основної роботи.
Пунктом 2.7 Інструкції передбачено, що у разі необхідності власник або уповноважений ним
орган видає працівникам на їх прохання завірені виписки з трудових книжок відомостей про
роботу.
Додатково повідомляємо, що перелік робіт, які не є сумісництвом, визначено у додатку до
Положення.
Приклад: нарахування та утримання єдиного внеску із зарплати особи, яка працює за сумісництвом (неосновне місце роботи).
Умова:
Заробітна плата сумісника в січні 2015 р. — 1100,00 грн
Нараховуємо та утримуємо єдиний внесок:
нараховано єдиний внесок за ставкою 36,76 % (умовно) у розмірі 404,36 грн (1100,00 × 36,76 %),
утримано єдиний внесок за ставкою 3,6 % у розмірі 39,60 грн (1100,00 × 3,6 %).
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Щодо нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам, які працюють за основним місцем
роботи на 0,75 ставки (умовно), де заробітна плата складає менше мінімальної (1000,00 грн)
Основне місце роботи — це місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору та знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний
запис про роботу.
Якщо база нарахування єдиного внеску за місяць менша, ніж розмір мінімальної заробітної
плати, то база для нарахування визначається як добуток розміру мінімальної заробітної плати та
ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.
Отже, підприємство має нарахувати єдиний внесок виходячи з мінімальної заробітної плати.
При цьому утримання єдиного внеску із заробітної плати (доходу) найманого працівника здійснюється із фактично нарахованої заробітної плати (доходу).
Приклад: нарахування та утримання єдиного внеску із зарплати особи, яка працює на підприємстві на 0,75 ставки (основне місце роботи), заробітна плата — 1000 грн.
Умова:
Заробітна плата у січні 2015 р. за основним місцем роботи на 0,75 ставки — 1000,00 грн.
Нараховуємо та утримуємо єдиний внесок:
нараховано єдиний внесок за ставкою 36,76 % (умовно) у розмірі 447,74 грн (1218,00 × 36,76 %),
утримано єдиний внесок за ставкою 3,6 % в розмірі 36,0 грн (1000,00 × 3,6 %).
Щодо нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам, які працюють
за суміщенням професій (посад)
Відповідно до статті 105 КЗпП працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі,
організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову
роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.
Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.
Отже, суміщення професій (посад) — це виконання працівником поряд із своєю основною роботою,
визначеної трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) у межах робочого
часу за основною роботою на одному і тому самому підприємстві, установі, організації за згодою працівника, якщо це економічно доцільно та не призводить до погіршення якості виконуваних обов’язків.
Слід відрізняти умови роботи за сумісництвом та суміщення професій (посад). Передумовою
як для суміщення професій (посад), так і для сумісництва є наявність у штатному розписі вакантної посади. За відсутності вакансії суміщення або сумісництво неможливо.
Питання суміщення посад регламентується порядком тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР, затвердженим постановою Верховної Ради України від 12 вересня
1991 р. № 1545-XII, у частині, що не суперечить чинному законодавству.
Також є чинними порядок та умови суміщення професій (посад), затверджені постановою Ради
Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145, пунктом 15 яких визначено, що на керівників підприємств,
установ і організацій, їх заступників, керівників структурних підрозділів, відділів, цехів, служб і їх
заступників дія цієї постанови не поширюється, тобто доплати за суміщення їм не встановлюються.
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Отже, для працівників, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю
основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою), це є основним місцем роботи.
Відповідно, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного
внеску, встановленої для відповідної категорії платника.
Приклад 1: працівник працює на підприємстві на 0,75 ставки (основне місце роботи). На цьому
підприємстві він також виконує обов’язки за суміщенням на 0,25 ставки.
Умова:
Заробітна плата у січні 2015 р. за основним місцем роботи на 0,75 ставки — 913,50 грн, за
суміщенням на 0,25 ставки — 325,00 грн (сумарно нараховано 1238,50 грн)
Нараховуємо та утримуємо єдиний внесок:
нараховано єдиний внесок за ставкою 36,76 % (умовно) у розмірі 455,27 грн (1238,50 ×
36,76 %),
утримано єдиний внесок за ставкою 3,6 % в розмірі 44,59 грн (1238,50 × 3,6 %).
Приклад 2: працівник працює на підприємстві на 0,5 ставки (основне місце роботи). На цьому
підприємстві він також виконує обов’язки за суміщенням на 0,25 ставки.
Умова:
Заробітна плата у січні 2015 р. за основним місцем роботи на 0,5 ставки — 675,00 грн, за
суміщенням на 0,25 ставки — 325,00 грн (сумарно нараховано 1000,00 грн).
Нараховуємо та утримуємо єдиний внесок:
нараховано єдиний внесок за ставкою 36,76 % (умовно) у розмірі 447,74 грн (1218,00 × 36,76 %),
утримано єдиний внесок за ставкою 3,6 % в розмірі 36,00 грн (1000,00 × 3,6 %).
Щодо нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам, які частину місяця або повний
місяць перебували у відпустці без збереження заробітної плати
Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504)
передбачено такі види відпусток: щорічні, додаткова відпустка у зв’язку з навчанням, творча відпустка, соціальні відпустки, відпустка без збереження заробітної плати.
Умови надання відпустки без збереження заробітної плати регламентуються розділом VI Закону № 504.
Відпустки без збереження заробітної плати є двох видів:
що надаються в обов’язковому порядку у випадках, передбачених законодавством (ст. 25
Закону № 504);
за згодою між працівником і роботодавцем (ст. 26 Закону № 504).
У першому випадку роботодавець зобов’язаний надати відпустку працівнику, якщо в ній виникла необхідність, у другому — роботодавець має право вибору.
Статтею 26 Закону № 504 визначено, що відпустка без збереження заробітної плати може надаватися у зв’язку з сімейними обставинами та іншими причинами на строк, обумовлений угодою між
працівником і роботодавцем, але не більше 15 календарних днів на рік. Роботодавцю та працівнику
необхідно дійти до згоди щодо можливості надання та тривалості такої відпустки. Тобто одного
бажання працівника не є достатньо. Перелік підстав для надання такої відпустки законодавством не
визначено, тому рішення залежить від роботодавця (беруться до уваги конкретні обставини).
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Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) у працівника, який перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, то сума єдиного внеску розраховується як добуток
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.
Додатково повідомляємо, що надання відпустки без збереження заробітної плати більшої тривалості, ніж передбачено законодавством, є порушенням законодавства про працю, і роботодавець може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.
Приклад 1: працівник працює на підприємстві за основним місцем роботи неповний місяць,
оскільки частину місяця перебував у відпустці без збереження заробітної плати.
Умова:
Заробітна плата у січні 2015 р. за основним місцем роботи складає 1100 грн (неповний місяць).
Нараховуємо та утримуємо єдиний внесок:
нараховано єдиний внесок за ставкою 36,76 % (умовно) у розмірі 447,74 грн (1218,00 —
36,76 %),
утримано єдиний внесок за ставкою 3,6 % в розмірі 39,60 грн (1100,00 × 3,6 %).
Приклад 2: працівник оформлений на підприємстві за основним місцем роботи та повний
місяць перебуває у відпустці без збереження заробітної плати.
У такому разі єдиний внесок не нараховується та не утримується, оскільки відсутня база нарахування єдиного внеску.
Щодо нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам, які частину місяця або повний
місяць у зв’язку з хворобою (тимчасовою непрацездатністю) перебували на лікарняному
Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) за
рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності мають особи, які
є застрахованими в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.
У разі захворювання чи травми на весь період тимчасової непрацездатності до відновлення
працездатності або встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією
(МСЕК) видається листок непрацездатності, що обраховується в календарних днях.
Пунктом 1.3 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада
2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455), передбачено, що листок непрацездатності видається,
зокрема, громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які проживають в Україні і
працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах і організаціях
незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у тому числі в іноземних
дипломатичних представництвах та консульських установах.
Порядок та умови видачі, продовження та обліку документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, здійснення контролю за правильністю їх видачі визначено Інструкцією № 455.
Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності (лікарняного) оплачуються за рахунок роботодавця. Лікарняні за всі наступні дні оплачуються за рахунок Фонду соціального страхування на
випадок тимчасової втрати працездатності (допомога по тимчасовій непрацездатності).
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Обов’язок нарахування єдиного внеску з мінімальної заробітної плати за основним місцем
роботи також передбачено і у разі, коли працівник працював неповний місяць (перебував на лікарняному, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами):
для працівника (за основним місцем роботи), який відпрацював частину місяця, а іншу частину
перебував на лікарняному, де загальна сума нарахованого доходу (сума заробітної плати за відпрацьований час та лікарняного) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується
як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника, тобто виникає необхідність донарахування до мінімальної заробітної плати;
для працівника (за основним місцем роботи), який перебував на лікарняному повний
місяць (наприклад, з 1 січня 2015 р. по 31 січня 2015 р.), у якому сума нарахованого лікарняного менше за мінімальний розмір заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід), єдиний внесок розраховується як добуток розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої відповідно до статті 8 Закону № 2464
(1218,00 × 33,2 %);
для працівника (за основним місцем роботи), у якого початок та закінчення лікарняного припадають на різні місяці, єдиний внесок, у місяці початку лікарняного, нараховується за фактично
відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще не є відомою. Якщо після розподілу лікарняного (суми допомоги по тимчасовій непрацездатності відносяться до того місяця, за який вони
нараховані) загальний дохід за місяць становить менше мінімального розміру, то сума єдиного
внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для
відповідної категорії платника.
Крім цього, вимоги щодо нарахування єдиного внеску не менше мінімального розміру не стосуються:
винагород за договорами цивільно-правового характеру;
заробітної плати з джерела не за основним місцем роботи;
заробітної плати працівника інваліда, який працює на підприємстві, установі або в організації,
де застосовується ставка 8,41 %;
заробітної плати працівників підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як
50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 % та суми витрат на оплату праці встановлюється у розмірі 5,3 % визначеної
пунктом 1 частини першої статті 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску;
заробітної плати працівників підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в
яких кількість інвалідів становить не менш як 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови,
що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 % та суми витрат на оплату праці
встановлюється у розмірі 5,5 % визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону № 2464 бази
нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів.
Голова
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Лист
від 30 січня 2015 р. № 514/0/5-10/6/15
Щодо здійснення в умовах чинного законодавства заходів державного нагляду (контролю)
під час проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України надає для врахування в
роботі пропозиції щодо здійснення в умовах чинного законодавства заходів державного нагляду
(контролю) під час проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві.
Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30
листопада 2011 р. № 1232 (далі — Порядок), визначено процедуру проведення спеціального розслідування; обов’язки комісії; вимоги щодо зазначення в актах за формами Н-5 і Н-1 (у разі складання) певної інформації, а також перелік документів, які долучаються до матеріалів спеціального
розслідування.
Пунктом 42 Порядку визначено обов’язки спеціальної комісії, до яких належать визначення
відповідності умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці; з’ясування
обставин і причин нещасного випадку; розроблення плану заходів щодо запобігання подібним
нещасним випадкам згідно з дійсними обставинами і причинами випадку.
Перелік матеріалів спеціального розслідування визначено пунктом 50 Порядку, до яких належать у тому числі копії приписів, розпоряджень і протоколів про адміністративні правопорушення,
що стосуються нещасного випадку, виданих роботодавцеві посадовими особами органів державного нагляду за охороною праці до настання нещасного випадку і під час його розслідування.
Також згідно з встановленою додатком 3 до Порядку формою акта Н-5 у розділі 2 цього акта
необхідно зазначати недоліки в організації роботи з охорони праці на підприємстві, а у розділі 4 — узагальнені результати проведеної органами державного нагляду за охороною праці та
іншими органами перевірки стану охорони праці на підприємстві.
Разом з цим, пунктом 8 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-VIII (далі — Закон
№ 76-VIII), підписаного Президентом України 28 грудня 2014 р., встановлено, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців контролюючими органами (крім
Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) здійснюються
протягом січня — червня 2015 р. виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою
суб’єкта господарювання щодо його перевірки.
Одночасно зазначаємо, що Законом № 76-VIII постанову Кабінету Міністрів України «Питання
запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» від 13 серпня 2014 р. № 408 (далі — Постанова № 408), яку видано у зв’язку
із запровадженням статтею 31 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»
обмежень на проведення перевірок, не скасовано і вона є чинною.
Пунктом 2 цієї Постанови визначено, що у разі, коли перевірки проводяться за рішенням суду,
на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом
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України (далі — КПКУ), надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб — підприємців не потребується.
З урахуванням вищезазначеного, з метою забезпечення об’єктивного розслідування нещасних
випадків на виробництві та для запобігання подібним випадкам шляхом розроблення вичерпного
плану заходів, пропонуємо застосувати наступні важелі реагування:
1. Невідкладно після утворення спеціальної комісії направити лист до органу досудового розслідування, яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне
правопорушення, передбаченого статтями 271–273 Кримінального кодексу України, для інформування про початок роботи спеціальної комісії, надання (у разі необхідності) відповідних матеріалів
і висновків, визначених Порядком, та з обґрунтованим клопотанням про винесення постанови про
призначення позапланової перевірки на підприємстві, де стався нещасний випадок, передбаченої
підпунктом 4 пункту 2 статті 40 КПКУ під час здійснення слідчим процесуальних дій.
2. У разі винесення органом досудового розслідування такої постанови, забезпечити організацію та проведення відповідної перевірки в установленому законодавством порядку, як такої, що
здійснюється без дозволу Кабінету Міністрів України відповідно до положень Постанови № 408.
3. На підставі акта перевірки у разі виявлення порушень, що потребують заборони чи обмеження виконання робіт (виробництва) або експлуатації обладнання (устаткування), звернутися з
відповідним позовом до адміністративного суду.
Зазначене роз’яснення прошу довести до посадових осіб територіальних управлінь Держгірпромнагляду та застосовувати під час проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків на
виробництві.
Заступник Голови

С. Дунас

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Лист
від 23 липня 2014 р. № 5683/0/8.2-03/6/14
Щодо створення належних умов праці положеннями договору на виконання робіт
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України повідомляє.
Обов’язковість проходження інструктажів та навчання з питань охорони праці працівниками
під час прийняття на роботу і в процесі роботи визначено статтею 18 Закону України «Про охорону праці» та регламентовано вимогами Типового положенням про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за
№ 231/10511 (далі — Типове положення).
Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці визначено у розділі 6 Типового положення.
У пункті 6.3 Типового положення визначено, що вступний інструктаж проводиться з усіма
працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу
роботи та посади; з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства.
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Відповідно до наведеного у листі Територіального управління Держгірпромнагляду у Київській
області та м. Києві від 1 липня 2014 р. № 04-11/3718, між ПАТ «Завод ЗБК ім. Світлани Ковальської» та КП «Київське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти
нерухомого майна» (БТІ) було підписано цивільно-правовий договір на виконання певної роботи,
а саме проведення технічної інвентаризації з виготовлення поверхових планів житлового будинку
№ 1 по вул. Ігоря Сікорського, 4-в.
Згідно із статтею 837 Цивільного кодексу одним із видів цивільно-правового договору є договір підряду, за яким одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та сплатити
виконану роботу.
У такому випадку вимоги щодо створення належних умов праці регулюються положеннями
договору на виконання робіт з урахуванням специфіки виробничого процесу підприємства та
можливості виконання підрядною організацією певних видів робіт.
Заступник Голови

С. В. Дунас

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
Роз’яснення
від 13 березня 2015 р.
Роз’яснення на 2015 рік щодо реалізації пункту 2.2 чинної Генеральної угоди
Пунктом 2.2 чинної Генеральної угоди визначено, що розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці
повинен перевищувати фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахований спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики за попередній місяць відповідно до законодавства.
Генеральною угодою визначено як договірну гарантію в оплаті праці межу заробітної плати,
нижче якої не повинна провадитися оплата праці в нормальних умовах праці.
Для забезпечення реалізації цієї мінімальної гарантії сторони Генеральної угоди визначають її
конкретний розмір як розмір фактичного прожиткового мінімуму, який публікує Міністерство
соціальної політики України в цінах відповідного місяця, збільшений відповідно із законодавством
(частина п’ята ст. 1 Закону України «Про прожитковий мінімум», Рішення Конституційного Суду
України від 22 травня 2008 р. № 10-рп/2008) на розмір податку на доходи фізичних осіб (з урахуванням податкової пільги).
Таким чином, для розрахунку мінімального розміру заробітної плати (МРЗП) некваліфікованого працівника небюджетної сфери поточного місяця має застосовуватися наступна формула:
МРЗП = (ПМфакт /0,832554) – 0,1865 × ПСП,
де ПМфакт — фактичний розмір прожиткового мінімуму, який публікує Міністерство соціальної політики України в цінах попереднього місяця; ПСП — додаткова соціальна пільга (609 грн — 2015 р.).
Максимальний розмір доходу фізичної особи, при оподаткуванні якого може застосовуватися
податкова соціальна пільга у 2015 р.: 1218 — 1,4 = 1710 грн.
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Підкреслюємо, що у випадку, коли розмір місячної заробітної плати некваліфікованого працівника нижчий, ніж визначено Генеральною угодою, роботодавець повинен здійснити перерахунок його заробітної плати до мінімального розміру заробітної плати (МРЗП).
Реалізація договірних норм з оплати праці, як і державних соціальних гарантій, знаходиться
під контролем Державної інспекції України з питань праці та Сторін Генеральної угоди.
Керівник робочої групи
від всеукраїнських профспілок та
профспілкових об’єднань
Керівник робочої групи
від Сторони роботодавців

С. М. Кондрюк

С. О. Притоманов

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 9 грудня 2014 р. № 285/10/136-14
Щодо індексації зарплати при виплаті доплати за роботу в нічний час
Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України
розглянув запит <...> щодо індексації заробітної плати і повідомляє.
Відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 (із змінами) (далі
— Порядок), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території
України, які не мають разового характеру, зокрема, оплата праці, яка включає оплату праці за
виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати,
надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством.
Пунктом 5 Порядку передбачено, що у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати,
а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів
місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін
для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим
підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.
У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з
урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації у разі підвищення доходів наведено в додатку 4 до Порядку.
Враховуючи викладене та наведені у листі дані, якщо умови оплати праці передбачають виплату за роботу у нічний час, то у випадку підвищення посадового окладу відбувається і підвищення
зазначеної доплати. Таке підвищення враховується при визначенні базового місяця для проведення індексації.
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При цьому, якщо посадовий оклад не підвищується, а відбувається збільшення доплати за
роботу в нічний час за рахунок кількості відпрацьованих нічних годин, то при такому збільшенні
заробітної плати базовий місяць при проведенні індексації не змінюється.
Якщо у жовтні 2014 року у працівника збільшився посадовий оклад, то при визначенні у жовтні фіксованої величини суми індексації, порівняння суми підвищення заробітної плати із сумою
індексації має здійснюватися виходячи з умов жовтня.
Тобто порівняння суми підвищення заробітної плати та суми індексації має здійснюватися
виходячи із заробітної плати жовтня до її підвищення (при посадовому окладі до підвищення —
1218 грн.) та заробітної плати жовтня після її підвищення (при посадовому окладі — 1243 грн.).
Заступник директора Департаменту
стратегічного планування та аналізу —
начальник відділу  				

Н. Підлужна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 11 грудня 2014 р. № 286/10/136-14
Щодо індексації зарплати педагогічних працівників
Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України
розглянув запит <...> щодо індексації заробітної плати і повідомляє.
Відповідно до пункту 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення (далі  —
Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 (із
змінами), передбачено, що у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.
Згідно з пунктом 5 Порядку у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, а також у
разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів місяць, в якому
відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації
грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць,
не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації. У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми
підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з
урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації у разі підвищення доходів наведено в додатку 4 до Порядку.
Керуючись положенням зазначеного Порядку, надаємо відповіді на запитання.
1. Доплати, які не мають разового характеру і передбачені чинним законодавством, є об’єктами
індексації і збільшення їх розміру впливає на визначення базового місяця.
У випадку якщо працівнику встановлено доплату за перевірку зошитів, за завідування кабінетом або за класне керівництво і ця доплата не має разового характеру виплати, то це впливає на
визначення базового місяця при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації.
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2–7. Пунктом 7 Порядку визначено, що особі, яка працює за сумісництвом, видається на її
вимогу довідка з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу. На підставі цієї довідки провадиться індексація доходів від роботи за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних
осіб, з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи.
Аналогічно індексуються доходи, які одержують громадяни на умовах погодинної оплати
праці поза основним місцем роботи.
При цьому загальний дохід, який підлягає індексації, не має перевищувати розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Враховуючи зазначене, якщо вчитель працює з неповним навантаженням та працює лаборантом на 0,25 ставки, то індексація має здійснюватись пропорційно відпрацьованому часу за кожною посадою окремо виходячи з прожиткового мінімуму для працездатної особи.
Якщо працівник працює на неповну ставку (0,5 ставки або 0,75 ставки) та викладає в цьому
самому навчальному закладі, індексація здійснюється в аналогічному порядку.
У випадку якщо педагог працює в одній школі з педагогічним навантаженням 7 годин, а в іншій
школі — 11 годин, то сума індексації визначається за кожною посадою окремо виходячи з прожиткового мінімуму для працездатної особи і виплачується пропорційно відпрацьованому часу.
Якщо працівник працює вихователем на 0,5 ставки та педагогом-організатором на 0,5 ставки,
індексація здійснюється в аналогічному порядку.
У разі якщо методист відділу освіти працює на повну ставку та викладає в школі, індексація
має здійснюватися за ставкою методиста в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У випадку якщо працівник працює завучем на 0,75 ставки та викладає в цьому самому навчальному закладі, то індексація має здійснюватись пропорційно відпрацьованому часу за кожною
посадою окремо виходячи з прожиткового мінімуму для працездатної особи.
8. У випадку якщо викладач працює із неповним навантаженням, сума індексації визначається
із розрахунку повного робочого часу в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а
виплачується пропорційно відпрацьованому часу.
Заступник директора Департаменту
стратегічного планування та аналізу —
начальник відділу  				

Н. Підлужна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 12 грудня 2014 р. № 288/10/136-14
Щодо індексації зарплати при встановленні надбавки за вислугу років
Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України
розглянув запит <...> щодо індексації заробітної плати і повідомляє.
Відповідно до пункту 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078, із змінами (далі — Поря-
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док), передбачено, що у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається
із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.
Згідно з пунктом 5 Порядку у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, а також
у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів місяць, в
якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для
індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за
цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.
У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з
урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації у разі підвищення доходів наведено в додатку 4 до Порядку.
Надбавки, які не мають разового характеру і передбачені чинним законодавством, є об’єктами
індексації і збільшення їх розміру впливає на визначення базового місяця.
У випадку встановлення працівнику надбавки за вислугу років, базовий місяць при проведенні індексації змінюється, якщо таку надбавку встановлено вперше, або відбувається підвищення
відсотка надбавки. <...>
Заступник директора Департаменту
стратегічного планування та аналізу —
начальник відділу  				
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ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
Суд України
З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ
І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Ухвала від 4 лютого 2015 р. у справі № 6-42241св14
У справі за позовом гр-ки Ч. до Товариства з обмеженою відповідальністю про
поновлення на роботі, виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу та
відшкодування моральної шкоди

Суть справи
Під час розгляду справи судом першої інстанції було встановлено таке.
27 вересня 2011 р. районним судом було
розірвано шлюб між позивачкою та її чоловіком. Місце проживання двох дітей, сина і
доньки, було визначено разом з матір’ю. Пізніше місце проживання сина було визначено
судом разом з батьком.
На момент розгляду справи гр-ка Ч. сама
утримувала і виховувала дев’ятирічну доньку, яка проживала разом з нею.
Згідно з частиною третьою статті 184 КЗпП
звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів за
наявності дитини віком до 14 років або дитиниінваліда з ініціативи роботодавця не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається
звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.
На час звільнення позивачки повної ліквідації ТОВ не відбувалося.
Аналізуючи матеріали справи, суд переконався, що матеріали справи містять належні
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й переконливі докази того, що позивачка є
одинокою матір’ю, оскільки вона виховує і
утримує сама дитину віком до 14 років. Отже,
звільнення жінки проведено всупереч положенням частини третьої статті 184 КЗпП.
Суд не взяв до уваги посилання відповідача на те, що працівниця не повідомляла адміністрацію ТОВ про одноосібне виховання й
утримання дитини, оскільки норми статті 184
КЗпП не пов’язують установлені для одинокої
матері гарантії з попереднім повідомленням
роботодавця про цю обставину.
У своєму рішенні від 8 вересня 2014 р. Автозаводський районний суд м. Кременчука
Полтавської області зазначив таке.
Визначення поняття «одинока матір» наведено в пункті 9 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9
(далі — Постанова № 9) та в статтях 181, 183
Закону України «Про державну допомогу сім’ям
з дітьми» від 21 листопада 1992 р. № 2811-ХII.
Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР у пункті 5 частини 13 статті 10 визначає одиноку матір як таку,
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що виховує дитину без батька. Тобто участь
батька або інших осіб в утриманні дитини не
позбавляє жінку статусу одинокої матері.
Отже, після набрання чинності законами
України «Про відпустки» та «Про державну
допомогу сім’ям з дітьми» під час визначення
поняття «одинока мати» слід також враховувати положення цих та інших законів і нормативно-правових актів.
Таким чином, до категорії «одинока мати»
належать:
жінка, яка не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої немає запису про батька дитини або запис про батька
зроблено в установленому порядку за вказівкою матері;
вдова;
жінка, яка виховує дитину без батька
(у т. ч. розлучена жінка, яка виховує дитину
без батька, незважаючи на факт отримання
аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена).
У листах Міністерства праці та соціальної політики України від 14 квітня 2008 р.
№ 235/0/15-08/13, від 19 травня 2009 р.
№5565/0/14-09/13, від 26 липня 2010 р.
№2650/0/10-10/13 із посиланням на зазначені вище закони України та статті 157, 158 Сімейного кодексу України надано роз’яснення,
що статус одинокої матері надається жінці,
яка не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про
народження дитини якої немає запису про
батька дитини або запис про батька зроблено
в установленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (у т. ч. розлучена жінка, яка виховує дитину
без батька, незважаючи на факт отримання
аліментів, і жінка, яка одружилася не з батьком дитини, але її дитина новим чоловіком
не усиновлена. Участь батька або інших осіб в
утриманні дитини не позбавляє матір статусу
одинокої).
На підставі всього вищевикладеного суд
першої інстанції визнав, що позов гр-ки Ч.
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у частині її поновлення на попередньому місці роботи підлягає задоволенню з виплатою
середнього заробітку за час вимушеного прогулу та компенсацією моральної шкоди в розмірі 500 грн.
Незадоволена таким рішенням адміністрація ТОВ звернулася до суду з апеляційною скаргою.
Перевіривши законність і обґрунтованість
судового рішення в межах доводів скарги, колегія суддів Апеляційного суду Полтавської
області в рішенні від 20 жовтня 2014 р. дійшла висновку про її задоволення. Свою позицію апеляційний суд мотивував так.
Визнаючи позивачку одинокою матір’ю,
місцевий суд виходив з положень Постанови
№ 9, законів України «Про відпустки» і «Про
державну допомогу сім’ям з дітьми».
Однак хоча місцевий суд правильно послався на вимоги матеріального права, колегія суддів вважала висновки місцевого суду
щодо статусу позивачки як одинокої матері
помилковими.
Як вбачається з рішення суду першої інстанції, позивачка розлучена, має двох неповнолітніх дітей, разом з нею проживає дев’ятирічна
донька. Син проживає разом з батьком. Зазначену обставину (юридичний факт) жодна зі
сторін не оспорює.
Для визнання позивачки одинокою матір’ю
суду необхідно було встановити факт, що колишній чоловік не бере участі у вихованні та
утриманні доньки.
Місцевий суд, у порушення вимог статей
213–214 ЦПК України, у своєму рішенні цього факту (виховання дитини самою позивачкою) не встановлював.
Крім того, матеріали справи не містять доказів того, що колишній чоловік позивачки не
бере участі у вихованні та утриманні своїх дітей.
Як зазначено в статті 60 ЦПК України, доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
За таких обставин колегія суддів дійшла
висновку, що гр-ку Ч. не можна визнавати
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одинокою матір’ю, оскільки факт виховання
дитини без батька не підтверджений.
На думку апеляційного суду, решта доводів скарги адміністрації ТОВ свого підтвердження не знайшли.
Не погоджуючись з рішенням суду апеляційної інстанції, гр-ка Ч. звернулася з касаційною скаргою до Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі — ВССУ). Посилаючись
на порушення судом норм матеріального і
процесуального права, просила скасувати
рішення апеляційного суду і залишити в силі
рішення суду першої інстанції.

Ухвалене рішення
Колегія суддів судової палати в цивільних
справах ВССУ вирішила, що касаційна скарга
підлягає задоволенню на таких підставах.
Частково задовольняючи позовні вимоги,
суд першої інстанції виходив з того, що повної
ліквідації ТОВ не відбувалося, позивачка є одинокою матір’ю, оскільки виховує і утримує дитину сама, і дійшов висновку про її звільнення
з порушенням норм статті 184 КЗпП.
Визначаючи позивачку як одиноку матір
суд першої інстанції виходив з того, що після набрання чинності законами України «Про
відпустки» та «Про державну допомогу сім’ям
з дітьми» для визначення поняття «одинока
мати» слід також враховувати положення цих
та інших законів і нормативно-правових актів,
і дійшов висновку про те, що до категорії «одинока мати» належать: жінка, яка не перебуває
у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини
якої немає запису про батька дитини або запис
про батька зроблено в установленому порядку
за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує
дитину без батька (у т. ч. розлучена жінка, яка
виховує дитину без батька, незважаючи на факт
отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж,
але її дитина новим чоловіком не усиновлена).

44

Апеляційний суд, скасовуючи рішення суду
першої інстанції, дійшов висновку про те, що
для визнання позивачки одинокою матір’ю
суду необхідно було встановити факт того, що
колишній чоловік участі у вихованні та утриманні доньки не бере.
Однак з висновками апеляційного суду не
можна погодитися, оскільки суд дійшов їх з
порушенням норм матеріального та процесуального права.
З огляду на положення цивільного процесуального закону, під час ухвалення рішення
суд має вирішити такі питання:
чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються;
чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, і докази на їх
підтвердження;
які правовідносини сторін випливають
із установлених обставин;
яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.
Зазначеним вимогам рішення апеляційного суду не відповідає.
Поняття «одинока мати» визначається
чинним законодавством України по-різному
і застосовується залежно від того, на які
правовідносини воно поширюється.
Так, Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», що встановлює передусім порядок і підстави призначення такого
виду державної допомоги, як допомога на
дітей одиноким матерям, визначає одиноку
матір (яка не перебуває у шлюбі), одинокого
усиновителя, за умови якщо у свідоцтві про
народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) немає запису про батька (матір)
або запис про батька (матір) проведено в
установленому порядку державним органом
реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини.
Визначене Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» поняття «оди-
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нока мати» застосовується лише для призначення державної допомоги на дітей одиноким
матерям відповідно до норм цього Закону і не
поширюється на трудові відносини, що регулюються КЗпП та іншими актами законодавства України, прийнятими відповідно до нього (ст. 4 КЗпП).
Поняття «одинока мати» було визначено
в Постанові № 9. Згідно з пунктом 9 цієї постанови одинокою матір’ю слід вважати, зокрема, жінку, яка виховує й утримує дитину
сама. За цим визначенням для визнання «іншої жінки» одинокою матір’ю необхідно було
дві ознаки: вона і виховує дитину, і сама її
утримує.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції з підстав необхідності встановлення того
факту, що колишній чоловік не бере участі у
вихованні та утриманні доньки, для визначення позивачки одинокою матір’ю апеляційний
суд не врахував, що після набрання чинності
Законом України «Про відпустки» таке поняття одинокої матері не має застосовуватися,
оскільки пункт 5 частини 13 статті 10 цього
Закону визначає одиноку матір як таку, яка
виховує дитину без батька. Участь батька або
інших осіб в утриманні дитини не позбавляє
матері статусу одинокої.
Висновки суду першої інстанції з цього
приводу є законними і обґрунтованими.
З огляду на наведене ВССУ визнав, що рішення апеляційного суду підлягає скасуванню із залишенням у силі помилково скасованого рішення суду першої інстанції.

Коментар
Судове рішення зачіпає питання неоднозначного трактування поняття «одинока мати» під
час реалізації законодавчих гарантій, установлених статтею 184 КЗпП для працюючих
жінок. На практиці в зацікавлених сторін, як
правило, не виникає розбіжностей, якщо си-
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Під час розгляду питання
про можливе звільнення одинокої
матері роботодавець повинен
враховувати визначення,
наведене в Законі України
«Про відпустки»
туація стосується жінок, які не перебували у
шлюбі на момент народження дитини, або
вдів. Сумніви починають виникати тоді, коли
йдеться про відсутність батька з інших причин, найчастіше — у зв’язку з розлученням
подружжя.
Матеріали наведеної судової справи цікаві, насамперед, тим, що ставлять остаточну
крапку в суперечці про те, як має трактуватися статус одинокої матері стосовно розлучених жінок у разі розірвання трудового договору з ними з ініціативи роботодавця. Якщо
до появи Закону України «Про відпустки»
правозастосовна практика орієнтувалася на
Постанову № 9, що містить визначення «жінка, яка виховує і утримує дитину сама», то
після набрання чинності цим Законом поняття одинокої матері набуває ширшого змісту і
використовується стосовно жінки, яка виховує дитину без батька.
Нагадаємо, що відповідно до статті 4
КЗпП законодавство про працю складається
з КЗпП та інших актів законодавства України,
прийнятих відповідно до нього. Отже, під час
розгляду питання про можливе звільнення
одинокої матері роботодавець повинен враховувати саме визначення, наведене в Законі
України «Про відпустки», оскільки цей нормативно-правовий акт є невід’ємною частиною
чинного трудового законодавства.
Таким чином, касаційний суд дійшов остаточного висновку про те, що участь батька
або інших осіб в утриманні дитини не позбавляє жінку статусу одинокої матері.
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Однак, на нашу думку, варто звернути увагу
ще й на роз’яснення Міністерства праці та соціальної політики, на які посилається суд першої
інстанції у своєму рішенні. Справа в тому, що
згадані листи зачіпають ще один аспект, який
часто ставить кадровиків у глухий кут, зокрема, під час надання соціальної відпустки одиноким матерям відповідно до статті 19 Закону
України «Про відпустки». Мова про те, як саме
має підтверджуватися факт самостійного виховання дитини.
У листі від 26 липня 2010 р. № 2650/0/1010/13 міністерство прямо вказує, що «чинне
законодавство не містить конкретного переліку документів, які слід пред’явити жінці,
яка виховує дитину без батька», та припускає,
що роботодавцю має бути надано «будь-який
офіційно складений, оформлений і засвідчений
у встановленому порядку документ, у якому
з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі батька у вихованні
дитини». На думку міністерства, такими документами можуть бути, наприклад:
рішення суду про позбавлення батьківських прав;
ухвала суду або постанова слідчого про
розшук відповідача у справі за позовом про
стягнення аліментів;
акт, складений соціально-побутовою
комісією, створеною на підприємстві, або акт
дослідження комітетом самоорганізації населення, у якому зі слів сусідів (за наявності їх
підписів в акті) підтверджується той факт, що
батько не бере участі у вихованні дитини;
довідка зі школи про те, що батько не
бере участі у вихованні дитини (не спілкується із вчителями, не забирає дитину додому, не
бере участі в батьківських зборах тощо).
При цьому необхідно мати на увазі, що лис
ти міністерств не носять імперативного харак
теру, є винятково службовою кореспонденцією,
мають лише роз’яснювальний, інформаційний
характер і не можуть містити нових правових
норм. На цьому наполягає Мін’юст України, зо-
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крема в листі «Про порядок надання додаткової відпустки одиноким матерям» (на звернення ЦК Профспілки працівників освіти і науки
України від 27 червня 2008 р. № 02-5/264).
Крім того, саме щодо застосування листа Міністерства праці та соціальної політики України від 14 квітня 2008 р. № 235/0/15-08/13,
який згадується в судовому рішенні, Мін’юст
зазначає таке: «проведено правову експертизу вищезазначеного листа і встановлено,
що ним визначені умови та порядок надання
додаткової відпустки одиноким матерям,
зокрема наведено визначення поняття «одинока мати», перелік документів, які необхідно подавати для отримання додаткової
відпустки одиноким матерям та особам, які
виховують дитину без матері, визначення
підстав для надання такої додаткової відпустки.
Таким чином, цей лист зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян, містить
нові правові норми.
Ураховуючи викладене, лист Міністерства праці та соціальної політики України
від 14 квітня 2008 р. № 235/0/15-08/13 підлягає скасуванню та негайному відкликанню з місць застосування, про що листом
Мін’юсту буде повідомлено Мінпраці».
Судячи з матеріалів справи, відповідач
робив акцент саме на факті участі батька в
утриманні дитини, а не в її вихованні. Очевидно, що доказ (або спростування) факту
участі у вихованні також є питанням неоднозначним і дискусійним. Тому, враховуючи
вищесказане, можна припустити, що адміністрація підприємства мала шанс змінити перебіг розглянутого нами судового процесу,
обравши іншу лінію своєї поведінки як під час
вирішення питання звільнення працівниці, так
і безпосередньо в суді.
Підготувала Євгенія Каляпіна,
аналітик-консультант,
бізнес-тренер компанії «BST Consulting»
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Новели в порядку
видачі дозволів

на працевлаштування іноземців

11

лютого 2015 р. набрала чинності
постанова КМУ «Деякі питання
дерегуляції господарської діяльності» від 28 січня 2015 р. № 42
(далі — Постанова № 42). У ній питання реєстрації пестицидів і агрохімікатів та регулювання у сфері карантину рослин дивним чином
опинилися по сусідству зі змінами до Порядку
видачі, продовження дії та анулювання дозволу
на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою КМУ
від 27 травня 2013 р. № 437 (далі — Порядок).
Нововведення не можна назвати фундаментальними, проте вони, безумовно, заслуговують на увагу кадровиків, які звикли мати
справу із працевлаштуванням іноземців.
Розглянемо, що саме змінилося.
1. Передбачено безкоштовну видачу
дозволів 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 продов
ження дії дозволу.
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Щоправда, за продовження дії дозволу
плата не стягувалася і раніше — із дати набрання чинності постановою КМУ від 27 травня
2013 р. № 437. Це питання лише уточнено з
метою уникнення сумнівів.
2. Уточнено, що працевлаштування в Україні іноземця або особи без громадянства вважатиметься доцільним і достатньо обґрунтованим (тобто автоматично вважається таким, без
необхідності додаткового обґрунтування заявником), якщо він претендує на зайняття посади
керівника, заступника керівника або іншої
керівної посади на підприємстві за умови, що
такий іноземець чи особа без громадянства є
його засновником або учасником (раніше —
«засновником або співзасновником»).
Суть уточнення, можливо, полягає в тому,
що в практиці застосування термінів у цивільному праві «засновником» прийнято називати
особу, яке бере участь у створенні юридичної
особи, а «учасником» — будь-яку особу, яка
володіє її корпоративними правами.
Таким чином, уточнено, що іноземець може
претендувати на зайняття керівної посади не
лише у створеній за його участю юридичній
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особі, а й в юридичній особі, частка в якій
набута ним іншим чином (придбана, успадкована тощо).
3. Якщо до набрання чинності Постановою № 42 доцільним і достатньо обґрунтованим вважалося застосування праці іноземців
та осіб без громадянства, які є суб’єктом
авторського права і суміжних прав та запрошуються на роботу в Україну для здійснення
таких прав, то тепер ця категорія розширена і
охоплює всіх іноземців та осіб без громадянства, які претендують на зайняття посади,
що передбачає створення об’єктів автор
ського права та (або) суміжних прав як
основний трудовий обов’язок.
Щоправда, не уточнено, які саме посади
згідно з Класифікатором професій слід вважати такими, що передбачають створення
об’єктів авторського права та (або) суміжних
прав як основний трудовий обов’язок.
Щоб визначити, чи є створення об’єктів
авторського права та (або) суміжних прав основним трудовим обов’язком, потрібно в кожному конкретному випадку звертатися до кваліфікаційних характеристик відповідної професії.
4. Також додано дві нові підстави, за
наявності яких застосування праці інозем
ців та осіб без громадянства вважається
доцільним і достатньо обґрунтованим.
Перша — коли працівник претендує на
зайняття у суб’єкта індустрії програмної про
дукції посади керівника або посади, назва
якої визначається відповідно до кодів професій 2131.2 (розробники обчислювальних систем), 2132.2 (розробники комп’ютерних програм), 3121 (техніки-програмісти), зазначених
у розділі 2 «Професіонали» та розділі 3 «Фахівці» Національного класифікатора України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010.
Тут варто зазначити, що поняття «суб’єкт
індустрії програмної продукції» означає
суб’єкта господарювання — юридичну особу,
який відповідно до Порядку ведення реєстру
суб’єктів індустрії програмної продукції, які
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Іноземець може претендувати на
зайняття керівної посади не лише
у створеній за його участю
юридичній особі, а й в юридичній
особі, частка в якій набута ним
іншим чином (придбана,
успадкована тощо)
застосовують особливості оподаткування,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2013 р. № 12, був внесений до відповідного реєстру та отримав
свідоцтво про реєстрацію встановленого
зразка.
Зважаючи на те, що нова форма заяви про
видачу дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства передбачає
необхідність зазначення назви та реквізитів
документа, який підтверджує статус суб’єкта
індустрії програмної продукції, вбачається, що
скористатися новою нормою зможуть лише ті
підприємства, які мають відповідне свідоцтво.
Реєстр суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, розміщений на офіційному сайті
Державної фіскальної служби, містить 174
суб’єкти станом на 5 січня 2015 р.
Друга — коли працівник має диплом про
вищу освіту одного з навчальних закладів,
віднесених до першої сотні в одному з таких
світових рейтингів:
Таймс Хайер Едьюкейшн (Times Higher
Education) за відповідною категорією професії (timeshighereducation.co.uk);
Академік Ренкінг ов Волд Юніверситіз,
підготовлений Центром університетів світового класу при Шанхайському університеті
Цзяо Тун (Academic Ranking of World
Universities by the Center for World-Class
Universitie sat Shanghai Jiao Tong University)
(shanghairanking.com);
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Кью Ес Волд Юніверситі Ренкінгз бай
Фекелті (QS World University Rankings by
Faculty) (topuniversities.com);
Вебометрікс Ренкінг ов Волд Юніверситіз (Webometrics Ranking of World Universities)
(webometrics.info).
Під час прийняття рішення про видачу
дозволу застосовується рейтинг поточного,
минулого або позаминулого років.
Для отримання дозволу на цій підставі у
заяві слід вказати назву рейтингу із числа
перелічених вище. Рекомендується зазначати
в заяві також рік, у якому вищий навчальний
заклад потрапив до рейтингу, та прикласти до
заяви роздруківку рейтингу з офіційного сайту.
5. У Порядку відтепер не передбачається
створення комісій, до складу яких включалися
представники територіальних органів МВС,
ДМС, СБУ, МОН, Адміністрації Держприкордонслужби та представники федерації профспілок та роботодавців України, які мали утворюватися при територіальних органах Державної служби зайнятості (далі — територіальний
орган) і брати участь у прийнятті рішень про
видачу бо відмову у видачі дозволу.

Рішення щодо видачі, відмови у
видачі, продовження дії, відмови
у продовженні дії або анулювання
дозволу відтепер приймається
протягом 7 робочих днів із дня
реєстрації документів
6. Скорочено деякі строки, а саме:
рішення щодо видачі, відмови у видачі,
продовження дії, відмови у продовженні дії
або анулювання дозволу відтепер прийма
ється протягом 7 робочих днів (раніше — 15
календарних днів) із дня реєстрації документів (заява з доданими до неї документи має
бути зареєстрована в день її отримання територіальним органом);
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рішення, оформлене наказом територіального органу, надсилається роботодавцю та
розміщується на офіційному сайті територіального органу не пізніше ніж протягом двох
(раніше — трьох) робочих днів із дня його
прийняття.
При цьому уточнено, що рішення надси
лається роботодавцю поштою з повідомлен
ням про вручення та електронною поштою
(адреса якої зазначається в заяві) із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати
за видачу дозволу. Платіжні реквізити розміщуються також на офіційному сайті;
 плата за видачу дозволу має бути
перерахована роботодавцем протягом 10
робочих днів (раніше — 30 календарних днів)
із дня отримання рішення про видачу дозволу, надісланого поштою з повідомленням про
вручення, що має підтверджуватися квитанцією, — інакше рішення скасовується;
дозвіл видається територіальним органом протягом 3 (раніше — 10) робочих днів із
дня зарахування коштів на відповідний рахунок;
дублікат дозволу видається територіальним органом протягом 5 робочих днів із дня
отримання від роботодавця передбачених
Порядком документів (раніше в цей строк лише
приймалося рішення про видачу дубліката);
документи для продовження дії дозво
лу роботодавець повинен подати не пізніше
ніж за 20 (раніше — 30) календарних днів до
закінчення дії дозволу.
7. Строк подання роботодавцем до територіального органу засвідченої копії трудового
договору (контракту), навпаки, подовжено з
3 до 7 робочих днів з моменту його укладення.
8. Уточнено, що роботодавець має повідомити в письмовій формі територіальний
орган, який видав дозвіл, не лише про дострокове розірвання, а й про будь-яке припинен
ня (у т. ч. у зв’язку із закінченням строку) трудового договору (контракту) з іноземцем або
особою без громадянства протягом трьох
робочих днів з дати припинення.
Кадровик України
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9. Дозвіл видається на строк один рік у
тому разі, якщо трудовий договір (контракт)
є безстроковим.
Раніше укладення безстрокового трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства могло розглядатися як
порушення чинного законодавства про працю
та зайнятість населення й слугувати підставою
для відмови у видачі дозволу (у зв’язку з невідповідністю поданих роботодавцем документів
вимогам Порядку).
Якщо договір (контракт) є строковим,
дозвіл видається на строк, зазначений у трудовому договорі (контракті), але також не
більш як на один рік.
10. Також уточнено, що дія дозволу може
бути продовжена необмежену кількість
разів на той самий строк.
Фактично така практика існувала й раніше, проте норми Порядку недостатньо чітко
встановлювали можливість багатократного
продовження дії дозволу, створюючи підґрунтя для можливого хибного тлумачення,

що дозвіл може бути подовжено лише один
раз.
11. Установлено, що подані документи
повертаються заявнику в разі прийняття територіальним органом рішення про відмову у
видачі дозволу.
12. Також була затверджена нова форма
заяви про видачу або продовження дії дозволу. У формі заяви, з огляду на зміни, внесені до
Порядку, було оновлено перелік підстав видачі
дозволу, з яких слід обирати заявникам, а
також додано графу «електронна пошта».
Уточнено, що печатка ставиться на заяві лише
за наявності. Інших істотних змін немає.
У цілому слід зазначити, що внесені зміни
відповідають загальній тенденції залучення
до роботи в Україні кваліфікованих іноземних
працівників із якісною освітою, яка добре
помітна навіть на рівні уряду.
Внесені зміни покликані посприяти швидкості та ефективності процедур, пов’язаних з
оформленням та продовженням дозволів,
наблизити їх до європейських стандартів.
РЕКЛАМА

Благодійний фонд «Добрий Брат»
запрошує всіх бажаючих приєднатися до доброї
справи: реабілітації поранених бійців АТО в Польщі
Благодійна організація «Благодійний фонд
«Добрий Брат», ЄДРПОУ 39562351, внесена
до Реєстру неприбуткових установ та організацій Рішенням від 29.01.2015 № 15, є спільним польсько-українським благодійним проектом, створеним з метою забезпечення лікування українських військових у спеціалізованій клініці «DobryBrat» (Осек, Республіка
Польща)
Реквізити БО
«БФ «Добрий Брат»
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Представником Фонду в Україні є
Володимир Ратушняк,
тел. (044) 227-16-81
Дізнатися більше про діяльність
Фонду можна у Facebook (спільнота Wojnakaleczy)
Офіційна веб-сторінка реабілітаційного центру: dobrybrat.pl

код ЄДРПОУ 39562351, р/р 2600101591504 (UAH)
у ПАТ «Кредобанк» у м. Київ, МФО 325365
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Олена Охріменко,

заступник директора департаменту —
начальник відділу спеціальних пенсій
департаменту пенсійного забезпечення
Пенсійного фонду України

Зміни у виплаті пенсій

працюючим пенсіонерам

Нормативно-правові акти до теми:
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 р. № 213-VІІ (далі — Закон № 213);
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058);
Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII (далі — Закон
№ 3723);
 Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 р.
№ 1977-XII (далі — Закон № 1977);
Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 p. № 2262-XII (далі — Закон № 2262).

У

хвалений Верховною Радою України
Закон № 213, який набрав чинності з
1 квітня 2015 р., передбачає зміну
законодавчих норм, що стосуються,
зокрема, питань встановлення особливого
порядку виплати пенсій пенсіонерам, які працюють на посадах державних службовців,
прокурорів, суддів, народних депутатів тощо
(далі — спецпосади).
Зазначеним Законом вносяться зміни до 14
«пенсійних» законів, якими передбачено, що в період роботи на спецпосадах призначені пенсії не
виплачуються до звільнення з роботи. При цьо-
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му пенсіонер має право вибору: продовжувати
працювати і отримувати заробітну плату чи
звільнитися зі спецпосади і отримувати пенсію.
Розглянемо детальніше зміни, які відбулися в питаннях призначення пенсій працюючим
пенсіонерам.

Особи, на яких зміни
не поширюються
Одразу зупинимося на категорії осіб, які будуть
отримувати призначену пенсію незалежно від
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факту роботи. Тобто зміни в законодавстві не
вплинуть на розмір їх пенсії. Це інваліди І і ІІ
груп, інваліди війни ІІІ групи, учасники бойових
дій та особи, на яких поширюється дія пункту 1
статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від
22 жовтня 1993 р. № 3551-XII (далі — особи,
на яких зміни не поширюються). До останньої
групи належать:
сім’ї військовослужбовців, партизанів,
підпільників, учасників бойових дій на території
інших держав, прирівняних до них осіб, зазначених у статтях 6 і 7 цього Закону, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних
під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових
обов’язків), а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті або
одержаного в період проходження військової
служби чи на території інших держав під час
воєнних дій та конфліктів;
сім’ї військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, які призивалися
на збори військовозобов’язаних Міністерства
оборони, органів внутрішніх справ і державної
безпеки СРСР і загинули (померли) під час виконання завдань по охороні громадського порядку при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних
з антигромадськими проявами;
сім’ї загиблих під час Великої Вітчизняної
війни осіб з числа особового складу груп самозахисту об’єктових та аварійних команд місцевої протиповітряної оборони, а також сім’ї загиблих внаслідок бойових дій працівників госпіталів, лікарень та інших медичних закладів;
сім’ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України.
До членів сімей загиблих (тих, які пропали
безвісти) військовослужбовців, належать:
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утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв’язку із цим виплачується пенсія;
батьки;
один з подружжя, який не одружився
вдруге, незалежно від того, виплачується йому
пенсія чи ні;
діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;
діти, обоє з батьків яких загинули або
пропали безвісти.

Пенсії, призначені відповідно
до Закону України
«Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування»
Згідно зі змінами, внесеними Законом № 213
до статті 47 Закону № 1058, тимчасово, у період з 1 квітня по 31 грудня 2015 р., під час
роботи особи (крім осіб, на яких зміни не
поширюються) пенсія, призначена відповідно до цього Закону і розмір якої перевищує
150 % прожиткового мінімуму, установленого
для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85% призначеного розміру,
але не менше 150 % прожиткового мінімуму,
установленого для осіб, які втратили праце
здатність.
Отже, з 1 квітня 2015 р. працюючий пенсіонер отримуватиме пенсію в розмірі 85 %
від призначеного розміру, але не менше ніж
1423,50 грн (150 % прожиткового мінімуму,
установленого для осіб, які втратили праце
здатність, Законом України «Про Державний
бюджет України на 2015 рік»).

Пенсії державним службовцям
Статтею 37 Закону № 3723 (зі змінами, внесеним Законом № 213) передбачено, що тимча-
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сово, у період з 1 квітня по 31 грудня 2015 р.,
особам, на яких поширюється дія Закону
№ 3723 (крім осіб, на яких зміни не поширюються), у період роботи на посадах, які дають
право на призначення пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) в порядку та на
умовах, передбачених цим Законом, законами
України «Про прокуратуру», «Про судоустрій
і статус суддів», «Про статус народного депутата України», пенсії, призначені відповідно до
цієї статті, не виплачуються.
У період роботи на інших посадах/роботах
пенсія, призначена відповідно до статті 37 Закону № 3723 (крім осіб, на яких зміни не поширюються), розмір якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму, установленого для осіб, які
втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше
150 % прожиткового мінімуму, установленого
для осіб, які втратили працездатність.
Проте згаданими вище змінами до статті 47
Закону № 1058 визначено, що тимчасово, у
період з 1 квітня по 31 грудня 2015 р. у період роботи особи (крім осіб, на яких зміни не
поширюються) на посадах, які дають право на
призначення пенсії або щомісячного довічного
грошового утримання в порядку та на умовах,
передбачених законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судо
устрій і статус суддів», «Про статус народного
депутата України», пенсії, призначені відповідно до цього Закону, не виплачуються.
Тому якщо особа отримуючи пенсію, зокрема за віком або по інвалідності ІІІ групи,
призначену відповідно до Закону № 1058,
працює на спецпосаді, виплату їй пенсії з
1 квітня 2015 р. буде не обмежено 85 % призначеного розміру, а призупинено до звільнення з посади. Виняток становить робота на
наукових (науково-педагогічних) посадах.
З огляду на те, що в порядку та на умовах,
визначених Законом № 3723, призначаються
пенсії судовим експертам, службовцям Національного банку України, журналістам дер-
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жавних і комунальних ЗМІ, посадовим особам
місцевого самоврядування, працівникам дип
ломатичної служби, членам КМУ та помічникам-консультантам народних депутатів України, описаний вище порядок виплати пенсій
поширюється й на цих пенсіонерів.
Вказаний порядок виплати пенсій стосується також пенсій, призначених відповідно до
законів України «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів»,
«Про прокуратуру».

Наукові пенсії
Відрізняється від описаного вище порядок
виплати пенсій науковим (науково-педагогічним) працівникам і військовим пенсіонерам.
Аналізуючи зміни, внесені Законом № 213
до статті 24 Закону № 1977, слід відзначити, що законодавець у період з 1 квітня по
31 грудня 2015 р. змінив порядок виплати
пенсій науковим (науково-педагогічним) працівникам, але залишив за ними можливість
отримання пенсії незалежно від факту роботи
на спецпосадах, хоча і в інших розмірах та на
інших умовах.

Законодавець у період з 1 квітня
по 31 грудня 2015 р. змінив
порядок виплати пенсій науковим
(науково-педагогічним)
працівникам, але залишив за ними
можливість отримання пенсії
незалежно від факту роботи
на спецпосадах
Так, наукові (науково-педагогічні) працівники (крім осіб, на яких зміни не поширюються),
пенсії яким призначені відповідно до статті 24
Закону № 1977, у період роботи на посадах, які
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дають право на призначення пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) у порядку
та на умовах, передбачених Законом № 1977,
законами України «Про державну службу»,
«Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», отримуватимуть пенсію в розмірі, обчисленому відповідно до Закону № 1058.
При цьому в період роботи таких осіб
(крім осіб, на яких зміни не поширюються) на
інших посадах (роботах) пенсії, призначені їм
відповідно до статті 24 Закону № 1977, розмір яких перевищує 150 % прожиткового мінімуму, установленого для осіб, які втратили
працездатність, виплачуються в розмірі 85 %
призначеного розміру, але не менше 150 %
прожиткового мінімуму, установленого для
осіб, які втратили працездатність. Після звільнення з роботи виплата наукової пенсії поновлюється.
Слід зазначити, що Законом № 213 для наукових (науково-педагогічних) працівників,
як і для інших пенсіонерів, які мають право в
період роботи (крім пенсіонерів, які працюють на спецпосадах) на отримання пенсії, передбачено додаткову гарантію — після застосування норми щодо виплати пенсії в розмірі
85 % призначеного розміру пенсія не може
бути нижчою 150 % прожиткового мінімуму,
установленого для осіб, які втратили праце
здатність, тобто 1423,50 грн.

Пенсії військовим пенсіонерам
Згідно зі змінами, внесеними Законом № 213
до статті 54 Закону № 2262, військовим пенсіонерам (крім осіб, на яких зміни не поширюються) у період з 1 квітня по 31 грудня
2015 р. під час роботи на посадах, які дають
право на призначення пенсії або щомісячного
довічного грошового утримання в порядку та
на умовах, передбачених законами України
«Про державну службу», «Про прокуратуру»,

№ 4 (99) квітень 2015

«Про судоустрій і статус суддів», «Про статус
народного депутата України», пенсії, призначені відповідно до Закону № 2262, не випла
чуються. Після звільнення з роботи виплату
пенсії відповідно до цього Закону буде поновлено.
У період роботи військових пенсіонерів на
інших посадах (крім спецпосад) виплата пенсії
здійснюватиметься в повному обсязі. Тобто
порядок виплати пенсій, який поширюється
на всіх працюючих пенсіонерів щодо виплати
пенсії в розмірі 85 % призначеного розміру, на
військових пенсіонерів не поширюється.

Пенсії чорнобильцям
Із питанням вибору — отримувати пенсію
чи продовжувати працювати на спецпосаді
й отримувати заробітну плату — зіткнулись і
чорнобильці.
Так, змінами до статті 58 Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-XII передбачено, що в період з 1 квітня по 31 грудня
2015 р. пенсії, призначені відповідно до цього
Закону, у період роботи особи (крім осіб, на
яких зміни не поширюються) на посадах, які
дають право на призначення пенсії або щомісячного довічного грошового утримання
в порядку та на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про
прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про статус народного депутата України», не виплачуються.
У період роботи на інших посадах (крім
осіб, на яких зміни не поширюються) пенсії,
розмір яких перевищує 150 % прожиткового
мінімуму, установленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше
150 % прожиткового мінімуму, установленого для осіб, які втратили працездатність.
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Окремий випадок, коли обмеження
не застосовуються
Необхідно зауважити, що не всі пенсіонери
(незалежно від того, за яким законом їм призначена пенсія), які працюють на спецпосадах,
будуть позбавлені права на отримання пенсії.
Так, частиною третьою Прикінцевих положень
Закону № 213 визначено, що обмеження щодо
виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), передбачені цим Законом, не застосовуються протягом особливого
періоду до пенсій, що призначені особам, які
проходять військову службу або перебувають
на посадах у Міністерстві оборони України,
Головному управлінні розвідки Міністерства
оборони України, Міністерстві внутрішніх
справ України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній спеціальній
службі транспорту, Службі безпеки України,
Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Управлінні
державної охорони України, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі
України з надзвичайних ситуацій, Державній
службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національній гвардії України,
органах військової прокуратури або беруть
участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку
на державному кордоні, відбитті збройного
нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі
захоплення, відбитті спроб насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.
Підтвердження факту військової служби
або роботи на посадах та в органах, зазначених у частині третій Прикінцевих положень Закону № 213, здійснюється на підставі довідок
(витягів з наказів) про роботу (службу). Якщо
відповідної інформації немає в матеріалах
пенсійної справи, пенсіонеру, для уникнення
непорозумінь під час застосування норм вказаного Закону, необхідно дооформити відпо-
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відні документи та подати їх до органів Пенсійного фонду для долучення до матеріалів
пенсійних справ.
Для підтвердження участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення
правопорядку на державному кордоні, відбитті
збройного нападу на об’єкти, що охороняються
військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів
у разі захоплення, відбитті спроб насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою
до органів Пенсійного фонду мають бути надані
документи, що підтверджують зазначені факти.

Підтвердження факту роботи
пенсіонера
Статус пенсіонера — працюючий або непрацюючий — органи Пенсійного фонду визначать за
матеріалами пенсійних справ і даними системи персоніфікованого обліку. Надати додаткові документи потрібно лише тим пенсіонерам,
які своєчасно не виконали своє зобов’язання
щодо інформування про працевлаштування
чи звільнення з роботи, установлене для них
пунктом 2.21 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління ПФУ від 25 листопада 2005 р. № 22-1.

Увага!
У всіх випадках після звільнення з роботи
виплата пенсії поновлюється в повному
обсязі.

Якщо документи про звільнення з роботи
буде надано як до, так і після 1 квітня, то виплата пенсії буде проведена в повному обсязі
за весь період, коли пенсіонер не працював.
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Якщо документів про працевлаштування,
у т. ч. на спецпосаду, пенсіонер не надасть,
факт роботи буде встановлено в будь-якому
випадку, однак пенсіонера зобов’яжуть повернути надміру виплачену пенсію.

З 1 січня 2016 р.
Починаючи з 1 січня 2016 р. пенсії, призначені
відповідно до законів України «Про загаль
нообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», «Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», виплачуватимуться незалежно від
отримуваного заробітку (доходу).
Пенсії, призначені відповідно до законів
України «Про державну службу», «Про статус
народного депутата України», «Про судоустрій і
статус суддів», «Про наукову і науково-технічну
діяльність», у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку і на
умовах, передбачених цими законами, виплачуватимуться в розмірі, обчисленому відповідно
до Закону № 1058. Але при цьому є виняток для
наукових (науково-педагогічних) працівників, на
яких зміни в законодавстві не поширюються (нагадаю, що це інваліди І та ІІ груп, інваліди війни
ІІІ групи та учасники бойових дій, а також особи,
на яких поширюється чинність пункту 1 статті 10
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»). Пенсія таким пенсіонерам виплачуватиметься в повному обсязі
незалежно від факту роботи на спецпосаді.
З 1 січня 2016 р. пенсія, призначена відповідно до Закону України «Про прокуратуру»,
у період роботи на посадах, які дають право
на призначення пенсії в порядку і на умовах,
передбачених цим законом, а також законами
України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про статус народного депутата України», виплачуватиметься в
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розмірі, обчисленому відповідно до Закону
№ 1058. Тобто вказаній категорії пенсіонерів
у період роботи на наукових посадах виплата
пенсії здійснюється в повному обсязі.

Виплата раніше призначених пенсій
Крім того, Законом № 213 внесено зміни до
абзацу третього пункту 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України
«Про заходи щодо законодавчого забезпечення
реформування пенсійної системи» від 8 липня
2011 р. № 3668-VI, згідно з якими порядок виплати пенсії (щомісячного довічного грошового
утримання) працюючим пенсіонерам встановлюється законодавством незалежно від дати
призначення пенсії (щомісячного довічного
грошового утримання). Тобто незалежно від
того, коли призначено спеціальну пенсію — до
1 жовтня 2011 р. чи після вказаної дати — у разі
працевлаштування на спецпосаду (незалежно
від факту роботи на 1 жовтня 2011 р.) виплата
пенсії здійснюватиметься в порядку, який діятиме з 1 квітня 2015 р.

Незалежно від того, коли
призначено спеціальну пенсію — до
1 жовтня 2011 р. чи після вказаної
дати — у разі працевлаштування на
спецпосаду виплата пенсії
здійснюватиметься в порядку, який
діятиме з 1 квітня 2015 р.
Також необхідно зазначити, що порядок
виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) працюючим пенсіонерам,
установлений Законом № 213, поширюється
на пенсіонерів (отримувачів щомісячного довічного грошового утримання) незалежно від
дати призначення пенсії. 
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Пенсійне забезпечення

Галина Мастюгіна,

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

Що таке «оптимізація»
заробітку і як вона
впливає на розмір пенсії

Я

к відомо, розмір пенсії в солідарній
системі залежить від страхового
стажу особи та заробітку чи доходу,
який вона отримувала протягом своєї
трудової діяльності та з якого були сплачені
внески до Пенсійного фонду України. Основний Закон, який регламентує порядок обчислення пенсій у солідарній системі, це Закон
України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р.
№ 1058-ІV (далі — Закон № 1058).
За нормами цього Закону пенсія за віком
визначається як добуток коефіцієнта страхового стажу застрахованої особи на осучаснений заробіток для обчислення пенсії.
Коефіцієнт страхового стажу визначається за формулою, передбаченою статтею 25
Закону № 1058. Наприклад, якщо страховий
стаж особи становить 36 років 8 місяців, то
коефіцієнт страхового стажу, з урахуванням
оцінки одного року стажу — 1,35 %, становитиме 0,495 (36 × 12 + 8) × 1,35) : 1200.
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Заробітна плата (дохід) для обчислення
пенсії враховується за весь період страхового
стажу починаючи з 1 липня 2000 р. за даними, що містяться в системі персоніфікованого
обліку (ст. 40 Закону № 1058). За бажанням
пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами в період до 1 січня 2016 р. для обчислення пенсії також може враховуватися заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних
місяців страхового стажу підряд до 1 липня
2000 р. незалежно від перерв.
Але якщо страховий стаж починаючи з
1 липня 2000 р. становить менше ніж 60 місяців, крім заробітку за даними системи персоніфікованого обліку для обчислення пенсії
обов’язково враховується і в подальшому в
цьому випадку буде враховуватися заробітна
плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 р.
незалежно від перерв на підставі довідки підприємства чи архівної установи.
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Якщо страховий стаж становить ще менший період, ніж зазначено вище, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний
страховий стаж.
Тобто якщо особа, яка звернулася за призначенням пенсії, скажімо, у березні 2015 р.,
після липня 2000 р. увесь час працювала, то
розмір її пенсії визначатиметься із заробітку
за 14 років 8 місяців (176 місяців). Імовірно,
що не завжди в цей період вона мала високий
заробіток, тобто в деяких місяцях коефіцієнти заробітку* будуть невисокими.
А ще трапляється, що в певні періоди (після липня 2000 р.) особа перебувала на обліку
в центрі зайнятості. У період отримання допомоги по безробіттю, який зараховується до
страхового стажу, у заробіток для обчислення пенсії враховується мінімальна заробітна
плата. Тобто коефіцієнти заробітку в цей період, звичайно, будуть мізерними.
Саме для таких випадків законом передбачено можливість проведення «оптимізації» заробітку. Спробуємо розібратися, що
це таке.
Як було зазначено вище, заробіток для
обчислення пенсії визначається за чималий
період часу. Так от, із цього періоду Закон
№ 1058 дозволяє виключити (за вибором
пенсіонера**) періоди до 60 календарних місяців страхового стажу з урахуванням будьяких періодів отримання допомоги по безробіттю (незалежно від перерв) та будь-якого
періоду страхового стажу підряд за умови, що
зазначені періоди в сумі становлять не більше
ніж 10 % тривалості страхового стажу, урахованого в одинарному розмірі.
*Щомісячний коефіцієнт заробітку особи визначається
шляхом ділення щомісячного заробітку особи на середній
заробіток по країні за цей же місяць.
**Зазвичай пенсіонер не може самостійно визначити,
який саме період слід виключити для підвищення заробітку
для обчислення пенсії, тому на допомогу йому приходять
фахівці Пенсійного фонду, використовуючи програмне
забезпечення.
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Приклад
Страховий стаж жінки становить 34 роки 8 місяців, з них 12
місяців (два рази по півроку — у 2001 р.
та у 2005 р.) вона отримувала допомогу
в центрі зайнятості. Із заробітку можна буде вилучити 41 місяць (10 % страхового стажу). Виключаємо з підрахунку
заробітку період отримання допомоги
по безробіттю протягом 12 місяців
(хоча і не підряд), а потім шукаємо ще
будь-які 29 місяців страхового стажу з
низькими коефіцієнтами, але вже підряд.
Окремо зауважимо, що вилучаються
лише коефіцієнти заробітку, а стаж за
ці місяці особа не втрачає. Тобто до
страхового стажу вилучені періоди будуть зараховані.
Таким чином, «оптимізація» заробітку зав
жди сприяє підвищенню коефіцієнта заробітку і, як наслідок, — розміру пенсії.

«Оптимізація» заробітку завжди
сприяє підвищенню коефіцієнта
заробітку і, як наслідок, — розміру
пенсії
Але це ще не все. Додатково за бажанням
особи за період з 1 липня 2000 р. до 1 січня
2005 р. можуть бути виключені періоди:
строкової військової служби;
навчання;
догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років;
догляду за пенсіонером, який за виснов
ком медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду;
догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.
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Крім того, також понад 10 % страхового
стажу можуть бути виключені періоди, коли
особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно
до пунктів 8, 13 і 14 статті 11 Закону № 1058:
особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі
безпеки України, інших утворених відповідно
до законів України військових формуваннях,
а також в органах Міністерства внутрішніх
справ України;
особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які
здійснюють догляд за інвалідом І групи або за
престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу
або компенсацію відповідно до законодавства.
При цьому пам’ятаємо, що в усіх випадках
період, за який враховується заробітна плата,
не може бути меншим, ніж 60 календарних
місяців (крім випадку, коли страховий стаж
становить менший період).

Приклад
Жінка, якій пенсія призначена з 10
грудня 2014 р., виявила бажання
обчислити пенсію із заробітної плати за
періоди: з 1 березня 1995 р. по 28 лютого
2000 р. та за всі періоди страхового
стажу з 1 липня 2000 р. по травень
2014 р. (у травні була звільнена з роботи). Її страховий стаж становить 37
років 5 місяців, у т. ч. у період з 1 липня
2002 р. по 30 квітня 2003 р. вона отримувала допомогу по безробіттю, 1 травня
2003 р. влаштувалася на роботу, а з
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1 червня 2006 р. по 31 березня 2008 р.
перебувала у відпустці для догляду за
онуком до досягнення ним трирічного
віку та отримувала відповідну допомогу.
Особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню (ст. 11
Закону № 1058). Отже, увесь час перебування у відпустці для догляду за онуком
буде зарахований до страхового стажу
під час призначення пенсії цій жінці.
Страховий стаж 37 років 5 місяців —
це 449 місяців. Отже, максимально може
бути вилучено 44 місяці. Спочатку вилучаємо 10 місяців, коли жінка отримувала
допомогу по безробіттю, а потім 34 місяці підряд (скажімо, це будуть періоди:
з 1 травня 1998 р. по 28 лютого 2000 р. та
з 1 липня 2000 р. по 30 червня 2001 р.
Зауважимо, що незважаючи на розрив у
цих двох періодах, такий варіант можливий і відповідає вимозі «підряд», адже закон
визначає, що беруться підряд 60 місяців —
будь-які до 1 липня 2000 р. та за весь стаж
після 1 липня 2000 р.
Крім того, виключаємо весь період
отримання допомоги по догляду за онуком (понад 10 % страхового стажу).
Потрібно пам’ятати, що під час «оптиміза
ції» заробітку страховий стаж враховується
в одинарному розмірі, навіть якщо особа має
періоди роботи в шкідливих умовах праці, за
які стаж подвоюється.

Приклад
Особа має 46 років страхового
стажу, у т. ч. шість років (1992–
1998 рр.) працювала в психіатричному
закладі охорони здоров’я. Згідно зі стат-
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тею 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (страховий стаж до 1 січня
2004 р. обчислюється з урахуванням
норм саме цього Закону) робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони
здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших
інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних
і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних
закладах охорони здоров’я зараховується
до стажу роботи в подвійному розмірі.
Однак оскільки під час «оптимізації» заробітку страховий стаж враховується
в одинарному розмірі, то хоча страховий стаж жінки становить 46 років,
для «оптимізації» буде враховано тільки
40 років (без подвоєння).
Розглянутий вище порядок «оптимізації»
набрав чинності з 1 липня 2013 р. Тобто він
застосовується, якщо пенсія призначається
після вказаної дати. Однак такий порядок буде
застосовано і під час переведення з одного
виду пенсії на інший та в разі проведення пе
рерахунку пенсії, якщо йдеться про перерахунок за нормами частини четвертої статті 42
Закону № 1058 (якщо особа після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжувала працювати) зі стажу та заробітку,
набутого після призначення чи попереднього
перерахунку пенсії.

Приклад
Пенсія була призначена в лютому
2013 р., коли діяв інший порядок
«оптимізації». Страховий стаж особи
на той момент становив 35 років 6 мі-
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сяців. Із заробітку було вилучено 9 місяців отримання допомоги по безробіттю
(2001–2002 рр.), а низький заробіток за
5 місяців у 2012 р. не виключено, оскільки
між отриманням допомоги по безробіттю та роботою була висока заробітна
плата. Пенсіонер продовжує працювати.
Якщо у 2015 р. цій особі буде доцільно провести перерахунок пенсії з урахуванням наявного стажу та, що важливо, врахувати заробіток, отриманий
під час роботи після призначення або
попереднього перерахунку пенсії, застосовуватиметься вже новий порядок
«оптимізації» заробітку.
Скажімо, якщо страховий стаж становитиме 37 років 6 місяців, то із заробітку можна буде вилучити 45 місяців
(10 % страхового стажу). Спочатку виключаємо із підрахунку заробітку період отримання допомоги по безробіттю
протягом 9 місяців, а потім шукаємо ще
будь-які 36 місяців страхового стажу
(але вже підряд) з низькими коефіцієнтами. При цьому пам’ятаємо, що для розрахунку має залишитися заробіток не менше ніж за 60 місяців.
Насамкінець зауважимо, що не завжди
особі вигідно виключати максимальну кіль
кість місяців з періоду заробітку. Не часто,
але все ж трапляються випадки, коли в пенсіонера заробіток був стабільно високим. У такому разі під «оптимізацію» може потрапити період, менший за максимальний. Наприклад, за
наявності страхового стажу — 32 роки вигідно виключити лише 5–6 місяців. Виключення
більшої кількості місяців може призвести до
зменшення середнього коефіцієнта заробітку
особи. А це неприпустимо, оскільки зменшить
розмір пенсії. 
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Олена Морева,

економіст-аналітик

Визначаємо назву
посади заступника
директора загальноосвітнього

навчального закладу

Уводячи в штатний розпис ту чи іншу одиницю, керівники
загальноосвітніх навчальних закладів іноді використовують
професійну назву роботи, якої немає в Класифікаторі
професій, або таку, що не відповідає потребам закладу.
Особливо це стосується назв посад заступників директора

З

аписи про назву роботи, професії або
посади, на яку прийнято працівника,
вносять у трудову книжку відповідно
до найменувань професій і посад,
наведених у Національному класифікаторі
України «Класифікатор професій» ДК 003:2010
(далі — КП) (п. 2.14 Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58). Отже, керівники навчальних закладів,
оформляючи кадрові та організаційні документи (трудові книжки, кадрові накази, тарифікаційні списки, штатні розписи тощо), мають
зазначати в них назви посад згідно з КП.
Водночас КП не містить окремих професійних назв робіт заступників керівників
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загальноосвітніх навчальних закладів, але
містить низку так званих базових професійних назв робіт, серед яких «Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.)» (код КП 1210.1).
Згідно з нормами примітки 1 Додатка В до
КП до професійних назв робіт можуть застосовуватися похідні слова за умови збереження галузевої та функціональної належності,
кваліфікаційних вимог, уникнення дублювання, збереження коду новоутвореної професії.
Серед таких похідних слів у Додатку В до КП
міститься і слово «заступник».
У примітці 2 Додатка В до КП зазначено,
що професійні назви робіт можуть бути розширені за потребою користувача термінами і
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словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови
дотримання лаконічності викладення, якщо
інше не передбачено в КП чи відповідних
нормативно-правових актах.
Отже, від названої вище базової професійної назви роботи можна утворити похідні та
розширені професійні назви робіт зі збереженням коду КП базової професії (1210.1), які
також відповідатимуть вимогам КП, наприклад:
«Заступник директора (вид закладу)
з навчально-виховної роботи»;
«Заступник директора (вид закладу)
з навчальної роботи»;
«Заступник директора (вид закладу)
з господарської роботи»;
«Заступник директора (вид закладу)
з навчально-виробничої роботи».
Основним документом, згідно з яким встановлюються штатні розписи, є Типові штатні
нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом МОН України від 6
грудня 2010 р. № 1205, якими передбачені
посади заступників директора з навчальної,
навчально-виховної, виховної, господарської
роботи. Цим же наказом керівникам навчальних закладів надано право в разі виробничої
необхідності змінювати штати або вводити
посади, не передбачені штатними нормативами, у межах фонду оплати праці. Тому дуже
часто в навчальних закладах нового типу (гімназіях, ліцеях, колегіумах) вводять посади
заступників директора з експериментальної,
наукової, науково-методичної роботи тощо.
Однак, уводячи такі посади у штатний розпис, потрібно звертати увагу на деякі нюанси.
Відповідно до Інструкції про організацію
і діяльність гімназії та Інструкції про організацію та діяльність ліцею, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20 липня
1995 р. № 217, гімназія — це середній загальноосвітній навчально-виховний заклад друго
го-третього ступеня, що забезпечує науковотеоретичну, гуманітарну, загальнокультурну
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Права, передбачені Законом
України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» для науковопедагогічних та педагогічних
працівників, поширюються тільки
на працівників вищих навчальних
закладів III–IV рівнів акредитації
підготовку обдарованих і здібних дітей;
ліцей — це середній загальноосвітній навчально-виховний заклад освіти, що забезпечує
здобуття освіти понад державний освітній
мінімум, здійснює науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді.
Отже, до завдань та напрямків роботи
навчальних закладів нового типу не належить
наукова діяльність. Крім того, права, передбачені Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня
1991 р. № 1977-ХІІ для науково-педагогічних
та педагогічних працівників, поширюються
тільки на працівників вищих навчальних
закладів III–IV рівнів акредитації.
Також треба брати до уваги, що згідно з
Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 14 червня 2000 р. № 963 (далі —
Перелік № 963), до педагогічних працівників
належать заступники директорів загальноосвітніх навчальних закладів з навчальної, виховної,
навчально-виховної, методичної, виробничої,
навчально-методичної, навчально-виробничої
роботи. Як бачимо, посад заступників директора з наукової, науково-методичної, економічної
роботи не передбачено.
Тому на таких працівників не поширюються норми законодавства, що передбачають
виплату надбавок і доплат, оформлення пенсії за вислугу років тощо.
Крім того, згідно з розділом III додатка до
Порядку надання щорічної основної відпустки
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тривалістю до 56 календарних днів керівним
працівникам навчальних закладів та установ
освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та
науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346, відпусткою тривалістю 56 календарних днів
користуються особи із числа заступників
директора з навчально-виховної (навчальної,
виховної), навчально-виробничої роботи.
Іншим заступникам відпустка надається на
загальних підставах.
Оскільки науковою діяльністю загальноосвітній навчальний заклад не може займатися, а до навчально-виховного процесу заступник директора з науки теж не причетний, то
він не має права на щорічну відпустку тривалістю 56 календарних днів.
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Згідно з роз’ясненнями МОНмолодьспорту
України, наведеними в листі від 5 березня
2012 р. № 212-15-531, якщо в навчальному
закладі виникла необхідність введення окремої посади заступника директора з науковометодичної роботи, варто ввести додаткову
штатну одиницю заступника директора,
у посадових обов’язках якого передбачити
питання організації та здійснення науковометодичної діяльності.
Працюючи з кадровою документацією,
обов’язково слід звертати увагу на правильність
записів назв професій і посад. Від цього залежатиме розмір зарплати (а в подальшому і пенсії)
працівника, його право на доплати й надбавки,
тривалість відпустки тощо. Визначаючи назви
посад працівників, керівник навчального закладу повинен враховувати норми КП та Переліку
№ 963. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Діана Сидоренко,

консультант

На підприємство було прийнято працівника зі строком випро
бування — три місяці. Чи може підприємство продовжити строк
випробування, якщо роботодавець ще не впевнений у професій
них якостях працівника? Чи можна встановлювати випробуван
ня працівнику в разі переведення на іншу посаду на цьому під
приємстві?
На обидва запитання можна однозначно відповісти «ні». Відповідно до
статті 26 КЗпП випробування може
бути встановлене тільки під час укладення
трудового договору за угодою сторін з метою
перевірки відповідності працівника роботі,
яка йому доручається. Умова про випробування має бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. Типова
форма № П-1 «Наказ (розпорядження) про
прийняття на роботу», затверджена наказом
Держкомстату України від 5 грудня 2008 р.
№ 489, містить графу, у якій зазначається
строк випробування у місяцях.
Відповідно до частини другої статті 26
КЗпП у період випробування на працівників
поширюється законодавство про працю.
Крім того, у статті 26 КЗпП наведено перелік осіб, яким під час прийняття на роботу
випробування не встановлюється. Це:
особи, які не досягли 18 років;
молоді робітники після закінчення професійно-технічних навчальних закладів;
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молоді спеціалісти після закінчення
вищих навчальних закладів;
особи, звільнені в запас з військової чи
альтернативної (невійськової) служби;
інваліди, направлені на роботу відповідно
до рекомендації медико-соціальної експертизи.
Випробування не встановлюється також
під час прийняття на роботу в іншу місцевість
та в разі переведення на роботу на інше підприємство, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
Згідно зі статтею 27 КЗпП строк випробування, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох
місяців, а в окремих випадках, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації, — шести місяців.
Строк випробування під час прийняття на
роботу робітників не може перевищувати одного місяця. Для визначення належності професійної назви роботи до «робітничої» слід керуватися Національним класифікатором України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвер-
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дженим наказом Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 28 липня 2010 р. № 327. Професії
робітників наведені в розділах 5–9 Класифікатора професій.
Якщо працівник у період випробування
був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних
причин, строк випробування може бути продовжений на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.
Як бачимо, законодавством встановлена
можливість продовження строку випробу-

вання, але тільки за наявності обставин,
передбачених статтею 27 КЗпП. В інших
випадках, зокрема й в описаному в запитанні,
продовження строку випробування не допускається.
Як вже зазначалося, випробування з
метою перевірки відповідності працівника
роботі, яка йому доручається, може бути
обумовлене угодою сторін тільки під час
укладення трудового договору (тобто прий
няття на роботу). У разі переведення на іншу
роботу випробування не може бути встановлене.

На запитання читачів відповідає
Олена Охріменко, заступник директора департаменту —
начальник відділу спеціальних пенсій департаменту пенсійного
забезпечення Пенсійного фонду України
Чоловіку, який народився 25 березня 1954 р., після досягнення 60
років було призначено пенсію відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Він працює
на посаді державного службовця, стаж державної служби стано
вить 11 років. За яких умов та після досягнення якого віку він може
розраховувати на 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 на одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли віку 62 роки, за наявності страхового стажу, необхідного для
призначення пенсії за віком у мінімальному
розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне стра
хування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV (35 років), у т. ч. стажу державної служби — не менше
ніж 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців. Пенсія державним службовцям при
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значається в розмірі 60 % суми їх заробітної
плати, з якої було сплачено єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 р. — страхові внески
на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування.
До досягнення 62-річного віку право на
пенсію за віком мають державні службовці —
чоловіки 1954 р. народження після досягнення ними 61 року.
Отже, за умови, що чоловік на час досягнення 61 року продовжує працювати на посаді державного службовця, він може розраховувати на призначення пенсії відповідно до
Закону України «Про державну службу».
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У лютому 2015 р. чоловік досяг віку, який дає право на призна
чення пенсії відповідно до Закону України «Про державну служ
бу». Стаж державної служби становить 12 років, проте страхо
вий стаж становить лише 34 роки 8 місяців. Чи може він розра
ховувати на пенсію державного службовця?
Умови, за яких призначається пенсія
державним службовцям, визначені
статтею 37 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723- XII.
Це, насамперед, досягнення пенсійного віку,
наявність необхідного страхового стажу (для
чоловіків — 35 років), у т. ч. стажу державної
служби — 10 років, та робота на посаді державного службовця на час досягнення пенсійного віку.

З огляду на те, що в чоловіка немає необхідного страхового стажу, на час досягнення
пенсійного віку він не матиме права на пенсію
державного службовця. Проте на таку пенсію
він може розраховувати за умови, що після
досягнення пенсійного віку, який дає право на
призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу», він працюватиме на
посаді державного службовця і в подальшому
набуде 35 років страхового стажу.

На запитання читачів відповідає

Олена Морева,

економіст-аналітик

Вчитель трудового навчання має вищу непедагогічну освіту.
Чи може йому бути присвоєна кваліфікаційна категорія за нас
лідками атестації?
Статтею 27 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня
1999 р. № 651-XIV визначено, що атестація педагогічних працівників загальноосвітніх
навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов’язковою і
здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про
атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 6 жовтня 2010 р. № 930.
У пункті 3.26 цього Типового положення зазначено, що особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою,
прийняті на посади педагогічних працівників за
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спеціальностями, фахівці з яких не готувалися
вищими навчальними закладами або підготовлені в недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.
Отже, за рішенням атестаційної комісії вчитель трудового навчання, який не має педагогічної освіти, але має іншу повну вищу освіту,
може бути атестований за умови належного
виконання ним посадових обов’язків, а також з
урахуванням його професійно-освітнього рівня, педагогічного досвіду, результативності та
якості роботи, які позитивно характеризують
його професійну діяльність, із присвоєнням
йому кваліфікаційної категорії.
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КАЛЕНДАР

Робочий час у квітні й травні 2015 року*
Професійні свята в Україні
у квітні й травні 2015 року

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

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, вихідний день переноситься на наступний
після святкового або неробочого. Отже, неділя 12 квітня переноситься на
понеділок 13 квітня. Норма тривалості робочого часу — 167 год.

ТРАВЕНЬ
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 — 18 ; вихідних днів — 9; святкових днів — 4 (1, 2 травня —
День міжнародної солідарності трудящих, 9 травня — День Перемоги, 31—
Трійця); скорочений робочий день — 1 (8 травня). Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73
КЗпП) збігається з вихідним, вихідний день переноситься на наступний після
святкового або неробочого. Отже, субота 2 травня переноситься на понеділок 4 травня, субота 9 травня переноситься на понеділок 11 травня, неділя
31 травня переноситься на понеділок 1 червня (саме тому в травні не 10,
а 9 вихідних). Норма тривалості робочого часу — 143 год.

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
10.05 День матері
12.05 Всесвітній день медичних
сестер (традиц.)
16.05 День науки
17.05 Всесвітній день
електрозв’язку (традиц.)
18.05 Міжнародний день музеїв
(традиц.)
20.05 День банківських
працівників
28.05 День прикордонника
29.05 Міжнародний день
миротворців
30.05 День працівників
видавництв, поліграфії
і книгорозповсюдження
31.05 День хіміка

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями в суботу та неділю.
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Вікторія Галкіна,
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«Кадровик України»

Звільнення та прийняття
працівників за переведенням

між підприємствами

З

азвичай, коли йдеться про переведення, мають на увазі іншу посаду або
роботу в тому самому або в іншому
структурному підрозділі, або навіть в
іншій місцевості, але в межах одного підприємства. Переведення на інше підприємство
посідає окреме місце в трудових відносинах і
по своїй суті переведенням не є, оскільки приводить не до зміни умов роботи в межах одного трудового договору, а до припинення трудового договору з одним роботодавцем і укладення його з іншим. Тому переведення на інше
підприємство слід розглядати у двох аспектах:
як звільнення з роботи за пунктом 5 статті 36
КЗпП та як прийняття на роботу в порядку
переведення. І звільнення, і прийняття мають
певні особливості, далі ми розглянемо їх
детальніше.
Звільнення за пунктом 5 статті 36 КЗпП не
є звільненням за ініціативою роботодавця чи
за ініціативою працівника. Фактично пропонує таке звільнення третя сторона — майбутній роботодавець, але саме пропонує, а не
вимагає. Для того щоб звільнення відбулося,
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потрібна згода трьох сторін: працівника і двох
роботодавців — теперішнього і майбутнього.
Якщо згоди хоча б однієї зі сторін немає, це
робить неможливим звільнення працівника
за пунктом 5 статті 36 КЗпП.
Отже, звільнення на цій підставі можна
віднести до звільнення за погодженням сторін трудового договору, а це означає, що на
нього не поширюються обмеження, уста
новлені законодавством для звільнення за
ініціативою роботодавця. Працівника можна
звільнити за пунктом 5 статті 36 КЗпП під час
його тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці. У загальному порядку провадиться звільнення на цій підставі вагітних
жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох
років, одиноких матерів та інших працівників,
перелічених у частині третій статті 184 КЗпП.
Зауважимо, що КЗпП передбачає можливість звільнення за переведенням «на інше
підприємство, в установу, організацію», тобто
в цьому переліку не згадуються роботодавці — фізичні особи. Це пов’язано з тим, що
формулювання «підприємство, установа,
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організація» уперше з’явилося в редакції
КЗпП від 1981 р., коли такого поняття як
«роботодавець — фізична особа» не існувало,
і з тих часів не змінювалося.
Тож на сьогодні ми маємо таку ситуацію:
КЗпП не передбачає переведення до іншого
роботодавця, якщо цей роботодавець є фізичною особою. Чи буде порушенням, якщо таке
переведення все ж відбудеться? На думку
автора — ні. Відповідно до статті 21 КЗпП стороною трудового договору з боку роботодавця може бути фізична особа, і вона має ті самі
права, що й інші роботодавці — власники підприємств, установ, організацій, незважаючи на
те, що не всі норми КЗпП були приведені у відповідність до статті 21.
Процедура звільнення в порядку переведення і подальшого прийняття працівника на роботу законодавством врегульована недостатньо.
Установивши певні гарантії для працівника,
законодавець не уточнює, як саме дотримуватися цих гарантій. Зокрема, яким документом
має засвідчуватися готовність майбутнього
роботодавця прийняти працівника в порядку
переведення з іншого підприємства.
Найпоширенішою є практика написання
листів-клопотань, в яких керівник підприємства, який бажає працевлаштувати працівника за переведенням, звертається до його
теперішнього роботодавця з проханням
звільнити працівника за пунктом 5 статті 36
КЗпП. Ще одним варіантом є укладення три
стороннього договору, в якому сторони —
теперішній роботодавець, працівник і майбутній роботодавець — домовляються про
припинення існуючого та укладення нового
трудового договору. У такому договорі мають
бути прописані всі деталі: дата звільнення
працівника з підприємства А, дата прийняття
його на підприємство Б, посада, на яку прий
матиметься працівник, перерахунок компенсації за невикористану відпустку тощо.
Головною особливістю прийняття на роботу
в порядку переведення є те, що підприємство
№ 4 (99) квітень 2015

бере на себе певні зобов’язання перед особою,
яка поки не перебуває з ним у трудових від
носинах. Якщо в інших випадках потенційний
роботодавець може в будь-який момент передумати і не укладати трудовий договір, то у
випадку переведення працівника з іншого підприємства закон гарантує йому укладення трудового договору з новим роботодавцем.

Одним з важливих питань,
які мають узгодити між собою
роботодавці та працівник,
є строк, протягом якого має
відбутись укладення трудового
договору в порядку переведення
Відповідно до статті 24 КЗпП особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з
іншого підприємства за погодженням між
керівниками підприємств, не може бути від
мовлено в укладенні трудового договору.
Тобто, надіславши лист-клопотання або іншим
чином засвідчивши прохання перевести працівника з іншого підприємства, роботодавець
бере на себе зобов’язання, позбутися якого в
односторонньому порядку вже не зможе.
Таке зобов’язання може бути скасоване,
якщо теперішній роботодавець працівника відхилить клопотання і відмовить йому у звільненні за пунктом 5 статті 36 КЗпП. Це цілком можливо, адже законодавство не зобов’язує його
задовольнити зазначене прохання працівника
та керівника іншого підприємства. У такому
випадку працівник може подати заяву про
звільнення за власним бажанням (ст. 38 КЗпП),
а керівник підприємства, який раніше був готовий прийняти його за переведенням, вже не
буде зобов’язаний укласти трудовий договір із
цим працівником, адже його звільнення вже не
буде звільненням за переведенням.
Одним з важливих питань, які мають узгодити між собою роботодавці та працівник,
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є строк, протягом якого має відбутись укла
дення трудового договору в порядку пере
ведення. Бажано чітко зазначати строк звільнення і прийняття працівника на роботу в
листі-клопотанні або в тристоронньому договорі, аби уникнути можливих трудових спорів. Звісно, працівник не зацікавлений зволікати із працевлаштуванням до наступного
роботодавця, але якщо він з якихось причин
не поспішає приступати до роботи, роботодавець опиняється у ситуації, коли посада
залишається незайнятою, робота не виконується, а прийняти іншого працівника на це
місце він не може.

Увага!
Відповідно до пункту 6 постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про практику
розгляду судами трудових спорів» від
6 листопада 1992 р. № 9 у разі обґрунтованості позову суд зобов’язує роботодавця
укласти трудовий договір з особою, запрошеною на роботу в порядку переведення,
з першого робочого дня, наступного за
днем звільнення з попереднього місця
роботи, а якщо була обумовлена інша
дата — з цієї дати.
Тобто перерва в часі між звільненням і
прийняттям до нового роботодавця можлива,
якщо сторони про неї попередньо домовилися. Під час цієї перерви особа не перебуває в
трудових відносинах із жодним з роботодавців: з попереднім трудовий договір вже припинено, а з майбутнім ще не укладено. Якщо
в цей час особа захворіє, листок непрацездатності їй не видається, і вона не матиме права
на допомогу по тимчасовій непрацездатності.
Якщо внаслідок відмови у прийнятті на
роботу або несвоєчасного укладення трудового договору працівник мав вимушений
прогул, він оплачується відповідно до части-
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ни другої статті 235 КЗпП про оплату вимушеного прогулу незаконно звільненому працівнику.
Ще одним важливим нюансом є обов’яз
кова згода працівника на звільнення і при
йняття на роботу за переведенням. Це начебто очевидна річ, якою тим не менше на практиці нерідко нехтують, що призводить до серйозних трудових спорів. Цієї помилки часто
припускаються, коли за переведенням звільняють велику кількість працівників. Слід
пам’ятати, що незалежно від обставин у випадку звільнення і прийняття за переведенням
згода працівника має бути належним чином
зафіксована. Інакше переведення працівника
до іншого роботодавця матиме ознаки примусової праці, забороненої Конституцією України. Автору відомий випадок з практики, коли
працівника прийняли на роботу за переведенням без його заяви і навіть без його відома,
і оскільки він не з’являвся на «робочому місці»,
ставили прогули, а потім звільнили за пунктом
4 статті 40 КЗпП. Суд, звичайно, визнав такі дії
роботодавця незаконними.
Працівник може відкликати свою заяву
про звільнення за переведенням. У такому
випадку звільнити його за пунктом 5 статті 36
КЗпП не можна, адже згоди працівника на це
вже не буде. Звісно, передумати працівник
може тільки до звільнення. Після того, як
звільнення відбулося, він не може відкликати
свою заяву і вимагати повторного прийняття
на роботу до того самого роботодавця.
Слід також зазначити, що обов’язок уклас
ти трудовий договір у порядку переведення
покладається тільки на роботодавця. Працівник не зобов’язаний приступати до роботи
в нового роботодавця. Трапляються випадки,
коли працівник, звільнений за переведенням
з попереднього місця роботи, не з’являється
на новому, а через деякий час працевлаштовується зовсім на інше підприємство (уже не
в порядку переведення). І хоча це виглядає
досить дивно, особливо якщо подивитися в
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трудову книжку такого працівника, у якій
після запису про звільнення за переведенням
йде запис про прийняття на роботу (не в
порядку переведення) зовсім на інше підприємство, ніж зазначено в записі про звільнення, усе ж у такому випадку ні працівник, ні
роботодавці закон не порушують.
Тобто обов’язок майбутнього роботодавця прийняти працівника на роботу в порядку
переведення є гарантією для працівника, але
він не зобов’язаний цією гарантією скористатися. Роботодавець, до якого особа «переводиться», не може вважати її своїм працівником, поки трудовий договір не укладено,
адже трудові відносини не виникають автоматично за фактом звільнення за переведенням. А отже, жодним чином вплинути на
такого працівника він не може, і не може вважати його відсутність на роботі прогулом.
Працівник, у свою чергу, має право працевлаштуватися як до того роботодавця, до якого
він «переведений», так і до іншого.
На звільнення за переведенням на інше
підприємство не поширюються гарантії,
установлені законодавством для переведен
ня в межах одного підприємства. Наприклад,
укладаючи трудовий договір у порядку переведення з іншого підприємства, працівник не
може вимагати збереження середнього заробітку у випадку, коли він переходить на нижчеоплачувану роботу, оскільки це передбачено статтею 114 КЗпП тільки для переведення
в межах одного підприємства. Потрібно враховувати, що в разі переведення на інше підприємство можуть змінюватися всі умови
праці — рівень і найменування посади, зміст
трудової функції, розмір заробітної плати,
режим роботи, тривалість відпустки тощо.
Відповідно до статті 36 КЗпП зміна підпорядкованості підприємства не припиняє дії
трудового договору. Дія трудового договору
продовжується також у разі реорганізації підприємства. Наприклад, якщо підприємство в
результаті реорганізації перетворюється на
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інше, дія трудового договору з працівниками
продовжується, тобто не потрібно звільняти
працівників за переведенням до цього підприємства, достатньо внести записи в трудові
книжки працівників про перетворення підприємства*.

Перерахунок компенсації за
невикористану відпустку
Відповідно до статті 24 Закону України «Про
відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96) у разі
переведення працівника на роботу на інше
підприємство грошова компенсація за не
використані ним дні щорічних відпусток за
його бажанням має бути перерахована на
рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.
Це правило не поширюється на додаткову
відпустку працівникам, які мають дітей або
повнолітню дитину — інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, передбачену статтею 19
Закону № 504/96. За всі невикористані дні
такої відпустки працівнику під час звільнення
має бути виплачена грошова компенсація, її
перерахунку на інше підприємство законом
не передбачено.
Це потрібно враховувати під час визначення права працівника на таку відпустку за
новим місцем роботи в поточному календарному році. За новим місцем роботи додаткова соціальна відпустка може бути надана
лише в наступному календарному році (звичайно, за наявності підстав). Оскільки перерахунку компенсації за таку відпустку до
нового роботодавця законом не передбачено,
компенсація при звільненні мала бути виплачена працівнику обов’язково (звичайно, якщо
він не скористався відповідною відпусткою
*Приклад запису — у журналі «Кадровик України»
№ 5–6, 2014, с. 151.
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перед звільненням). Якщо цього не сталося,
працівник повинен вимагати від попереднього роботодавця виплати компенсації, а от до
нового роботодавця жодних вимог пред’явити
він не може.
Зверніть увагу, що у випадку, коли працівник переходить на роботу з вищою заробітною платою, перерахунок компенсації за невикористану відпустку від одного роботодавця
до іншого є більш вигідним для працівника,
але менш вигідним для роботодавця, що його
приймає. Адже відповідно до пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою КМУ від 8 лютого
1995 р. № 100, середня заробітна плата для
оплати часу відпустки обчислюється з виплат
за фактичний час роботи на підприємстві,
тобто з першого числа місяця після прийняття
на роботу до першого числа місяця, в якому
надається відпустка. Інакше кажучи, якщо
«переведений» працівник у перший рік роботи
йде у відпустку, невикористану за попереднім
місцем роботи, оплату за неї він отримує з
урахуванням розміру заробітної плати на
новому місці роботи, незважаючи на розмір
перерахованої грошової компенсації.
Якщо обидва підприємства належать одному власнику, в останнього може виникнути
спокуса «зекономити» і відмовити працівнику
в перерахунку компенсації за невикористану
відпустку з одного підприємства на інше. Але
такі дії будуть незаконними, адже в статті 24
Закону № 504/96 чітко зазначено, що компенсація за невикористану відпустку за бажанням
працівника має бути перерахована на підприємство, на яке перейшов працівник.
Теперішньому роботодавцю працівника
також важливо пам’ятати, що відповідно до
статті 22 Закону № 504/96 у разі звільнення
працівника за пунктом 5 статті 36 КЗпП з
його заробітної плати не може здійснювати
ся відрахування за дні відпустки, що були
надані в рахунок невідпрацьованої частини
робочого року.
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Оформлення звільнення працівника
за пунктом 5 статті 36 КЗпП
Крок 1. Направлення листа-клопотання
про звільнення працівника
Обов’язкової наявності цього документа законодавством не вимагається, однак на практиці
саме він є однією з підстав для звільнення працівника за пунктом 5 статті 36 КЗпП. Крім
цього лист слугує єдиною документально
засвідченою гарантією того, що працівника
приймуть на роботу за переведенням.
Таким документом не обов’язково має бути
саме лист, домовленість може бути засвідчена і в
іншій формі, наприклад, у формі тристороннього договору між роботодавцями і працівником.
Проте практика написання листів-клопотань про
переведення працівника є досить поширеною,
звичною і також цілком прийнятною.
У листі керівник підприємства, на яке планується переведення працівника, просить його
теперішнього роботодавця звільнити працівника
за переведенням на його підприємство та зазначає бажану дату звільнення (додаток 1). Як уже
наголошувалося, у листі варто також зазначити
строк прийняття працівника на роботу.
Лист-клопотання надсилається поштою або
видається на руки працівнику, який передає
його своєму теперішньому роботодавцю.

Крок 2. Подання працівником заяви
про звільнення
Заява працівника про звільнення за пунктом 5
статті 36 КЗпП буде підтвердженням того, що
таке звільнення відбувається за його згодою,
адже з листа-клопотання від одного роботодавця до іншого цього не видно. Зразок заяви
наведено в додатку 2.
Якщо працівник бажає, щоб компенсація за
невикористану щорічну відпустку була перерахована на підприємство, на яке він переходить,
про це слід зазначити в заяві про звільнення.
Якщо укладається тристоронній договір,
заява працівника про звільнення не потрібна.
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Додаток 1
ТОВ «Електрозахист»			
вул. Райдужна, 38			
м. Запоріжжя, 69001			
тел. (612) 21-38-59			
Код ЄДРПОУ 31465712

Директору ПАТ «Промелектро»
Мащенку А. О.
вул. Дунайська, 71
м. Запоріжжя, 69091

02.03.2015 № 38-15
Про звільнення за переведенням
Андрущенка М. П.
Шановний Андрію Олексійовичу!
Прошу звільнити працівника вашого підприємства, Андрущенка Микиту
Павловича, виробника електроізоляційних трубок, за переведенням до
ТОВ «Електрозахист» відповідно до пункту 5 статті 36 КЗпП України.
Звільнення прошу здійснити у строк до 10 березня 2015 р.
Андрущенку М. П. гарантується прийняття на роботу до ТОВ «Електрозахист»
намотувальником електроізоляційних виробів у строк до 17 березня 2015 р.
Директор		

Приходько		

С. М. Приходько

Додаток 2
Директору ПАТ «Промелектро»
Мащенку А. О.
виробника електроізоляційних трубок
Андрущенка М. П.
Заява
Прошу звільнити мене з роботи 10 березня 2015 р. у зв’язку з переведенням до ТОВ «Електрозахист» за пунктом 5 статті 36 КЗпП. Компенсацію
за невикористану відпустку прошу перерахувати до ТОВ «Електрозахист».
05.03.2015						
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Крок 3. Видання наказу про звільнення
На підставі листа-клопотання та заяви працівника (або тристороннього договору) видається наказ про звільнення за пунктом 5 статті 36
КЗпП (додаток 3). У ньому, серед іншого,
зазначається про виплату компенсації за невикористану відпустку або про її перерахунок на
підприємство, на яке переводиться працівник,
якщо він попросив про це у своїй заяві.
Працівник має бути ознайомлений з наказом під підпис. На його вимогу роботодавець
повинен видати йому копію наказу.

Крок 4. Внесення запису до трудової
книжки
На підставі наказу про звільнення до трудової
книжки працівника вноситься запис відповідно до пункту 2.28 Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників,
затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту,
Мінсоцзахисту населення України від 29 лип
ня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58).
Зазначається підстава звільнення (переведення до такого-то підприємства) з посиланням
на пункт 5 статті 36 КЗпП. Зразок оформлен-

Додаток 3
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМЕЛЕКТРО»
НАКАЗ
10.03.2015

м. Запоріжжя

№ 76-к

Про звільнення
Андрущенка М. П.
НАКАЗУЮ:
1. Андрущенка Микиту Павловича, виробника електроізоляційних
трубок цеху № 2, звільнити 10 березня 2015 р. у зв’язку з переведенням за
його згодою до ТОВ «Електрозахист», п. 5 ст. 36 КЗпП України.
2. Перерахувати на рахунок ТОВ «Електрозахист» грошову компенсацію
за 28 календарних днів щорічної відпустки, не використаної Андрущен
ком М. П. за період роботи з 12 cічня 2014 р. по 10 березня 2015 р.
Підстави: 1 . Лист-клопотання директора ТОВ «Електрозахист»
від 02.03.2015 № 38-15.
2. Заява Андрущенка М. П. від 05.03.2015.
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Директор

Мащенко

З наказом ознайомлений:
10.03.2015

Андрущенко

А. О. Мащенко
М. П. Андрущенко
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ня запису в трудовій книжці наведено в
додатку 4.
Із записом, внесеним у трудову книжку,
працівник ознайомлюється під підпис в особовій картці № П-2.

Крок 5. Розрахунок, видача трудової
книжки
Відповідно до статті 116 КЗпП у день звільнення працівнику виплачуються всі суми, що належать йому від підприємства. Якщо працівник 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.
У день звільнення працівнику видається
належно оформлена трудова книжка, а на

його вимогу — також копія наказу про звільнення.
Зауважте, що трудова книжка обов’язково
видається працівнику на руки. Законодав
ством не передбачено безпосереднього
передання трудової книжки від одного робо
тодавця до іншого в разі переведення пра
цівника. Навіть у випадку звільнення за переведенням великої кількості працівників трудові книжки видаються кожному з них окремо під підпис у книзі обліку руху трудових
книжок і вкладишів до них.
Відповідно до пункту 4.2 Інструкції № 58
якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, роботодавець у цей день надсилає йому
поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки. Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на
зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника.

Додаток 4

12 10

13 12

03 2015 Звільнено у зв’язку з переведенням до
ТОВ «Електрозахист», п. 5 ст. 36
КЗпП України
Менеджер з персоналу Рева С. О. Рева
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Електрозахист»
03 2015 Прийнято намотувальником
електроізоляційних виробів до відділу
виробництва електроустаткування в порядку
переведення з ПАТ «Промелектро»
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Наказ від
10.03.2015
№ 76-к

Наказ від
12.03.2015
№ 28-к
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Крок 6. Перерахунок компенсації за
невикористану відпустку та надання
довідки працівнику
Якщо це було передбачено в заяві працівника
та наказі про звільнення, бухгалтерія підприємства перераховує компенсацію за невикористану щорічну відпустку на підприємство,
на яке переходить працівник, а працівнику
видається довідка про період роботи, за який
не використано відпустку (додаток 5).
Якщо працівник не використав відпустку за
певний робочий рік повністю, питань з приводу того, який період зазначити в довідці, не
виникає. Інша річ — якщо відпустка використана частково. У довідці потрібно вказати, за
який саме період не використана частина відпустки. Ми звикли рахувати кількість днів відпустки, на яку має право працівник за певний
період. У цьому випадку потрібно діяти навпаки — знаючи кількість днів невикористаної
відпустки, обчислювати період роботи, за який
працівник їх «заробив».
Приклад
Робочий рік, за який працівник
частково не використав відпустку, починається 10 червня 2014 р., день
звільнення працівника — 27 березня 2015 р.
За цей період роботи, що становить 291
календарний день, працівник має право на
19 календарних днів щорічної відпустки,
з яких 10 днів він уже використав. Отже,
компенсації підлягає 9 днів.
Для того щоб визначити, за який період він «заробив» 9 днів, поділимо тривалість робочого періоду на кількість днів
відпустки, що належить працівнику за
цей період, і помножимо на ту кількість
днів, що залишилися невикористаними:
(291 / 19) × 9 = 137,84 = 138.
Тепер від дати звільнення (включно)
відлічуємо назад 138 календарних днів.
Отримана дата — 10 листопада — і буде
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датою початку робочого періоду, за який
не використано 9 календарних днів відпустки. Отже, у довідці зазначимо, що
працівник не використав частину щорічної відпустки за період роботи з 10 листопада 2014 р. по 27 березня 2015 р.

Прийняття на роботу в порядку
переведення
Прийняття працівника на роботу в порядку
переведення з іншого підприємства має певні
особливості. По-перше, як вже зазначалося,
роботодавець не може «передумати» приймати на роботу працівника, запрошеного в
порядку переведення. Підписуючи клопотання
про переведення працівника, керівник підприємства зобов’язується прийняти його на роботу у визначені строки.
Також слід пам’ятати, що працівник, який
подав заяву про звільнення за власним бажанням, не може відкликати цю заяву, якщо на
його місце вже запрошено працівника з іншого
підприємства в порядку переведення (частина
друга ст. 38 КЗпП).
Оформлення прийняття на роботу в порядку переведення майже не відрізняється від
«звичайного» прийняття на роботу. Працівник
так само подає заяву, а роботодавець видає
наказ про прийняття на роботу. Підставою для
видання наказу може бути і трудовий договір,
укладений у письмовій формі. У такому випадку заява від працівника не вимагається.
Якщо переведення працівника було попередньо обумовлене тристороннім договором
між роботодавцями і працівником, оформленим у письмовій формі, заява про прийняття
на роботу також не вимагається.
Зразки оформлення заяви та наказу про
прийняття на роботу в порядку переведення
наведено в додатках 6 і 7, а зразок запису до
трудової книжки — див. у додатку 4.
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Додаток 5
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМЕЛЕКТРО»
ДОВІДКА
Про компенсацію за невикористану
відпустку
Видана Андрущенку Микиті Павловичу про те, що він працював у ПАТ
«Промелектро» виробником електроізоляційних трубок цеху № 2 і звільнений 10 березня 2015 р. у порядку переведення до ТОВ «Електрозахист»
відповідно до наказу від 10 березня 2015 р. № 76-к.
Андрущенко М. П. не використав 28 календарних днів щорічної відпустки за період роботи з 12 cічня 2014 р. по 10 березня 2015 р. Після утримань
сума компенсації за невикористану відпустку становить 2214 грн. Зазначена
сума була перерахована на поточний рахунок ТОВ «Електрозахист».
Директор		

Мащенко		

Головний бухгалтер

Гузенко			

Увага!
Під час прийняття на роботу за переведенням з іншого підприємства випробування
не встановлюється (ст. 26 КЗпП).
Відповідно до статті 120 КЗпП та постанови
КМУ «Про гарантії та компенсації при переїзді
на роботу в іншу місцевість» від 2 березня
1998 р. № 255 якщо працівник приймається в
порядку переведення на підприємство, розташоване в іншій місцевості, йому виплачуються:
вартість проїзду працівника і членів його сім’ї;
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А. О. Мащенко
К. О. Гузенко

витрати з перевезення майна; добові за час
перебування в дорозі; заробітна плата за дні
збору в дорогу і влаштування на новому місці
проживання, але не більше шести днів, а також
за час перебування в дорозі.
Крім цього за погодженням сторін працівникові може бути виплачена одноразова
допомога в розмірі його місячного посадового окладу (тарифної ставки) за новим місцем
роботи і кожному члену сім’ї, який переїжджає, — у розмірі 25% одноразової допомоги
самого працівника.
Усі витрати на виплату сум компенсації
несе те підприємство, до якого приймається
працівник.
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Додаток 6
Директору ТОВ «Електрозахист»
Приходьку С. М.
Андрущенка М. П.
що мешкає за адресою:
м. Запоріжжя,
вул. Возз’єднання України, 48, кв. 102
Заява
Прошу прийняти мене на роботу намотувальником електроізоляційних виробів до відділу виробництва електроустаткування в порядку переведення з ПАТ «Промелектро» 12 березня 2015 р.
12.03.2015					

Надання щорічної відпустки
за новим місцем роботи
Ще однією особливістю трудових відносин із
працівниками, прийнятими на роботу в порядку переведення, є надання їм відпусток.
Якщо працівник, прийнятий за переведенням, не використав за попереднім місцем
роботи щорічну відпустку та не одержав за неї
грошової компенсації (тобто у випадку, коли її
було перераховано на це підприємство попереднім роботодавцем), за його бажанням йому
надається щорічна відпустка повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на цьому
підприємстві. При цьому не має значення,
скільки днів відпустки працівник не використав за попереднім місцем роботи — один-два
дні чи повністю всю відпустку за робочий рік, і
навіть не один. Відповідно до пункту 8 частини
сьомої статті 10 Закону № 504/96 таке право
надається працівнику у випадку, якщо він не
використав відпустку за попереднім місцем
роботи «повністю або частково». Тобто працівник має право на щорічну відпустку повної
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тривалості, установленої за новим місцем
роботи, у перші 6 місяців роботи на новому
підприємстві, навіть якщо на попередньому
він не використав лише кількох днів щорічної
відпустки.
Крім того, працівник, прийнятий за переведенням, має право на відпустку без збережен
ня заробітної плати тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на цьому підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи, якщо він за поперед
нім місцем роботи не використав повністю
або частково щорічну відпустку та одержав за
неї грошову компенсацію (п. 16 ст. 25 Закону
№ 504/96).
Одним з поширених запитань, які виникають
у кадровиків під час надання відпусток працівникам, переведеним з інших підприємств,
є зазначення періоду, за який надається
щорічна відпустка, у кадрових документах.
Це питання виникає через плутанину в поняттях
«робочий рік, за який надається відпустка»
і «стаж роботи, що дає право на відпустку».
Відповідно до статті 6 Закону № 504/96
робочий рік відлічується з дня укладення труКадровик України
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Додаток 7
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОЗАХИСТ»
НАКАЗ
12.03.2015

м. Запоріжжя

№ 28-к

Про прийняття на роботу
Андрущенка М. П.
НАКАЗУЮ:
Андрущенка Микиту Павловича прийняти на роботу намотувальником електроізоляційних виробів до відділу виробництва електроустаткування 12 березня 2015 р. у порядку переведення з ПАТ «Промелектро»
з посадовим окладом 3250 грн.
Підстави: 1 . Лист-клопотання директора ТОВ «Електрозахист» від
02.03.2015 № 38-15.
2. Заява Андрущенка М. П. від 12.03.2015.
Директор

Приходько

З наказом ознайомлений:
12.03.2015

Андрущенко

С. М. Приходько
М. П. Андрущенко

Примітка. У типовій формі № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», затвердженій наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 р. № 489, необхідно поставити позначку
«х» у рядку «переведення» у графі «умови прийняття на роботу».

дового договору, тобто з дня прийняття на
роботу. Саме дата прийняття на роботу буде
початком робочого року, за який надається
відпустка, і саме ця дата, а також дата закінчення робочого періоду зазначається в наказі
про надання відпустки та в особовій картці
№ П-2. При цьому немає значення, приймається працівник за переведенням з іншого підприємства чи на загальних підставах.
Стаж роботи, що дає право на щорічну від
пустку, обчислюється відповідно до статті 9
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Закону № 504/96. Як зазначено в частині третій
цієї статті, якщо працівник, переведений на
роботу на інше підприємство, повністю або
частково не використав щорічні основну та
додаткові відпустки і не одержав за них грошової компенсації, то до стажу роботи, що дає
право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав
ці відпустки за попереднім місцем роботи.
У наказі про надання відпустки, в особовій
картці № П-2 та інших кадрових документах
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зазначається робочий рік, який відлічується від
дати прийняття працівника на роботу, навіть
якщо відпустка надається за період роботи на
попередньому підприємстві, з якого працівник
був «переведений». У додатку 8 наведено зразок оформлення наказу про надання відпустки
працівнику, прийнятому на роботу в порядку
переведення. У зазначеному прикладі йому
надається невикористана за попереднім місцем
роботи відпустка. За цей же робочий рік він має
право на 24 календарних дні відпустки за поточним місцем роботи. Тобто загальна тривалість
відпустки, на яку він має право за перший робочий рік — 52 календарних дні.

Переведення на інше підприємство
під час «декретної» відпустки
Як зазначалося вище, звільнення за пунктом 5
статті 36 КЗпП не є звільненням за ініціативою
роботодавця, тому допускається під час перебування працівника у відпустці, у т. ч. «декретній», а також під час його тимчасової непрацездатності.
Так історично склалося, що словом
«декрет» у повсякденному житті називають
відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або відпустку
у зв’язку з вагітністю та пологами. Через це,
а також у зв’язку із чималою тривалістю відпустки для догляду за дитиною деякі кадровики забувають, що «декрет» — це перш за
все різновид відпустки. Зрозуміло, що із
закінченням трудового договору закінчується
і відпустка, надана працівнику. Тому ця відпустка, як і будь-яка інша, не може автоматично переноситися на інше підприємство,
але працівниця має на неї право і в нового
роботодавця.
Порядок дій у цьому випадку може бути
таким:
1) працівниця звільняється з попереднього
місця роботи за пунктом 5 статті 36 КЗпП. Для
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цього їй не потрібно виходити на роботу, звільнення може відбутися і під час відпустки;
2) її приймають на роботу на новому підприємстві в порядку, описаному вище;
3) у перший день роботи на новому підприємстві вона подає заяву про надання їй відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку з цього ж дня. Фактично, працівниця жодного дня не виходить на роботу, але
після прийняття до нового роботодавця знову
опиняється у відпустці для догляду за дитиною.
Переведення на інше підприємство під час
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
також можливе. Порядок дій буде аналогічним:
спочатку жінка звільняється за пунктом 5 статті
36 КЗпП, перебуваючи у відпустці у зв’язку з
вагітністю та пологами. На новому підприємстві
видається наказ про надання цієї відпустки на
підставі заяви жінки та копії листка непрацез
датності. При цьому листок непрацездатності
буде оплачено тільки один раз — на попередньому місці роботи.

Ризики звільнення і прийняття
працівників за переведенням для
роботодавців
Узагальнюючи викладене вище, хочеться
окремо виділити ризики, які несуть роботодавці (теперішній і майбутній) у разі звільнення та прийняття працівника за переведенням:
для теперішнього роботодавця:
– неможливість провести відрахування за
відпустку, використану в рахунок невідпрацьованої частини робочого року;
для майбутнього роботодавця:
– неможливість в односторонньому порядку позбутися взятих на себе раніше зобов’язань
щодо прийняття працівника на роботу;
– оплата вимушеного прогулу в разі відмови в прийнятті або несвоєчасного прий
няття на роботу працівника в порядку переведення;

Кадровик України
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Додаток 8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОЗАХИСТ»
НАКАЗ
21.07.2015

м. Запоріжжя

№ 94-к

Про надання відпустки
Андрущенку М. П.
НАКАЗУЮ:
Андрущенку Микиті Павловичу, намотувальнику електроізоляційних
виробів відділу виробництва електроустаткування, надати щорічну основну відпустку з 27 липня 2015 р. на 28 календарних днів за період роботи
з 12 березня 2015 р. по 11 березня 2016 р.
Підстави: 1 . Заява Андрущенка М. П. від 20.07.2015.
2. Довідка ПАТ «Промелектро» про компенсацію
за невикористану відпустку.
Директор		

Приходько		

С. М. Приходько

З наказом ознайомлений:
21.07.2015		

Андрущенко

М. П. Андрущенко

– збільшення коштів на оплату щорічної
відпустки працівника внаслідок її більшої тривалості в перший робочий рік та у випадку,
коли заробітна плата на попередньому місці
роботи була істотно нижчою. При цьому слід
зважати, що працівнику надається не та кількість днів відпустки, яку він не використав за
попереднім місцем роботи, а та кількість, на
яку він має право на новому місці роботи
з урахуванням стажу, набутого на поперед
ньому підприємстві;
– неможливість встановити працівнику
строк випробування під час прийняття на
роботу за переведенням;
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– неузгодженість строку, протягом якого
роботодавець зобов’язаний прийняти працівника за переведенням, може призвести до ситуації,
коли роботодавець, не дочекавшись запрошеного працівника, приймає на цю посаду іншого,
що, у свою чергу, може стати причиною трудового спору з раніше запрошеним працівником.
Приймаючи рішення щодо звільнення і прийняття працівника за переведенням, роботодавці повинні врахувати всі наведені вище нюанси
та добре зважити всі «за» і «проти». У багатьох
випадках більш прийнятним і зручним для
роботодавців буде звільнення та прийняття працівника на інших підставах. 
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Діловодство

Олена Загорецька,

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

Організація роботи

з вихідними документами
У статті розглянемо основні етапи роботи з вихідними службовими
документами на підприємстві від підготовки їх проектів до відправлення
адресатам

В

ихідними є документи, які після створення на підприємстві надсилаються
іншим юридичним та фізичним особам
або видаються на руки працівникам
підприємства, у т. ч. колишнім.
Усі вихідні документи умовно можна поділити на дві групи:
ті, які створюються за ініціативою самого підприємства;
ті, які створюються у відповідь на ініціативні документи, що надійшли на підприємство для виконання від інших юридичних та
фізичних осіб.
По суті, вихідним може бути будь-який
службовий документ: лист, акт, довідка, договір, доповідна записка, звіт, зведення, висновок, рішення, подання, направлення тощо.
Основними етапами проходження вихідного документа є такі:
підготовка проекту документа;
виготовлення першої редакції документа;
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погодження та/або візування документа;
внесення за потреби до проекту документа уточнень чи доповнень за результатами візування (погодження);
підписання остаточної редакції документа керівництвом;
реєстрація документа;
відправлення документа адресату;
направлення відпуску документа у відповідну справу.
Пропонуємо розглянути найважливіші та
найскладніші із зазначених етапів.

Підготовка проекту документа
Підготовка вихідного документа починається зі
складання його проекту. Ця робота покладається на структурний підрозділ, діяльність якого
найбільше стосується змісту документа. Між
тим до підготовки проекту документа може

Кадровик України
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бути залучено одразу кілька структурних підрозділів, наприклад: відділ кадрів і бухгалтерія.
При цьому відповідальним (головним) виконавцем, як правило, призначається одна посадова особа, яка повинна координувати виконання документа іншими працівниками.
На підготовчому етапі виконуються такі
процеси, як:
складання тексту документа на підставі
інформації, для фіксування якої цей документ
створюється;
формулювання заголовку до тексту
документа;
визначення адресата(-ів), якому(-им)
планується направити документ;
опрацювання додатків до документа (за
їх наявності);
 комп’ютерне оформлення проекту
документа.

Текст документа
Текст документа має бути сформульований
стисло, грамотно, зрозуміло, об’єктивно без
повторень та вживання слів і зворотів, які не
несуть змістового навантаження.
Розрізняють такі основні види текстів:
суцільний зв’язний текст;
анкета;
таблиця.
Суцільний зв’язний текст, як правило, складається з двох частин. У першій (вступній) частині зазначається підстава, обґрунтування або
мета складання документа, у другій (заключній)
частині — висновки, пропозиції, прохання.
В окремих випадках текст документа може
містити лише одну частину, в якій висловлюється прохання без додаткових пояснень.
Анкетна форма тексту використовується
в разі викладення в цифровій або словесній
формі інформації про один об’єкт за певним
обсягом ознак. Постійною інформацією в
анкеті є узагальнені назви ознак, за якими
проводиться опис об’єкта, а змінною — конкретні характеристики об’єкта.
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Таблична форма тексту використовується
в разі викладення в цифровій або словесній
формі інформації про кілька об’єктів за рядом
ознак. Заголовки граф таблиці пишуться з
великої літери, а підзаголовки — з малої, якщо
вони становлять одне ціле із заголовком, і з
великої, якщо підзаголовок має самостійне
значення. Крапки в кінці заголовків і підзаголовків граф не ставлять.
У заголовках і підзаголовках рядків і граф
таблиці вживають лише загальноприйняті
умовні позначення та скорочення.
Графи таблиці, які розміщуються на кількох сторінках, нумерують. На другій і наступних сторінках таблиці зазначають тільки
номери граф.
Текст вихідного службового листа найчастіше оформлюють у вигляді суцільного зв’язного
тексту, а додатки до нього можуть оформлюватися в анкетній та/або табличній формі.

Довідково
Текст довідки про доходи з основного
місця роботи, як правило, буває змішаної
форми: його першу частину оформлюють
як суцільний зв’язний текст або анкету,
у якій наводять загальні відомості про працівника (ПІБ, посаду, розпорядчий документ, на підставі якого працівник обіймає
посаду, його посадовий оклад тощо),
а другу — у формі таблиці, у якій помі
сячно розписують нараховані та виплачені
суми заробітної плати.
Мова тексту вихідного документа обирається з урахуванням територіального розташування адресата. Тексти документів, які надсилають
зарубіжним адресатам, можна складати українською мовою, мовою країни-адресата чи однією
з мов міжнародного спілкування. Документи,
що їх направляють до державних органів, слід
складати винятково українською мовою.
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Рекомендується присвячувати текст одному питанню. Це прискорює розгляд документа, його виконання і сприяє правильному
формуванню справ.

Заголовок до тексту документа
Укладач тексту документа повинен сформулювати заголовок до нього, який має стисло відображати основний зміст документа. Заголовок
має бути коротким, граматично узгоджуватися
з назвою документа, точно передавати його
зміст.
Наявність заголовка до тексту вихідного
документа є обов’язковою, оскільки значно
полегшує роботу з документом на всіх етапах
його проходження: від реєстрації на підприємстві-адресанті до направлення його до справи
після виконання на підприємстві-адресаті.
Лише документи (зокрема, службові листи й
довідки, що складаються з одного-двох
речень), надруковані на папері формату А5,
дозволяється надсилати без заголовка.

Адресат
Підприємства адресують вихідні документи
іншим підприємствам, їх структурним підрозділам або конкретним посадовим особам, а та
кож іншим юридичним та фізичним особам, як
правило, у відповідь на запити, що надійшли.
Адресування документа оформлюють за
допомогою реквізиту «Адресат», що містить
сукупність точних і повних даних, згідно з
якими документ має бути доставлений за
призначенням.
Реквізит «Адресат» максимально може
мати такі складові:
назва підприємства-адресата;
назва структурного підрозділу;
назва посади одержувача;
прізвище та ініціал(и) одержувача;
поштова адреса.
Кожну зі складових частин реквізиту розташовують з нового рядка без розділових знаків
(крапок, ком тощо). Відстань між складовими
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частинами має становити півтора міжрядкових
інтервали. Максимальна довжина рядка не
може перевищувати 78 мм і має обмежуватися
правою межею текстового берега.
Якщо документ адресують підприємству
(чи його структурному підрозділу), то назву
подають у називному відмінку:
Комунальне підприємство
«Центр обслуговування споживачів
Шевченківського району»

Якщо документ адресують посадовій особі
із зазначенням підприємства та структурного
підрозділу, у якому вона працює, то назву
підприємства і назву відповідного структурно
го підрозділу подають у називному відмінку,
а посаду і прізвище посадової особи —
у давальному:
Державне підприємство
«Завод «Горизонт»
Відділ персоналу
Менеджеру з персоналу
Закревському Ю. Б.

У разі адресування документа керівнику
підприємства або його заступнику назва
підприємства входить до складу назви посади
адресата:

Заступнику директора
експериментального центру
«Мрійник»
Петрику С. З.
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Якщо документ адресують багатьом однорідним підприємствам, то адресата зазначають узагальнено, наприклад:
Керівникам загальноосвітніх
навчальних закладів

До реквізиту «Адресат» може входити
поштова адреса. Складові частини поштової
адреси оформляють відповідно до Правил
надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою КМУ від 5 березня 2009 р.
№ 270, у такій послідовності:
назва підприємства-адресата (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові
(для фізичної особи);
назва вулиці, номер будинку, а за наявності й корпусу, номер офісу чи квартири;
 назва населеного пункту (міста, села,
селища міського типу);
назва району, області;
назва країни (для міжнародних поштових відправлень);
поштовий індекс.
Наприклад:
Українсько-німецький
гастроентерологічний центр
бульв. Тараса Шевченка, 17, м. Київ,
01032

Додатки до вихідного документа
Додатки доповнюють висвітлення окремих
питань або документ у цілому. Виокремлюють такі види додатків:
додатки, які є самостійними документами
і надсилаються разом із супровідним листом;
додатки, які пояснюють або доповнюють зміст основного документа, наприклад,
договору або угоди;
 додатки, які затверджуються або вводяться в дію розпорядчими документами підприємства чи рішеннями колегіальних або
дорадчих органів.
Про наявність додатків до вихідних документів, передусім до службових листів, свідчить відповідна відмітка, яку оформляють
нижче тексту документа перед підписом посадової особи без відступу від межі лівого берега.

Про наявність додатків до
вихідних документів свідчить
відповідна відмітка, яку
оформляють нижче тексту
документа перед підписом
посадової особи без відступу
від межі лівого берега
Існує кілька варіантів оформлення цієї відмітки.
Відмітку про наявність додатка, повна назва
якого наведена в тексті документа, фіксують
за такою формою:
Додаток: на 5 арк. у 2 прим.

Станевський Геннадій
Володимирович
вул. Лесі Українки, буд. 167, кв. 2,
м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600
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Якщо назв додатків немає в тексті документа, то їх подають після тексту, зазначивши
кількість аркушів у кожному додатку та кількість їх примірників. Крім того, кожний додаток обов’язково нумерують арабськими цифрами без знака «№».
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Наприклад:
Додатки: 1. Довідка про виконання плану ремонтних робіт за І квартал 2015 р.
на 4 арк. в 1 прим.
2. Графік розвантажувальних робіт на IІ квартал 2015 р. на 2 арк. у 1 прим.

Якщо до документа додають інший документ, який також має додатки, то відмітку про
наявність додатка оформлюють так:
Додаток: Зведення про виконання документів, що підлягають індивідуальному контролю, і додатки
до нього, всього на 15 арк. в 1 прим.

Якщо додатки зброшуровані, то кількість їх аркушів не зазначають. Наприклад:
Додаток: Список телефонів працівників державних архівних установ України станом на 1 лютого
2015 р. в 10 прим.

На велику кількість додатків складають
опис, а в документі після тексту зазначають:
Додатки: згідно з описом на 45 арк.

Якщо додаток надсилають не за всіма
зазначеними в документі адресами, відмітку
про наявність додатка оформляють так:
Додаток: на 25 арк. в 1 прим. на першу адресу.

У свою чергу, у самому додатку має бути
зафіксовано посилання на документ, до якого
оформлюють цей додаток. Посилання складається з таких елементів:
слово Додаток (без лапок);
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за наявності кількох додатків — порядковий номер додатка (без знака «№»);
назва виду документа;
дата і номер його видання (підписання,
затвердження або реєстрації — залежно від
виду документа).
Посилання на додаток фіксують у правому
верхньому куті першого аркуша додатка:
Додаток 2
до договору про надання
медичних послуг
від 03.04.2015 № 1456/321

Як правило, такі посилання оформлюють на
документах, що додаються до наказів, розпоряджень, рішень, протоколів, договорів,
інструкцій. Проте не обов’язково фіксувати
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посилання на документах, які додаються до
службових листів, у разі направлення їх до
інших підприємств.

Комп’ютерне оформлення
Комп’ютерне оформлення проекту документа
можна доручити працівнику, відповідальному
за організацію діловодства в структурному
підрозділі, який здійснює підготовку цього
проекту.
Для оформлення текстів службових документів використовують гарнітуру Times New
Roman, шрифт розміром 12–14 друкарських
пунктів. Текст документів на папері формату
А4 (210 × 297 мм) рекомендовано друкувати
через 1–1,5 міжрядкового інтервалу, а формату А5 (148 × 210 мм) — через один міжрядковий інтервал.
Заголовок до тексту документа оформлюють без відступу від межі лівого берега, максимальна довжина рядка — 73 мм (приблизно 28
знаків, надрукованих гарнітурою Times New
Roman із розміром шрифту 14 друкарських
пунктів). Під час друкування заголовків дозволяється використовувати напівжирний шрифт
(прямий або курсив), наприклад:

Заголовок до тексту і сам текст документа
мають бути надруковані однаковим шрифтом.
Крапку в кінці заголовка ніколи не ставлять.

Погодження та/або візування
документа

За потреби оцінити доцільність видання
документа, його обґрунтованість та відповідність законодавству здійснюють зовнішнє
погодження проекту документа зі сторонніми підприємствами чи іншими юридичними
особами та/або внутрішнє погодження (так
зване візування) цього проекту всередині
самого підприємства (зі структурними підрозділами, посадовими особами, які відповідно до своєї компетенції займаються питаннями, порушеними в проекті документа).
Для того щоб уникнути почергового погодження (візування) проекту і скоротити час
на його підготовку, копії підготовленого проекту слід одночасно направити всім посадовим особам та стороннім юридичним особам,
які беруть участь у погодженні (візуванні)
документа. Копії можна надсилати як в електронному, так і в паперовому вигляді залежно
від прийнятої на підприємстві системи оргаПро підтвердження місця
нізації документообігу. Наприклад, якщо на
роботи та розміру заробітної
підприємстві запроваджено систему електрон
плати Іваненка Г. П.
ного документообігу, то посадовим особам
цього підприємства на візування надсилають
електронні копії проекту документа.
Якщо заголовок перевищує 150 знаків,
Визначення кола посадових осіб, які повин
його дозволяється продовжувати до межі ні завізувати проект вихідного документа,
правого берега й розташовувати центровано залежить від змісту цього документа. Якщо в
над текстом, наприклад:
документі порушуються юридичні питання,
зокрема ті, що стосуються
прав, обов’язків підприПро результати медичного огляду з метою виявлення стану
ємства, його керівництва,
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння
виконання договірних
або перебування під впливом лікарських препаратів,
зобов’язань, наводяться
що знижують увагу та швидкість реакцій
посилання на законодавчі
та інші нормативно-пра-
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вові акти, то такий документ має обов’язково
завізувати юридична служба (юрисконсульт)
підприємства. Якщо вихідний документ містить фінансові зобов’язання підприємства чи
іншу інформацію фінансового характеру, то
такий документ візується фінансовою службою (головним бухгалтером) підприємства.
Зокрема, це стосується гарантійних листів.
На підставі зауважень і пропозицій, отриманих відповідальним виконавцем за результатами погодження (візування) проекту документа, до нього вносять відповідні зміни та
доповнення.

Підписання документа
Остаточно підготовлений проект документа
передають на підпис керівнику підприємства
або одному з його заступників, або керівнику
структурного підрозділу, якщо останній має
право підпису вихідних документів. Як правило, керівнику підприємства подають на підпис
документи, що надсилаються на адресу вищих
і центральних державних органів, організацій
вищого рівня, до сфери управління яких належить підприємство, а також народним депутатам України. Вихідні документи, адресовані
стороннім підприємствам або іншим юридичним особам та громадянам, найчастіше підписують заступники керівника або керівники
структурних підрозділів підприємства, зокрема керівник кадрової служби, якщо зміст
документа стосується кадрових питань.
Керівник підприємства повинен розглядати й підписувати лише ті документи, що містять рішення з найважливіших питань. Тому
доцільно надати право керівникам структурних підрозділів та іншим посадовим особам у
межах їх компетенції підписувати документи
від імені підприємства.
До передання на підпис відповідальний
виконавець повинен ретельно перевірити правильність формулювання змісту документа,
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оформлення документа в цілому та його окремих реквізитів, наявність усіх необхідних віз і
додатків до документа, а також матеріалів, на
підставі яких було підготовлено документ. Ці
матеріали (відеозаписи, компакт-диски, схеми,
малюнки, креслення, паперові документи тощо)
передаються керівнику разом із проектом
документа або ж знаходяться у відповідального
виконавця і передаються керівнику на його
вимогу. Наприклад, доручення організації
вищого рівня або ініціативний лист іншої юридичної особи завжди прикладаються до листавідповіді, що подається керівнику на підпис.
До підписання керівник може внести в документ свої виправлення і доповнення. У такому
разі відповідальний виконавець повинен врахувати їх, доопрацювати проект і подати на підпис
остаточний виправлений варіант документа.
При цьому попередній варіант документа з
правками керівника не знищується, а залишається на зберігання у справі.
Передання вихідних документів на підпис
керівнику здійснюється через його помічника
(секретаря) або через службу діловодства підприємства. При цьому секретар або працівник
служби діловодства має право не прийняти
документ, якщо він оформлений з порушенням установлених вимог.

Реєстрація документа
Після підписання або затвердження керівником вихідний документ підлягає обов’язковій
реєстрації*.
Реєстрація вихідного документа — це
запис облікових даних про документ за встановленою формою, що фіксує факт відправлення, шляхом зазначення на документі у
встановленому на бланку місці дати та реєстраційного індексу з подальшим записом у
*Реєстрації службових документів ми присвятимо
окрему публікацію. — Прим. авт.
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реєстраційних формах (журналі, картотеці,
електронній базі даних) необхідних відомостей про цей документ.

Увага!
Вихідні документи слід реєструвати в день
їх відправлення адресату.

Відправлення документа адресату
Підписаний і зареєстрований документ передається в службу діловодства або особі, відповідальній за діловодство на підприємстві, для
належного опрацювання та відправлення. На
великих підприємствах виконання цих функцій
покладається на так звану експедицію, яка, як
правило, входить до складу служби діловодства.
Зауважимо, що документи, котрі надходять
в експедицію, мають бути опрацьовані й відправлені в цей же день або не пізніше першої
половини наступного робочого дня. Години
передання документів зі структурних підрозділів для відправлення мають бути встановлені
керівництвом й обов’язково прописані в
інструкції з діловодства на підприємстві.
Вихідні документи надсилаються адресатам поштою, каналами електронного зв’язку,
а також доставляються кур’єрською службою.
Опрацювання документів для відправлення
поштою здійснюється відповідно до чинних
Правил користування послугами поштового
зв’язку.
За допомогою засобів електронного
зв’язку служба діловодства передає факсограми, телеграми, телефонограми та електронні повідомлення.
Види вихідних документів, інформація
яких оперативно передається каналами електронного зв’язку, а також необхідність і порядок досилання адресу їх паперового оригіна-
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лу мають бути визначені в інструкції з діловодства з урахуванням функціонуючих на
цьому підприємстві технічних і програмних
засобів.
Документи, що доставляються кур’єрською
службою, передаються адресатам під підпис у
розносній книзі.
Під час приймання від виконавців вихідних документів працівник служби діловодства (особа, відповідальна за діловодство на
підприємстві) зобов’язаний перевірити:
правильність оформлення документа в
цілому і розміщення на ньому всіх необхідних
реквізитів;
правильність зазначення адреси;
наявність і повноту додатків;
наявність усіх необхідних підписів у самому документі та додатках до нього;
наявність віз на відпуску документа, що
залишається у справі підприємства;
 відповідність кількості примірників
кількості зазначених адресатів.
На оригіналах документів, які підлягають
поверненню, у правому куті верхнього берега
першого аркуша проставляють відбиток
штампа «Підлягає поверненню».
Різні документи, що одночасно надсилаються одному й тому самому адресату, дозволяється укладати в один конверт. При цьому на
конверті проставляють реєстраційні індекси
всіх документів, що знаходяться в конверті.
Документи, що їх адресують постійним
кореспондентам, рекомендується відправляти в
конвертах з адресою одержувача та відправника. Такі конверти можна виготовити заздалегідь
машинописним або друкарським способом.
Документи з електронними носіями (на
дискетах, дисках, флеш-картах тощо) відправляють лише із супровідним листом в упакуванні, що відповідає технічним вимогам збереження відповідних носіїв. Копія (так званий
відпуск) супровідного листа підшивається до
справи на загальних умовах згідно з номенклатурою справ підприємства.
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Віктор Рожнов,

консультант з кадрових питань

Виправлення
та зміна записів

у трудових книжках працівників

З

гідно з пунктом 2.6 Інструкції про порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту
населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція), у разі
виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу,
а також про нагородження та заохочення, виправлення виконуються тим роботодавцем, де було зроблено відповідний запис.
Як зазначено в пункті 2.9 Інструкції, виправлення в трудовій книжці мають
повністю відповідати оригіналу наказу (розпорядження) або інших документів, що
підтверджують виконання робіт, не зазначених у трудовій книжці. Свідчення свідків не можуть бути підставою для виправлення занесених раніше записів.
Увага! У розділах «Відомості про роботу», «Відомості про нагородження»,
«Відомості про заохочення» закреслення раніше внесених неточних або неправильних записів, а також записів, що підлягають зміні, не допускається.
Виправлення або зміна записів шляхом закреслення допускається тільки на
титульному аркуші трудової книжки або вкладиша до неї в разі зміни або виправлення прізвища, ім’я, по батькові, дати народження власника трудової книжки*.

Виправлення неправильних записів про роботу
Виправлення записів виконують у такому порядку:
у графі 1 записують наступний порядковий номер;
у графі 2 зазначають дату внесення запису;
у графі 3 записують: «Запис за № таким-то (це може бути будь-який
попередній запис, внесений на цьому підприємстві) недійсний», а далі, наприклад: «Прийнято на роботу за такою-то професією (посадою)»;
у графі 4 роблять посилання на наказ (розпорядження) керівника підприємства.
*Зразок внесення запису про зміну прізвища — у журналі «Кадровик України» № 3, 2014, с. 100.
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Виправлення у зв’язку з невідповідністю запису в трудовій книжці
змісту наказу про прийняття на роботу
У зразку 1 наведено приклад виправлення у зв’язку з технічною помилкою,
допущеною під час внесення запису в трудову книжку. Виправлення виконано
в такому порядку:
у графі 1 записано відповідний порядковий номер;
у графі 2 зазначено дату внесення запису;
у графі 3 запис за номером, за яким його зроблено, визнано недійсним і
повторено зміст наказу про прийняття працівника на роботу;
у графі 4 повторено реквізити наказу, запис з якого неправильно внесено
в трудову книжку.

Зразок 1. Виправлення запису у зв’язку з його невідповідністю наказу про прийняття на роботу

17
18

Державне підприємство «Завод залізобетонних виробів»
28 07 2014 Прийнято слюсарем 5-го розряду
Наказ від
28.07.2014 № 46-к
03 08 2014 Запис за № 17 недійсний. Прийнято
Наказ від
слюсарем-складальником двигунів 5-го розряду
28.07.2014 № 46-к

Виправлення у зв’язку з невідповідністю назви посади (професії,
місця роботи) у наказі про прийняття на роботу штатному розпису
У зразку 2 наведено приклад виправлення помилки, допущеної в трудовій
книжці у зв’язку з тим, що спочатку вона була допущена в наказі про призначення особи на посаду.
Виправлення виконано в такому порядку. Спочатку видано наказ про внесення змін до наказу про призначення на посаду (додаток 1). Потім внесено
виправлення в трудову книжку:
у графі 1 записано наступний порядковий номер;
у графі 2 зазначено дату внесення запису про виправлення;
у графі 3 запис, відомості якого не відповідають штатному розпису,
визнано недійсним і зроблено запис про призначення особи на посаду відповідно до наказу, у якому змінено назву посади;
у графі 4 зазначено реквізити наказу, яким внесено зміни до наказу, зміст
якого не відповідає штатному розпису.
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Зразок 2. Виправлення запису у зв’язку з невідповідністю наказу про прийняття на роботу
штатному розпису

10
11

Товариство з обмеженою відповідальністю «Семінар-С»
28 05 2014 Прийнято на посаду фахівця ІІ категорії
Наказ від
інформаційно-методичного відділу
28.05.2014 № 17-к
04 06 2014 Запис за № 10 недійсний. Прийнято на посаду
Наказ від
фахівця I категорії інформаційно-методичного
04.06.2014 № 28-к
відділу

Додаток 1
(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА)
НАКАЗ
04.06.2014		

(Місце видання)

№ 28-к

Про внесення змін до наказу
від 28 травня 2014 р. № 17-к
У зв’язку з виявленою невідповідністю назви посади в наказі від
28 травня 2014 р. № 17-к штатному розпису
НАКАЗУЮ:
Замінити в розпорядчій частині наказу від 28 травня 2014 р. № 17-к
назву посади «Фахівець ІІ категорії інформаційно-методичного відділу»
на ««Фахівець І категорії інформаційно-методичного відділу».
Підстава: доповідна записка начальника відділу персоналу від 03.06.2014.
(Посада керівника)
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Виправлення у зв’язку з невідповідністю запису про назву професії
(посади) Класифікатору професій*
У зразку 3 наведено приклад виправлення невідповідності Національному класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП) назви посади в
штатному розписі та наказі про прийняття на роботу, на підставі якого було внесено
неправильний запис у трудову книжку. Виправлення виконано в такому порядку:
видано наказ про внесення змін до штатного розпису (додаток 2);
видано наказ про переведення працівника (була його згода на переведення) з дня внесення змін до штатного розпису з посиланням на наказ про внесення змін до штатного розпису (додаток 3);
зроблено запис у трудовій книжці про переведення працівника на посаду
відповідно до зміненого штатного розпису на підставі наказу про переведення.
Увага! Запис, який було внесено в трудову книжку під час призначення на посаду, назву якої було змінено у зв’язку з невідповідністю КП, у наведеному випадку
не визнається недійсним, тобто не скасовується, оскільки було здійснено переведення працівника з однієї посади на іншу.**

Зразок 3. Виправлення запису у зв’язку з невідповідністю назви посади КП

14

Приватне акціонерне товариство «Водограй»
20 05 2014 Прийнято на посаду бухгалтера-касира

15

12 03 2015 Переведено на посаду бухгалтера ІІ категорії

Наказ від
19.05.2014 № 13-к
Наказ від
11.03.2015 № 15-к

Зміна записів про звільнення на підставі рішення суду
У разі незаконного звільнення або переведення працівника на іншу роботу, установленого за рішенням суду, і поновлення на попередній роботі, а також у разі зміни
формулювання причини або дати звільнення роботодавець повинен внести відпо*Докладніше про порядок перейменування посад для приведення у відповідність із Класифікатором
професій — у журналі «Кадровик України» № 4, 2011, с. 76.
**Переведення не може застосовуватися в тих випадках, коли працівник працює на роботі, що дає
право на призначення йому пільгової пенсії. У такому випадку має бути здійснено виправлення запису
про прийняття на роботу, а не переведення, інакше працівник втратить право на зарахування до
пільгового стажу періоду роботи до переведення. — Прим. ред.
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відні зміни в трудову книжку працівника (п. 2.10 Інструкції). Такі зміни вносяться на
підставі наказу керівника підприємства, який видається на виконання рішення суду.
Увага! За наявності в трудовій книжці запису про звільнення або переведення на іншу роботу, надалі визнаного недійсним, на прохання працівника йому
видається дублікат трудової книжки без внесення до неї запису, визнаного
недійсним.

Зміна запису про звільнення у зв’язку з поновленням на роботі
У зразку 4 наведено приклад внесення зміни до трудової книжки на виконання
рішення суду про поновлення працівника на посаді, яку він обіймав до звільнення. Зміни виконано на підставі наказу керівника підприємства (додаток 4).
Увага! Поновлення здійснюється датою звільнення працівника.
Додаток 2
(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА)
НАКАЗ
11.03.2015		

(Місце видання)		

№ 6-од

Про внесення змін
до штатного розпису
У зв’язку з виявленою під час перевірки невідповідністю назви посади
в розділі «Відомості про роботу» трудової книжки (прізвище, ініціали),
бухгалтера-касира, Національному класифікатору України «Класифікатор
професій» ДК 003:2010
НАКАЗУЮ:
Внести з 12 березня 2015 р. до штатного розпису (коротка назва підприємства) такі зміни:
1) вивести зі штатного розпису посаду «Бухгалтер-касир»;
2) увести до штатного розпису посади:
— «Бухгалтер ІІ категорії» (одна штатна одиниця) з посадовим окладом (розмір) грн;
— «Касир» (одна штатна одиниця) з посадовим окладом (розмір) грн.
Підстава: акт перевірки стану дотримання законодавства про працю
(коротка назва підприємства) від (дата).
(Посада керівника)
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Додаток 3
(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА)
НАКАЗ
11.03.2015

(Місце видання)

№ 15-к

Про переведення
Приходько О. М.
У зв’язку з внесенням змін до штатного розпису (коротка назва підприємства)
НАКАЗУЮ:
Перевести Приходько Олену Миколаївну, бухгалтера-касира, за її згодою, на посаду бухгалтера ІІ категорії з 12 березня 2015 р. з посадовим
окладом (розмір) грн на місяць.
Підстави: 1 . Наказ про внесення змін до штатного розпису
від 11.03.2015 № 6-од.
2. Заява Приходько О. М. від 11.03.2015.
(Посада керівника)

(Підпис)

(Розшифрування)

Зразок 4. Зміна запису про звільнення у зв’язку з поновленням на роботі

10

10

11
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06 2014 Звільнено з роботи за власним бажанням,
Наказ від
ст. 38 КЗпП України
08.06.2014 № 26-к
Інспектор з кадрів Малиновська А. А. Малиновська
08 2014 Запис за № 10 недійсний. Поновлено на
Наказ від
попередній посаді
01.08.2014 № 32-к
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Додаток 4
(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА)
НАКАЗ
01.08.2014

(Місце видання)

№ 32-к

Про поновлення на посаді
Коломієць Н. І.
На виконання рішення (назва суду) про поновлення на посаді
НАКАЗУЮ:
1. Наказ від 8 червня 2014 р. № 26-к про звільнення Коломієць Н. І.
скасувати.
2. Поновити Коломієць Надію Іванівну на посаді юриста з 10 червня 2014 р.
3. Виплатити Коломієць Н. І. середній заробіток за час вимушеного прогулу з 10 червня по 1 серпня 2014 р.
Підстава: рішення (назва суду) від (дата) № ____.
(Посада керівника)

(Підпис)

(Розшифрування)

Зразок 5. Зміна запису про підставу звільнення

6
7
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26 08 2014 Звільнено за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України
Начальник відділу кадрів Осипенко Н. Р. Осипенко
21 09 2014 Запис за № 6 недійсний. Звільнено за власним
бажанням у зв’язку з невиконанням роботодавцем
законодавства про працю та умов колективного
договору, частина третя ст. 38 КЗпП України
Начальник відділу кадрів Осипенко Н. Р. Осипенко

Наказ від
24.08.2014 № 19-к
Наказ від
21.09.2014 № 27-к
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Трудові книжки: практикум

Зміна запису про підставу звільнення
У зразку 5 наведено приклад внесення зміни до трудової книжки на виконання
рішення суду про підставу звільнення працівника. Зміну внесено на підставі
наказу керівника підприємства (додаток 5).

Зміна запису про дату звільнення
У зразку 6 наведено приклад внесення зміни до трудової книжки на виконання
рішення суду про зміну дати звільнення працівника. Зміну внесено на підставі
наказу керівника підприємства (додаток 6). 

Додаток 5
(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА)
НАКАЗ
21.09.2014

(Місце видання)

№ 27-к

Про зміну підстави звільнення
Омельченка Я. М.
На виконання рішення (назва суду) про зміну підстави звільнення
НАКАЗУЮ:
1. Наказ від 24 серпня 2014 р. № 19-к про звільнення Омельченка Я. М.
вважати недійсним у частині підстави звільнення.
2. Звільнити Омельченка Ярослава Миколайовича, начальника відділу
збуту, за власним бажанням у зв’язку з невиконанням роботодавцем законодавства про працю та умов колективного договору щодо ненадання
щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день, частина
третя ст. 38 КЗпП України.
3. Виплатити Омельченку Я. М. вихідну допомогу в розмірі тримісячної
середньої заробітної плати.
Підстава: рішення (назва суду) від (дата) № ____.
(Посада керівника)
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Зразок 6. Зміна запису про дату звільнення

17

01

18

01

10 2014 Звільнено за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України
Інспектор з кадрів Хоменко Д. В. Хоменко
12 2014 Запис за № 17 у графі 2 недійсний. Звільнено
25 жовтня 2014 р.
Інспектор з кадрів Хоменко Д. В. Хоменко

Наказ від
29.09.2014 № 18-к
Наказ від
01.12.2014 № 26-к

Додаток 6
(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА)
НАКАЗ
01.12.2014

(Місце видання)

№ 26-к

Про зміну дати звільнення
Микитенка Г. Д.
На виконання рішення (назва суду) про зміну дати звільнення,
НАКАЗУЮ:
1. Дату звільнення Микитенка Григорія Дмитровича, водія автотранспортних засобів, відповідно до наказу від 29 вересня 2014 р. № 18-к
вважати недійсною.
2. Звільнити Микитенка Григорія Дмитровича, водія автотранспортних
засобів, 25 жовтня 2014 р.
3. Виплатити Микитенку Г. Д. середній заробіток за час вимушеного
прогулу.
Підстава: рішення (назва суду) від (дата) № ____.
(Посада керівника)
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Нематеріальна
мотивація

Юлія Шатько,

консультант з управління персоналом

У

нинішніх непростих умовах соціальноекономічної кризи, коли багато компаній
відчувають значні фінансові труднощі,
нематеріальна мотивація виходить на
перший план.
Можна поставити закономірне запитання: чи
потрібно взагалі займатися питаннями мотивації
в кризу? Адже здається, що в теперішній ситуації
працівник як ніколи має бути зацікавлений
у тому, щоб не втратити роботу й не залишитися
без коштів для існування. Але це лише одна сторона медалі. Подивимося на іншу. Будь-яка компанія, особливо в кризовий час, зацікавлена в
досягненні конкретного результату. Привести
організацію до запланованих фінансових показників може тільки ефективний працівник. Чи
буде ефективним працівник, який просто боїться втратити роботу? Навряд чи. Ефективність —
це не просиджування штанів протягом восьми
годин робочого часу, а повна самовіддача
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у виконанні посадових обов’язків, виявлення ініціативи, бажання брати на себе відповідальність.
Щоб зрозуміти, чим відрізняється мислення
неефективного працівника, наведу приклад із
власної практики. Одного дня довелося викликати «на килим» керівника структурного підрозділу.
У процесі розмови з приводу якості виконання
посадових обов’язків у розмові керівника (!) відділу проскакує фраза: «А що ви від мене хочете?
Я ж на роботу ходжу, приходжу вчасно, без запізнень, йду не раніше 18:00». На закономірне зауваження, що «ходити на роботу» і «давати реальний
результат» — це абсолютно різні речі, працівник
відреагував обуренням. І тут мені стало зрозуміло:
він справді не розуміє різниці. Є люди, для яких
саме ходіння на роботу є майже подвигом, за який
потрібно не те що зарплату платити, а ще й премію
давати. У моїй ситуації головною прикрістю було
те, що подібне ставлення до роботи почало прослідковуватися і в підлеглих цього керівника. Під-
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сумок сумний: падіння загальної результативності
нормативна лояльність: «я повинен бути
відділу завдало збитків компанії.
відданий своїй компанії, оскільки часто змінюваУ прив’язці до нашої теми наведений приклад ти роботу — погано»;
допомагає зрозуміти, чим може бути небезпечний
емоційна лояльність: «я справді пишаюся
для компанії неефективний працівник.
тим, що працюю в цій компанії, я розділяю її
А як можна підвищити ефективність? Тільки бачення та цінності».
використовуючи інструменти підвищення
Як не буває чистих типів темпераменту, так
мотивації.
і складові лояльності завжди перебувають у якоВ умовах кризи керівництво компанії неохоче мусь співвідношенні. Причому зовнішні обставивикористовує матеріальне стимулювання, оскільки ни можуть істотно впливати на їх баланс. Напричасто просто не має для
клад, якщо в компанії
цього можливості. У такопочалися масові скорому випадку на допомогу
чення, причина яких не
Правильно сформоване
нам приходять методи
була грамотно донесена
нематеріальної мотивації, ставлення персоналу до організації до працівників, у них підякі якщо і потребують
вищується тривожність,
часом приносить більш вагомі
матеріальних витрат, то
посилюється страх втрарезультати порівняно
незначних.
тити роботу. У результаті
з матеріальним стимулюванням
Часто менеджери з
ми спостерігаємо зросперсоналу розглядають
тання вимушеної лояльнематеріальну мотивацію
ності, яка починає переваяк додаток до матеріальної і не ставляться до неї жати над емоційною, тобто справжня відданість
серйозно. А даремно, адже правильно сформо- компанії знижується.
ване ставлення персоналу до організації часом
Але оскільки ми можемо впливати на складові
приносить більш вагомі результати порівняно з
лояльності, завданням керівництва компанії стає
матеріальним стимулюванням. Працівник, упев- створення умов для домінування емоційної скланений у тому, що компанія, в якій він працює, дової в структурі лояльності. Крім того, розуміючи
оцінить його зусилля, підтримає в складній жит- реалії кризового часу, важливо зберегти в працівтєвій ситуації, забезпечить його потреби в про- ників відчуття стабільності та визначеності, тобто
фесійному зростанні та навчанні, завжди докла- задовольнити їх базову потребу в безпеці.
датиме більше зусиль для того, щоб цю компаДалі розглянемо основні інструменти нематерінію не підвести і забезпечити виконання постав- альної мотивації, що забезпечують досягнення
лених перед ним завдань. Таким чином, на пер- поставлених завдань.
ший план виходить завдання підвищити лояльність працівників компанії.
Розберемося зі структурою лояльності. У Відносини між керівництвом
психології виділяють три основні складові лояль- і підлеглими
ності:
вимушена лояльність: «я повинен працю- Соціологією праці доведено, що якщо керівник
вати в цій компанії, оскільки нову роботу зараз помічає кожен прояв активності працівника, то
продуктивність праці останнього підвищується.
знайти важко»;
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Тому керівництву необхідно дотримуватися деяких принципів стосовно взаємодії з підлеглими.
Керівник має бути прикладом для працівників. Погодьтеся, якщо ваш керівник не вірить у
свою компанію, виконує обов’язки без ентузіазму,
то рано чи пізно і ваш ентузіазм зникне. Персонал — це віддзеркалення свого керівника, тому
необхідно, щоб висока працездатність і оптимізм
завжди лежали в основі поведінки керівника. Керівник має бути активним та енергійним, своєю поведінкою і діями підтримувати бадьорість своєї
команди.
Не слід забувати про невербальні комунікації. Якщо керівник відділу приходить після наради
у вищого керівництва похмурим, та ще й не ділиться з підлеглими отриманою «згори» інформацією,
це може спровокувати різні додумування й плітки.
Пам’ятайте, що негативна інформація поширюється набагато швидше, ніж позитивна, тому для
керівника завжди важливо формувати в команди
правильне налаштування і позитивний настрій.
Важливо не дистанціюватися від підлеглих. Керівник повинен демонструвати колективу
готовність розділити з ним усі тимчасові труднощі, а для цього потрібно активно обговорювати
всі проблеми та можливі шляхи їх вирішення з
колегами, доносити до їхнього відома всю інформацію, що стосується працівників, бути готовим
вислухати кожного, встановлюючи тим самим
довірчі відносини між людьми та компанією.
Не варто скупитися на похвали. Керівнику
необхідно помічати досягнення підлеглого. Якщо
працівник буде знати, що його старання не залишать непоміченими, у нього буде додатковий
стимул докладати більше зусиль до виконання
повсякденних завдань.
Заохочення керівництва може бути виражене
як в усній, так і в письмовій формі. Похвалити
можна і в індивідуальній бесіді, але, як свідчить
практика, набагато більший ефект дає прилюдне
визнання заслуг. Наприклад, можна проводити
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спеціальні п’ятихвилинки щоп’ятниці, на яких крім
обговорення поточних планів та підбиття підсумків тижня виділяти працівників, які досягли особ
ливих успіхів.
Ще однією формою визнання заслуг працівника може бути розміщення відповідної інформації
в корпоративному буклеті компанії, замітка в
корпоративній газеті з фотографією працівника,
який відзначився, та інформаційною довідкою
про нього. Якщо компанія не має корпоративних
видань, можна обмежитися інформаційною розсилкою електронною поштою, в якій подякувати
працівнику за чудову роботу, поставивши в копію
інших працівників відділу або організації.

Постійне інформування персоналу
Як зазначалося вище, завжди, а особливо в кризовий час, людям необхідне відчуття визначеності й
упевненості в тому, що керівництво компанії має
чіткий план дій. Навіть якщо компанію чекають такі
непопулярні заходи, як часткове скорочення персоналу або обмеження преміальних виплат, все одно
краще заздалегідь озвучити цю інформацію, пояснивши, чим ці заходи викликані та які подальші
перспективи є в підприємства. Дуже важливо, щоб
ця інформація йшла від генерального директора
(або іншої першої особи компанії), який зможе
роз’яснити працівникам, що чекає на організацію, і
озвучити очікування адміністрації від працівників в
тих обставинах, що склалися. Потрібно об’єктивно
донести до колективу всю інформацію, що стосується місця компанії на ринку, планів на найближчу
та віддалену перспективи, щоб підвищити загальний рівень довіри до керівництва і не допустити
поширення чуток та зниження мотивації.
Окрім інформування про можливі шляхи
виходу з кризи, важливу роль у підвищенні мотивації працівників та їх прихильності до компанії
відіграє інформація загального характеру, яка
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формує внутрішній імідж компанії і лежить в
Якщо в компанії не передбачений такий фороснові взаємодії керівництва з персоналом.
мат вербального обміну думками, можна обмежи
Розглянемо основні напрямки такого «загаль- тися винесенням питання на обговорення у відного» інформування.
критих розсилках електронною поштою або, що
Стратегія та цілі організації. Ця інформація краще, у спеціальних розділах корпоративного
задає напрям і сенс усій активності персоналу. Без порталу, запросивши в групу обговорення всіх
знання стратегії та головної мети діяльність праців- зацікавлених осіб. Таким чином, окрім відчуття
ника перетворюється на набір автоматичних дій, причетності до ухвалення важливих рішень керівякі ніяк не зможуть стимулювати прояв ініціативи.
ництвом, ми отримаємо ще й збережену «історію»
Корпоративні стандарти та цінності форму- обміну думками, яка дасть нам інформацію про
ють загальний рівень корпоративної культури і спосіб мислення учасників команди.
стимулюють прихильність
Дуже важливо, раз увіта лояльність. Дуже важвши в компанії практику
ливо, щоб у цьому аспекті
спільного ухвалення рі
Завжди, а особливо в кризовий час, шень, проводити обговоінформування слова не
людям необхідне відчуття
розходилися з діями.
рення регулярно, оскільки
Наприклад, якщо компанія визначеності й упевненості в тому, одиничні рідкі «вкидання»
повідомляє працівнику, що
вибіркової інформації без
що керівництво компанії має
для неї «головна цінність —
залучення до обговорень
чіткий план дій
це люди», але при цьому
справді важливих для прапрацівник, який звернувся
цівників питань не дадуть
до керівництва з певною
результату.
проблемою, не отримує ніякої допомоги, то ставДосягнення компанії — один з найважливілення до проголошених цінностей, та й до компанії ших аспектів інформування. Ніщо так не підвищує
в цілому в нього стане різко негативним.
відчуття стабільності та надійності, як гордість за
Відкрити в компанії вакансії, результати організацію, в якій ти працюєш. Здобуття нових
проведених атестацій, різні програми для спів- сертифікатів, успішне завершення проектів, відробітників — інформування про такі речі формує криття нових видів діяльності, збільшення обсягів
довіру до компанії, регламентує турботу про пра- продажів, отримання подяк від клієнтів можуть
цівника та безпосередньо стосується формування стати чудовими інструментами для зміцнення
емоційної лояльності.
бадьорості духу працівників компанії, а якщо ще й
Нововведення, будь-які очікувані зміни. підсилити цей ефект оголошенням подяки за
Цю частину інформування можна підсилити, під- чудову роботу причетним до досягнення осовищивши залученість персоналу у справи компа- бам — підвищення лояльності буде гарантовано.
нії шляхом введення попереднього обговорення
з працівниками питань, що стосуються їх діяльності. Головними інструментами для підвищення Організація внутрішнього навчання
залученості є наради, планерки, на яких будь- працівників компанії
який працівник компанії може висловити свою
думку з приводу питання, що виноситься на В умовах матеріальної кризи, коли підприємство
не може собі дозволити залучати зовнішніх прообговорення.

№ 4 (99) квітень 2015

105

HR-ПРАКТИКА

вайдерів для навчання персоналу, цей спосіб підвищення кваліфікації працівників стає найбільш
актуальним. Виділяючи кращих працівників, здатних передати знання та накопичений досвід молодим колегам, ми, з одного боку, отримуємо вигоду
у зв’язку з підвищенням лояльності ключових працівників, оскільки на офіційному рівні визнаємо
їхню значущість для компанії, з іншого боку, забезпечуємо безперервність процесу навчання та розвитку молодих кадрів, оскільки важливий досвід
колег залишається всередині організації.
Форми внутрішнього навчання можуть бути
різними, залежно від кінцевої мети процесу:
внутрішні тренінги. Можуть використовуватися у випадку, коли необхідно розвинути певні
особисті якості та/або професійні навики. Наприклад, у торговельних компаніях можна практикувати проведення тренінгів для персоналу, що безпосередньо працює з клієнтами. У якості внутрішнього тренера в цьому випадку можна залучити фахівця компанії, який показав найбільш вражаючий
результат за певний проміжок часу. Такий «свій»
фахівець зможе навчити колег саме тим прийомам
і технікам роботи, які будуть актуальними для просування конкретного продукту компанії. А реальні
досягнення в роботі цього фахівця стануть наочним
мотиватором для слухачів тренінгу;
система наставництва. Така форма навчання буде цікава компаніям, для яких важливо передавати знання без відриву від виробничого процесу. Закріплений за працівником наставник зможе в
процесі роботи навчити його новим аспектам
діяльності, оперативно відповісти на запитання, що
виникають, та проконтролювати якість засвоєння
матеріалу і набуття нових навичок.
Використовуючи внутрішнє навчання як спосіб підвищення мотивації, необхідно дотримуватися таких основних принципів:
 підвищення кваліфікації працівників
обов’язково має вести до зміни їх професійного
статусу. Кращі за результатами проведеного
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навчання працівники можуть залучатися до роботи в нових проектах компанії як стажисти, проходити практику в профільних відділах компанії з
перспективою подальшого переведення на таку
роботу, вноситися до кадрового резерву підприємства. Для підвищення емоційної лояльності
головне показати працівникам, що компанія цінує
їхнє прагнення до розвитку та не залишає без
уваги зростання компетентності. Інакше можна
отримати протилежний результат: працівник,
який пройшов навчання і не бачить перспективи
застосування отриманих знань на поточному
місці роботи, шукатиме роботодавця, який
належно оцінить його вміння і досвід;
візуальне підкріплення результатів нав
чання. Для багатьох фахівців важливий не лише
абстрактний результат у вигляді отриманих знань,
а й конкретний символ, який можна потримати в
руках, повісити на стіну в рамці або показати друзям. Тому варто розробити форму сертифіката або
диплома про проходження тренінгу або курсу
навчання, який видавати «випускникам» паралельно з оголошенням списку працівників, які пройшли
навчання, на корпоративному сайті та за допомогою інших каналів інформування.

Підвищення відчуття конкуренції
між відділами та/або окремими
працівниками
Стимулювання змагальності в праці давно використовується в різних галузях виробництва та є
основою для реалізації потреби в досягненні. Для
підвищення духу змагальності можна використовувати різні номінації, змінюючи їх залежно від
оперативних цілей бізнесу.
Наприклад, якщо в компанії гостро стоїть
питання підвищення продажів у регіональних
представництвах, можна оголосити конкурс на
краще представництво (місяця/кварталу/року) на
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основі певних критеріїв (приріст кількості клієнтів
на кожного працівника представництва за визначений період, збільшення загального рівня прибутковості тощо). Головне — чіткість і досяжність критеріїв, прозорість у визначенні переможців.
Призом для кращого підрозділу може стати
перехідний кубок, грамота, вручена особисто
керівником компанії, а також маленькі «приємності» працівникам у вигляді пам’ятних значків
та/або таких мінімально витратних для організації, але милих працівникам речей, як один-два
додаткові дні до оплачуваної відпустки, можливість прийти на роботу на годину пізніше (у день,
погоджений з безпосереднім керівником) тощо.
Як показує практика, отримання жартівливого
«Сертифіката на запізнення на роботу» справляє
незабутнє враження на працівників. А регулярність проведення таких нагороджень створює унікальну атмосферу в компанії, що є безцінним для
формування емоційної лояльності.
Окрім колективних номінацій, можна придумати індивідуальні нагороди. Наприклад, нагороджувати працівників за підсумками року в таких
нетипових номінаціях, як «Генератор ідей року»
(працівник, який висунув найбільше продуктивних ініціатив), «Відкриття року» (новачок, який
проявив себе протягом першого року роботи),
«Талант року» (працівник, який відкрився для
компанії з цікавого боку) тощо. Крім того, виділяти кращих можна і в стандартних номінаціях —
«Оператор ПК року», «Кращий працівник кол-центру», «Менеджер року» тощо.
Вибирати переможців у нестандартних номінаціях можна колективно, усією компанією.
Наприклад, провести анонімне голосування, роздавши всім працівникам анкети, в яких поряд з
назвою номінації вони повинні вписати прізвище
свого колеги, який, на їхню думку, найбільше відповідає цій номінації. Заповнені анкети складаються в спеціальну «урну для голосування», установлену в місці загального користування (холі,

№ 4 (99) квітень 2015

їдальні). Нагороджувати переможців можна за
допомогою пам’ятних медалей, грамот, дипломів
тощо на новорічному корпоративі.
Як винагороду можна використовувати і разові,
цікаві працівникам заходи. Наприклад, «Генератору
ідей року» можна «подарувати» особисту зустріч з
першою особою компанії за горнятком кави. На
такій зустрічі співробітник-переможець зможе
запитати директора про те, що його цікавить, поділитися своїми ідеями, отримати від керівника стимул до подальшого розвитку в рамках компанії.
Вибір кращих у стандартних номінаціях
потрібно довірити експертній групі, в яку можуть
входити керівники структурних підрозділів, менеджери з персоналу та наставники/куратори працівників. Головне — чітко визначити критерії, за
якими експертна група обиратиме переможців,
оскільки прозорість результатів, як ми пам’ятаємо,
відіграє основну роль у сприйнятті працівниками
отриманих нагород.
Якщо нагородження працівників у нестандартних номінаціях доречно проводити раз на рік,
то обирати кращих за професійними показниками можна як завгодно часто (щомісяця, щокварталу). Важливо лише своєчасно проінформувати
колектив про майбутні змагання, постійно нагадувати працівникам про те, що всі вони беруть
участь в оцінці, та забезпечити зацікавленість
персоналу. Крім того, як і в попередніх інструментах підвищення мотивації, важлива регулярність
події. Тобто, почавши в компанії практику нагородження кращих працівників, потрібно намагатися підтримувати її хоча б протягом календарного року, щоб залучити в процес усіх працівників і
побачити підсумковий результат.

Корпоративні заходи
Вплив корпоративних свят на підвищення мотивації працівників часто недооцінюється HR-ме-
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неджерами і розглядається лише як частина кор- сім’ями, у неформальній обстановці, тільки б
поративної культури. Тоді як правильно організо- хтось узяв на себе організацію подібного заходу.
ваний корпоративний захід є важливим інстру- Завданнями HR-менеджера в такому випадку
ментом підвищення лояльності. Неформальне стають своєчасне виявлення потреби, її реалізаспілкування на корпоративі — це безцінний ція та аналіз результатів.
інструмент об’єднання команди, адже познайомившись ближче, працівники, як правило, докладають більше зусиль, щоб не підвести колегу в Підсумки
процесі роботи, що, зрештою, веде до підвищення продуктивності. Крім того, проведення заходу Важливо пам’ятати, що розглянуті вище інструз акцентом на корпоративних цінностях і досяг- менти нематеріальної мотивації не можуть однаненнях посилює відчуття причетності до звер- ково впливати на всіх без винятку працівників
шень компанії та формує асоціацію «я = ком- компанії. Завжди знайдуться ті, для кого обраний
HR-службою шлях підвипанія», тобто емоційну
щення мотивації може
лояльність.
виявитися неефективним.
Приводів для провеНеформальне спілкування на
Тому, як і в будь-якій іншій
дення корпоративних
корпоративі — це безцінний
складовій HR-стратегії, у
заходів може бути безліч.
роботі з нематеріальною
Це й офіційні свята, і знаінструмент об’єднання команди,
мотивацією важливо налачимі для конкретного підадже познайомившись ближче,
приємства події (день працівники, як правило, докладають годити зворотний зв’язок
із персоналом. Необхідно
народження компанії,
більше зусиль, щоб не підвести
регулярно збирати інфоруспішне закінчення проколегу в процесі роботи, що,
мацію про те, що могло б
екту). Деякі організації
зрештою, веде до підвищення
стимулювати людей прапрактикують привітання
продуктивності
цювати з більшою віддапрацівників із днем нарочею, наскільки цікаві прадження — щомісяця в
цівникам запропоновані
останню п’ятницю органікомпанією змагання і теми
зовується фуршет, на
якому перша особа компанії вітає іменинників корпоративних заходів. Можливо, у результаті
досліджень знайдуться працівники, до яких
місяця.
Форми проведення корпоративних заходів можна буде застосувати індивідуальний підхід.
також можуть бути різними: офіційні урочистос- Наприклад, працівник живе далеко від офісу та
ті і скромні фуршети, виїзд на шашлики влітку і зазнає величезного дискомфорту, дістаючись на
катання на лижах взимку, прогулянки на тепло- роботу з трьома пересадками в годину-пік. Якщо
ході, турніри в найближчій більярдній, колектив- це не зашкодить виробничому процесу, можна
ні походи в кіно тощо. Усе залежить від бюджету, розглянути питання про зміщення робочого граорганізаторських здібностей і бажань/потреб фіка такого працівника на одну-дві години. Людипрацівників. Як свідчить практика, часто люди ні стане легше, компанія нічого не втратить, а
готові взяти витрати на себе (наприклад, купити навпаки, отримає відданого, лояльного фахівця,
квитки в кіно), аби відпочити разом, іноді навіть що відчуває турботу про себе.
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Отже, підіб’ємо підсумки. Що таке нематері- проектну команду, можна провести тренінг з
альна мотивація? Це все те, що компанія робить ефективних комунікацій. Якщо ж компанія вводля працівника, піклуючись про нього: допома- дить систему внутрішнього навчання, але такгає, хвалить, інформує, підтримує. Основне тичні завдання поки що не передбачають можзавдання нематеріальної мотивації — підвищен- ливостей для зміни кар’єри працівника, який
ня лояльності працівника, формування установ- пройшов навчання, такий метод підвищення
ки «я = компанія».
мотивації не буде ефективним.
Кожна організація індивідуальна, тому вибір
Справжня потреба в мотиваторах і зворотконкретних інструментів нематеріальної мотива- ній зв’язок. Помилка, якої часто припускаютьції залежатиме від різних чинників: корпоратив- ся, — це вибір тих інструментів мотивації, що
ної культури, оперативних і стратегічних цілей, цікаві лише розробнику системи, тоді як працівстилю управління тощо. Але є кілька принципів никам потрібно зовсім інше. Тому перед складанпобудови системи нематеріального стимулюван- ням програми нематеріальної мотивації необхідня, які будуть однаковими
но провести розвідку,
для всіх компаній:
зібравши інформацію від
Нематеріальна мотикерівників підрозділів або
Що таке нематеріальна
вація має охоплювати
самих працівників про те,
мотивація? Це все те, що
абсолютно всіх працівнищо для них важливо й
ків. Часто основний акцент компанія робить для працівника, актуально на поточному
робиться на підрозділах, піклуючись про нього: допомагає, етапі діяльності.
що приносять прибуток
 Гнучкість системи
хвалить, інформує, підтримує
(комерційні та виробничі),
нематеріальної мотивації.
а обслуговуючі відділи
Навіть заохочення, а точні(бухгалтерія, кадри, секреше форма їх вираження,
таріат) залишаються без уваги. Такий підхід не можуть стати буденним явищем і не приноситисприяє появі колективної емоційної лояльності, муть видимих результатів. Необхідно постійно
тому ці відділи також мають бути включені в вносити нові елементи до системи, прибираючи
загальну систему нематеріальної мотивації. неактуальні, щоб зберегти ефект новизни та підЗавжди можна знайти, за що похвалити людину й тримати інтерес працівників до запроваджуваних
оцінити результати її праці, включити в кадровий мотиваційних програм.
резерв або приділити увагу розвитку її талантів.
Таким чином, показавши кожному його цін Система нематеріальної мотивації має ність для компанії, приділивши увагу його проблевраховувати етап розвитку компанії та орієн- мам, допомігши подолати труднощі, і не лише
туватися на завдання бізнесу. Як вже говорило- виробничі, наповнивши рутинну роботу працівнися, вибір інструментів стимулювання має відпо- ків приємними враженнями, ви зможете створити
відати потребам компанії в поточний момент в компанії сприятливий психологічний клімат, підчасу. Наприклад, для стимулювання відділів про- вищите лояльність та забезпечите підвищення
дажів ми використовуємо метод виробничих ефективності роботи, що і є головним завданням
змагань, а якщо потрібно швидко сформувати будь-якої системи мотивації. 
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Нормування
чисельності

як інструмент
планування штату

Олена Урусова,
HR-експерт

У

Сьогодні тема планування чисельності й оптимізації штату
знову актуальна. Минув рік після революції, тривають воєнні
дії на сході нашої держави, у країні «нові економічні умови»,
і ми вчимося із цим жити. Для HR-спільноти як ніколи актуальні
дві теми: робота в умовах мобілізації та оптимізація персоналу.
На останню і поговоримо

всі часи фонд оплати праці був і буде однією із найвитратніших частин бюджету,
тому завжди зазнаватиме спроб оптимізації. Не секрет, що в кризу 2008–2009 рр.
багато компаній звільняли персонал «на око».
Фінансисти порахували, що треба скоротити приблизно 20 % персоналу, після чого на відкуп кожному керівнику підрозділу була віддана почесна
місія складання «списку Шиндлера». Звичайно,
підхід у всіх був різний, та й результат теж.
Сьогодні хочеться врахувати помилки
попередньої кризи і гідно підготуватися та подолати нову. Такою «гідною» формою підготовки
для мене стало нормування чисельності працівників як дієвий інструмент планування кількості
персоналу. До нього можна ставитися по-різному —
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критикувати, засуджувати, але слід визнати, що
цей інструмент був і залишається найточнішим в
арсеналі HR-служби.
Ще в часи планової економіки СРСР державними інститутами були створені галузеві нормативи
чисельності персоналу, а за роки незалежної України вони оновлювалися кілька разів у цифрових
значеннях, але не в методології. Це означає, що
для всіх галузей економіки України (важкої промисловості, енергетики, харчової, легкої промисловості та ін.) існують свої галузеві нормативи.
І у всіх галузях спостерігається один тренд: офіційні нормативи чисельності персоналу не враховують умови праці, що давно змінилися, — автоматизацію багатьох бізнес-процесів, удосконалення
програмного забезпечення, появу нових професій
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і зникнення інших. Галузеві нормативи суттєво яких обчислюються актуальні для підприємства
застаріли і потребують оновлення, але для пер- нормативи часу на виконання операцій, нормативинного ознайомлення цілком придатні.
ви виробітку або нормативи чисельності. Такий
Тому сьогодні кожна компанія сама шукає шляхи підхід дає змогу досить точно оцінити реальні
правильного планування чисельності, за якого потреби в ресурсах (час, кількість персоналу), але
можна грамотно відповісти на запитання про кіль- він трудомісткий і потребує залучення із повною
кість і якість необхідного персоналу, знайти резерв зайнятістю спеціально навчених працівників.
для оптимізації, що, у свою чергу, вплине на підвиОкремо потрібно сказати, що в сучасних умощення ефективності роботи тих, хто залишився.
вах нормувальники праці (ті самі спеціально
На практиці використовують, в основному, навчені працівники) є лише на великих виробнидва методи нормування чисельності:
чих підприємствах (як правило, колишніх комуа) застосування порівняльних моделей аналі- нальних і державних), особливо у важкій промисзу чисельності за функціями, що дає змогу засто- ловості, енергетиці, вугільній промисловості.
сувати кращі напрацюванВ інших сферах цю функня в інших підрозділах з
цію віддали департаменту
аналогічними функціями
з управління персоналом
Cьогодні кожна компанія
(бенчмарк). Підхід зруч(відділу компенсацій і
сама шукає шляхи правильного
ний як експрес-аналіз, але
пільг), і там вона «розчиможе використовуватися
нилася». Може це і прапланування чисельності, за якого
лише у випадках, коли
вильно,
оскільки робота
можна грамотно відповісти на
виконувані працівниками
нормувальника
потребує
запитання про кількість і якість
та підрозділами функції
спеціальних навичок, піднеобхідного персоналу, знайти
справді ідентичні, інакше
т р и м к и актуальності
резерв
для оптимізації, що, у свою даних, а також постійної
потрібна додаткова оцінка
чергу, вплине на підвищення
й аналіз функцій, що відзайнятості (що можливо
ефективності роботи тих,
різняються.
лише на великому підприБенчмаркінг — цікаємстві).
хто залишився
вий метод для порівняння
Як правило, на практиоднотипних підрозділів
ці завжди доводиться
усередині однієї компанії,
комбінувати вищезгадані
а не лише з конкурентами. Наприклад, у банках методи нормування, адже результати «потрібні
ідеально порівнювати відділення між собою були ще вчора», тому важливо економити час і
(категорійність відділень за обсягом портфеля/ трудові ресурси. Розглянемо комплексний метод
проблемною заборгованістю і, як наслідок, при- на прикладі з практики.
ведення штатної чисельності до середнього знаВеликий вітчизняний виробничий холдинг
чення), а в дистрибуційних компаніях (зокрема, має у своєму складі 23 дистрибуційні філії,
у секторі FMCG) — порівнювати філії між собою. в яких працюють близько 3500 осіб. У квітні
Подальший сценарій я називаю «гонка за ліде- 2014 р. була проведена оптимізація штату (на
ром» у найпозитивнішому сенсі цього слова;
9 %), але до вересня 2014 р. намітилася стійка
б) проведення хронометражних спостере- тенденція до повернення колишньої кількості
жень і фотографій робочого часу, на підставі (окремі службові записки й «особисті розпоря№ 4 (99) квітень 2015
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дження»). Тому було вирішено провести нормусередня швидкість обробки заявки тощо.
вання чисельності персоналу філій і визначити
Крок 4. Порівнюємо показники операторів
планову чисельність, яку в подальшому поклас- складів між собою і отримуємо результат кращих.
ти в основу типового штатного розпису філії.
Окремо акцентую увагу на тому, що за кращу
Для прикладу розглянемо алгоритм норму- практику потрібно брати не середнє значення
вання чисельності операторів складу.
між усіма учасниками, а середнє значення саме
Крок 1. Щоб забезпечити чистоту нормування того квартиля, до якого увійшли учасники з найметодом бенчмаркінгу, спочатку вводимо катего- кращими показниками, тобто рівнятися лише на
ризацію складів — оптовий/роздрібний і визнача- найефективніших. Працівники повинні відчути
ємо наявність/відсутність віддаленого складсько- «напруженість» досягнення показника.
го майданчика, оскільки ці показники безпосеКрок 5. Між отриманням даних і висновками
редньо впливають на роботу працівників складу.
лежить великий пласт роботи — аналіз причин різКрок 2. Визначаємо разом із учасниками про- ниці між найкращими та найгіршими показникацесу (у нашому випадми. Саме на цьому етапі в
ку — керівником відділу
нашому прикладі була
логістики) ключовий
застосована фотографія
За кращу практику потрібно
показник, за яким визнаробочого дня на типових
брати не середнє значення між
чатимемо ефективність
складах з найвищими і
роботи оператора складу.
найнижчими показниками.
усіма учасниками, а середнє
Як свідчить практика, це
Як з’ясувалося, причина
значення саме того квартиля,
найважливіший та найполягала в тому, що на
до якого увійшли учасники
складніший мом
 е н т,
з найкращими показниками, тобто складах з низьким показоскільки помилка може
ником ефективності до
рівнятися лише
звести нанівець усі зусилобов’язків операторів були
на найефективніших
ля. Часто такий ключовий
віднесені додаткові функпоказник не є однолінійції, які або «історично
ним, а потребує інт ег
склалися», або з’явилися за
рованого підходу. Ми
вказівкою директора філії.
взяли простий приклад, для якого ключовий
Для мене величезним плюсом хронометражу і
показник — це кількість заявок, які один оператор фотографії робочого дня є можливість вплинути на
складу може обробити за зміну.
зміну бізнес-процесів, їх реконструкцію або взагалі
Крок 3. Використовуємо можливості автома- ліквідацію. Звичайно, це дуже трудомісткий протизованого робочого місця оператора — беремо цес, оскільки виявлені додаткові функції не можна
з операційної системи дані по кожному операто- просто взяти й скасувати. Спочатку ви повинні знару за місяць і комбінуємо їх у потрібній нам йти кому і які саме функції передати, запропонувапослідовності:
ти іншого учасника процесу, аргументовано довеснайменування міста;
ти, чому тепер буде так, а не інакше, тощо.
категорія складу;
У нашому прикладі для аналізу були взяті
відпрацьований оператором час;
середні значення за дев’ять місяців 2014 р. по всіх
кількість заявок оператора на місяць/про- операторах кожного складу. Найкращим показнитягом року;
ком стали 116 накладних за зміну для одного опе-
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ратора (середнє значення за кращим квартилем).
Тому для оператора складу філії була встановлена
саме така норма ефективності.
У результаті в компанії була запроваджена
норма ефективності для операторів складів, що
дало змогу скоротити чисельність операторів на
складах квартиля з найгіршими показниками.
Навіть більше, після запровадження нормування
керівники відділу логістики самостійно запропонували ввести також змінну частину оплати
праці операторів (природно, за рахунок оптимізованого фонду оплати праці).
Описана вище робота була виконана силами
однієї повної одиниці HR-департаменту із залученням працівників відділу логістики рівно за
три тижні (з урахуванням усіх нарад).
Були визначені такі ключові завдання оператора складу:

обробка прийнятих від торговельного
агента заявок (процес автоматизований шляхом передання заявок із планшета торгового
агента);
перевірка виписки накладних (усі поля
заповнюються автоматично);
оформлення пакета документів для відправки експедиторів на маршрут (друк і перевірка комплектації пакета документів на товар).
Ключовий показник роботи оператора — кількість накладних, виписаних працівником за зміну.
Особливу увагу потрібно приділяти реалізації
отриманих результатів. Рекомендація тут тільки
одна — чим більше ви залучаєте працівників, що
виконують функцію, яку ви нормуєте, до аналізу
та пошуку рішень, тим простіше в майбутньому
отримати їхню позитивну реакцію як «співучасників» процесу. 
РЕКЛАМА
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Усміхніться

— Ура-а-а! Канікули! — стрибаючи по кімнаті і
розмахуючи щоденником радісно кричала мама.
Люди, які не люблять сидіти вдома, просто не
вміють це робити.
Часом життя піднесе такий урок, що так і хочеться його прогуляти.
Людина завжди вірить у диво. Особливо коли
натискає на банкоматі кнопку «Баланс на рахунку».
— Ти сильний, ти впораєшся.
— Я розумний, я навіть не братимуся.
Сьогодні побив рекорд із кількості прожитих
мною днів.
Шлюб тримається на терпінні. При чому кожен з
подружжя вірить, що терпить саме він.
Працювати з дітьми легко. Просто дайте їм зрозуміти, що ви ще більш небезпечний і непередбачуваний, ніж вони.
Фразу «Вийдеш за мене?» я чую тільки на роботі.
Ніколи не відкладайте на завтра те, що взагалі не
хочеться робити.
Не до кінця випитий алкоголь свідчить про
нездорову атмосферу в колективі.
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14 років: «Ще встигнеш нагулятися».
18 років: «Закінчиш інститут, потім будеш
гуляти».
25 років: «Зроби кар’єру і гуляй скільки хочеш».
30 років: «Досить гуляти, час братися за розум».
Хитрі підступні лікарі спершу питають, де болить,
а потім тиснуть туди щосили.
Щоб зрозуміти, як вирішити проблему, ти повинен думати як проблема, жити як проблема, ти
сам повинен стати проблемою!
Хвилюєтеся, що нікому не потрібні?
Спробуйте лягти спати вдень.
Вам зателефонують усі.
Навіть ті, з ким ви не знайомі.
— Забудьте все, чому вас навчили в інституті. Тут
вам це не знадобиться.
— А я не вчився в інституті.
— Тоді ви нам не підходите. Нам потрібні фахівці
тільки з вищою освітою.
Якщо у вас завалявся лист, на який ви змушені
відповісти із затримкою в півроку, почніть відповідь так: «Ось уже шість місяців як ми з інтересом читаємо і перечитуємо вашого листа…».
— Чи багато людині потрібно для щастя?
— Ні, часом досить вихідних.
Підлеглі, поважайте свого керівника. Адже ви
бачите перед собою тільки одного ідіота, а він —
цілу групу.
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