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Спочатку мрії здаються неможливими.
Потім — неправдоподібними.
А згодом — неминучими.
(Крістофер Рів)
Травень плідний на свята. Ми також святкуємо вихід
100-го номера журналу «Кадровик України». Дякуємо
нашим передплатникам, які залишаються разом із нами.
Незважаючи на те що в травні багато святкових і вихідних
днів, інколи працівникам доводиться працювати навіть
на свята. Про особливості роботи в святкові та вихідні дні
читайте в рубриці «Актуальна тема».
Продовжуємо тему про реформування пенсійного
законодавства: в цьому номері читайте про зміни в
призначенні пенсії на пільгових умовах та за вислугу років.
Крім того, ми підготували статтю щодо працівників, які
працюють у шкідливих умовах праці, в якій йдеться про
визначення тривалості та порядку надання додаткової
відпустки.
Зверніть увагу на те, що відповідно до Указу Президента
України 8 травня відтепер щороку відзначатиметься як
День пам’яті та примирення. Цей день залишається
робочим днем, він не є святковим чи неробочим.
Бажаємо вам гарно відпочити! Хай здійснюються
всі ваші мрії, а в країні запанує мир та добробут!
З повагою,
Таміла Радченко,
головний редактор
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

11 Лист

Міністерства соціальної політики
України «Про надання допомоги по догляду
за дитиною» від 23 жовтня 2014 р.
№ 1601/5/75-14

12 Лист Міністерства соціальної політики України

«Щодо застосування нової Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості» від
10 лютого 2015 р. № 55/13/133-15

13 Лист Міністерства соціальної політики України
«Щодо направлення працівника у відрядження» від 14 лютого 2015 р. № 1911/0/14-15/06

15 Лист Міністерства соціальної політики України

«Про втрату листка непрацездатності» від
3 червня 2014 р. № 5695/0/14-14/18

18 Лист Міністерства соціальної політики України
«Щодо надання матеріальних допомог
держслужбовцю»від 19 січня 2015 р.
№ 39/13/84-15

19 Лист Міністерства соціальної політики України

«Про індексацію та виплату надбавки за престижність педагогічним працівникам» від 2 квітня 2015 р. № 4744/0/14-15/13

20 Лист Міністерства соціальної політики України

«Щодо оплати праці голови ради та його зас
тупників» від 30 січня 2015 р. № 85/13/84-15

23 Лист Міністерства соціальної політики України

«Щодо неявки на роботу у зв’язку з небезпекою
для життя і здоров’я» від 2 березня 2015 р.
№ 51/06/186-15
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25 Лист

Міністерства соціальної політики
України «Щодо оплати праці водіїв виїзних бригад» від 2 грудня 2014 р.
№ 1559/13/84-14

42 Судова практика — доступно!

ПРАВО
Зміни в законодавстві

48 Галина Мастюгіна

Зміни у призначенні пенсій за віком на
пільгових умовах та за вислугу років

В минулому номері ми частково розглядали
зміни у виплаті пенсій працюючим пенсіонерам, зокрема, тим, хто працює на посадах державних службовців, прокурорів, суддів та іншим. У цій статті розглянемо зміни, які
стосуються пенсій за віком на пільгових умовах
і за вислугу років

Оплата праці

58 Олена Ткаченко
Резерв відпусток: алгоритм створення

Створення забезпечення під відпускні (іншими
словами — резерву відпусток) — вимога насамперед бухгалтерська. Але оскільки деякі показники безпосередньо залежать від тривалості відпусток, установленої в колективному договорі,
графіка відпусток, складеного на рік, планового
та фактичного фонду оплати праці, для визначення якого використовують дані штатного розпису, до розрахунку та створення резерву відпусток часто залучають працівників кадрової служби.
Крім того, чітких правил щодо розрахунку показників немає, а тому порядок їх розрахунку має
бути встановлено внутрішнім документом (розпорядженням, наказом) про облікову політику підприємства

Кадровик України

Зміст № 5 ТРАВень 2015

Актуальна тема

62 Вікторія Галкіна

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні

Вихідні надаються працівникам відповідно до
статті 67 КЗпП, а святкові та неробочі дні встановлені статтею 73 КЗпП. Про залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, порядок
компенсації, а також оформлення такої роботи — читайте у статті

Відповіді на запитання

68 Провідник пасажирського вагону на залізничному транспорті не погоджується підписувати попередження про укладення контракту. Чи має право роботодавець звільнити
працівника з роботи, як такого, що не погодився з переведенням на контрактну форму
трудового договору?

70 Працівник звільнився з роботи та загубив тру-

дову книжку. Він звернувся до колишнього роботодавця з проханням видати йому дублікат
трудової книжки для подальшого працевлаштування, але йому було відмовлено у зв’язку
з тим, що керівник підприємства не може знайти довідки про його стаж на попередніх підприємствах. Чи правомірні дії роботодавця?

71 Особа одержує пенсію за віком відповідно до
Закону України «Про державну службу», а
працює — на науковій посаді, чи буде відноситися ця робота до інших посад?

71 Які документи мають надавати працюючі

особи, які одержують пенсію за спеціальними законами, для уточнення характеру та
періоду роботи після 1 квітня 2015 р.?

72 Особі

призначена пенсія відповідно до
Закону України «Про пенсійне забезпечення
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осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Як із 1 квітня 2015 р. буде
виплачуватися пенсія, якщо особа працює
юристом у приватній фірмі?

72 Особа отримує пенсію, призначену відповід-

но до Закону України «Про загально
обов’язкове державне пенсійне страхування», станом на 1 квітня 2015 р. працює за
договором цивільно-правового характеру
(має право на індексацію пенсії). Розмір призначеної пенсії становить 1400 грн, розмір
пенсії з індексацією — 1579,36 грн, тобто
більше ніж 150 % прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, які втратили працездатність. Чи буде встановлюватись у такому
випадку обмеження виплати пенсії з урахуванням індексації?

73 Особа отримує пенсію за віком, призначену

відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» (1600 грн). У якому розмірі їй
буде виплачуватись пенсія з 1 квітня 2015 р.
якщо вона є приватним підприємцем?

74 Календар

ПРАКТИКА
Трудові відносини

76 Світлана Щербіна

Порядок та особливості звільнення працівника за пунктом 5 статті 40 КЗпП

Відповідно до пункту 5 статті 40 КЗпП трудовий
договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення
строку його чинності можуть бути розірвані
власником або уповноваженим ним органом
у випадку нез’явлення на роботі працівника
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протягом більш як чотирьох місяців підряд
унаслідок тимчасової непрацездатності. Про
процедуру звільнення працівника за цією підставою, умови збереження місця роботи на
строк понад чотири місяці — читайте у статті

Пільги працівникам

81 Тетяна Хоромська
Щорічна додаткова відпустка за роботу із
шкідливими і важкими умовами праці

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих
виробничих факторів, за Списком виробництв,
цехів, професій і посад із шкідливими і важкими
умовами праці, зайнятість працівників в яких дає
право на щорічну додаткову відпустку. Про визначення тривалості, порядок надання додаткової
відпустки, зокрема сумісникам читайте у статті

96 Віктор Рожнов

Зберігання та облік трудових книжок

Закінчуємо серію статей про трудові книжки:
на останок розглянемо, як їх зберігати та вести
облік

ПЕРСОНАЛ
HR-практика

102 Катерина Гайдученко

Основні помилки під час найму персоналу

Діловодство

Помилки під час підбору персоналу можуть бути
випадковими, а можуть — систематичними,
пов’язаними з низькою кваліфікацією або невеликим досвідом менеджера з персоналу. У статті
ми розберемо типові помилки, які робив майже
кожен, хто займався підбором, і зупинимось на
тому, що є вкрай важливим, але незаслужено
ігнорується

86 Олена Загорецька

Досвід фахівців

Організація роботи з внутрішніми
документами на підприємстві

Пропонуємо розглянути порядок роботи з внут
рішніми службовими документами на підприємс
тві на прикладі розпорядчих документів
РЕКЛАМА
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Трудові книжки: практикум

107 Наталія Павлова

Внутрішній піар навчання в компанії або
як підвищити репутацію навчального
центру

Стаття присвячена темі, про яку рідко говорять
і якою часто нехтують. Темі, яка має колосальне
значення для підвищення ефективності навчання та розвитку персоналу, — якісному піару
внутрішнього навчання. Чому ж важливо забезпечити цю функцію в роботі навчального центру, за яким алгоритмом створюється позитивний піар, і які є для цього інструменти —
читайте у статті
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МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
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Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення
окремих питань мобілізації та
соціального захисту громадян
України, які підлягають
звільненню з військової служби
під час особливого періоду або
у зв’язку з оголошенням
демобілізації» від 18 березня
2015 р. № 259-VIII

З

Закон України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо
посилення соціального захисту
внутрішньо переміщених осіб»
від 5 березня 2015 р. № 245-VIII

У

гідно зі змінами, зокрема, передбачено, що гарантії, визначені частинами третьою та четвертою статті 119 КЗпП, зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші
ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні в медичних закладах,
а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до
дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських)
військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби в разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування,
повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до
дня оголошення судом їх померлими.
А також пункт 5 частини сьомої статті 10 Закону України «Про відпустки» викладено в такій редакції: щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи
на підприємстві за бажанням працівника надаються особам, звільненим
після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби,
якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом
трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання
Закон набрав чинності з 15 квітня 2015 р.

хвалено Закон, яким уносяться зміни до деяких законів щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.
Зокрема, Законом встановлюються заходи щодо сприяння зайнятості
внутрішньо переміщених осіб, які запроваджуються для внутрішньо переміщених осіб із числа зареєстрованих безробітних.
До заходів щодо сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, які
працевлаштовуються за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (далі — територіальні органи у сфері
зайнятості населення), належать:
— компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування, а також витрат
для проходження за направленням територіальних органів у сфері зайнятості населення, попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування;
— компенсація витрат роботодавця на оплату праці (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався в регіоні за минулий місяць) за
працевлаштування зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкових трудових договорів тривалістю не більше
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шести календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої
особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази.
Тривалість компенсації витрат роботодавця, який працевлаштовує внут
рішньо переміщених осіб із числа категорій громадян, зазначених у частині
першій статті 14 Закону «Про зайнятість населення», понад шість місяців,
але не більше 12 календарних місяців, визначається рішенням регіональних
координаційних комітетів сприяння зайнятості за погодженням із територіальними органами у сфері зайнятості населення;
— компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєс
трованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб строком не
менше ніж на 12 календарних місяців, на перепідготовку та підвищення
кваліфікації таких осіб. Сума компенсації встановлюється в межах вартості навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації, але не може
перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Зазначені заходи щодо сприяння зайнятості фінансуються в межах
коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі
працевлаштування інваліда, зареєстрованого в установленому порядку
безробітним, якому допомога по безробіттю призначена частиною другою
ст. 22 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття») після працевлаштування зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб за направленням територіальних
органів у сфері зайнятості населення.
Також Законом визначено, що порядок здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб буде визначатися КМУ.
Закон набрав чинності з 27 березня 2015 р.

С

Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення умов
ведення бізнесу (дерегуляція)»
від 12 лютого 2015 р. №191-VIII

таттю 41 КЗпП доповнено новою підставою звільнення, а саме: власник
або уповноважений ним орган із власної ініціативи зобов’язаний розірвати трудовий договір із посадовою особою в разі повторного порушення
нею вимог законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі документів
дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, передбачених статтями 16610, 16612, 18844 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
Закон набрав чинності з 5 квітня 2015 р.

Закон України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо
волонтерської діяльності» від
5 березня 2015 р. № 246-VIII

С

№ 5 (100) травень 2015

таттю 6 Закону України «Про волонтерську діяльність» викладено в такій редакції:
«У разі загибелі (смерті) волонтера під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів сім’ї загиблого (померлого), його батькам та утриманцям
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виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 500 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб.
У разі встановлення інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та
збройних конфліктів, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в такому розмірі:
— у разі встановлення інвалідності I групи — 250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб;
— у разі встановлення інвалідності II групи — 200 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб;
— у разі встановлення інвалідності III групи — 150 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб.
Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку та на
умовах, визначених КМУ. Одноразова грошова допомога виплачується за
рішенням органу, визначеного КМУ. Відповідний орган приймає зазначене
рішення на підставі звернення набувачів цієї допомоги, довідки судово-медичної експертизи про причини смерті або довідки про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції, а також, у
разі необхідності, свідчень керівника одного з підрозділів Збройних Сил
України, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів
державної влади, який перебуває безпосередньо в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів. До звернення набувачів одноразової грошової допомоги також можуть додаватися
інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги
в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних
конфліктів».
Також унесено зміни до Закону України «Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства», частину десяту статті 4 цього закону викладено
в такій редакції:
«Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку,
встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну
з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи
участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності
волонтерів відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність»,
інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської
діяльності, отримали посвідку на тимчасове проживання та здійснюють
волонтерську діяльність на базі зазначених організацій та установ, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України
на період провадження такої діяльності».
Закон набрав чинності з 1 квітня 2015 р.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова «Про затвердження
Порядку використання коштів,
передбачених у державному
бюджеті для виплати матеріальної
допомоги військовослужбовцям,
звільненим з військової строкової
служби» від 8 квітня 2015 р. № 185

З

Постанова «Про затвердження
Порядку відшкодування
непередбачуваних витрат у зв’язку
з відкликанням прокурорів
із щорічної основної або
додаткової оплачуваної відпустки»
від 15 квітня 2015 р. № 209

З

атверджено Порядок відшкодування непередбачуваних витрат у зв’язку
з відкликанням прокурорів із щорічної основної або додаткової оплачу      ваної відпустки.
Порядком, зокрема, передбачено, що невикористана частина щорічної
основної або додаткової оплачуваної відпустки надається у будь-який час
поточного року чи приєднується до такої відпустки в наступному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат у розмірі, визначеному згідно з підтвердними документами.
Постанова набрала чинності з 25 квітня 2015 р.

Постанова «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів
України від 22 серпня 1996 р.
№ 992» від 15 квітня 2015 р. № 216

В

атверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям,
звільненим із військової строкової служби, який визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті.
Порядком, зокрема, передбачено, що матеріальна допомога виплачується органами соціального захисту населення протягом місяця з дня взяття особи на військовий облік за місцем проживання.
Постанова набрала чинності з 22 квітня 2015 р.

несено зміни до Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням. Згідно зі змінами дія Порядку тепер поширюється на осіб,
які навчаються за спеціальностями медичного профілю. Також із Порядку
виключено норму, яка передбачала, що випускники, які уклали договір із
вищим навчальним закладом, повинні були відпрацювати за місцем призначення не менше трьох років.
Постанова набирає чинності з дня опублікування.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про внесення змін до Порядку взяття на облік інваліда, дитиниінваліда, іншої особи для забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації за їх фактичним місцем проживання, перебування» від 25 лютого 2015 р. № 217
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З

гідно зі змінами, якщо в інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення
антитерористичної операції, або їхніх законних представників немає документів, орган соціального захисту населення за фактичним місцем проживання, перебування таких осіб перевіряє дані про інваліда, дитину-інваліда,
іншу особу у банку даних, а якщо їх немає у банку даних — надсилає запити
щодо витребування необхідних документів за зареєстрованим місцем проживання, перебування інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, які переселилися з районів проведення антитерористичної операції, а в разі переселення
таких осіб із тимчасово окупованої території чи районів проведення анти-
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терористичної операції, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження,
перелік яких затверджений законодавством, сприяє в отриманні документів
за місцем фактичного проживання, перебування.
Наказ набрав чинності з 3 квітня 2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Правил
пожежної безпеки в Україні»
від 30 грудня 2014 р. № 1417
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З

атверджено нову редакцію Правил пожежної безпеки в Україні. Правила
є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на
законних підставах.
Правилами, зокрема, визначено, що обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту передбачаються у посадових інструкціях, обов’язках, положеннях про
підрозділ.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 5 березня 2015 р., він набрав чинності з 10 квітня 2015 р.
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ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 23 жовтня 2014 р. № 1601/5/75-14
Про надання допомоги по догляду за дитиною
Департаментом державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України розглянуто <...> звернення стосовно державної допомоги сім’ям з дітьми. Повідомляємо.
I. У зв’язку з необхідністю реалізації заходів щодо економного та раціонального використання
державних коштів, недопущення витрат бюджету та забезпечення соціальної підтримки громадян,
виходячи з фінансових можливостей держави Верховною Радою України 27 березня 2014 р. ухвалено Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», яким з 1 липня 2014 р. об’єднано допомогу при народженні дитини
та з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в один вид допомоги та встановлено
фіксований розмір допомоги при народженні дитини.
Одночасно повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 25 червня 2014 р.
№ 208 передбачено продовження виплати допомоги особам, у яких закінчився строк виплати
допомоги при народженні першої дитини. Зокрема, для осіб, у яких закінчився строк виплати
допомоги при народженні першої дитини, яка виплачується 24 місяці, на наступні 12 місяців
призначається допомога до досягнення дитиною трирічного віку в розмірі 130 грн. Це дозволить зберегти право на зарахування часу догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
до трудового стажу.
За осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону
отримують допомогу до досягнення нею трирічного віку та/або допомогу при народженні дитини
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку нарахування
та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб» від 13 серпня 2014 р. № 335, передбачена сплата єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
У разі працевлаштування отримувача допомоги (або виходу на роботу, в т. ч. у режимі непов
ного робочого часу) виплата допомоги в розмірі 130 грн припиняється.
II. Відповідно до статті 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі — Закон) загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, підлягають
особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у т. ч. в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів,
а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах.
Згідно з частиною першою статті 4 Закону право на матеріальне забезпечення та соціальні
послуги за цим видом страхування мають застраховані особи. Це право виникає з настанням
страхового випадку в період роботи (включаючи і час випробування, і день звільнення).
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Частиною першою статті 35 Закону передбачено, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково
компенсує втрату заробітної плати (доходу) у разі настання страхового випадку.
Відповідно до частини першої статті 51 Закону підставою для призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі
встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони
здоров’я за погодженням з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності <...>.
Разом з цим відповідно до підпункту «б» пункту 3.15 Інструкції про порядок видачі документів,
що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 13 листопада 2001 р. № 455, листок непрацездатності по догляду за хворою
дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної
плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до трьох років не видається.
Тобто право на отримання допомоги по догляду за хворою дитиною настає тільки в разі припинення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку незалежно від того,
працює жінка повний або неповний робочий день.
Директор Департаменту

В. Музиченко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 10 лютого 2015 р. № 55/13/133-15
Про надання роз’яснення
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто звернення щодо застосування нової
Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого
середовища, важкості та напруженості трудового процесу і повідомляється.
Наказом МОЗ від 8 квітня 2014 р. № 248, зареєстрованим в Мін’юсті 6 травня 2014 р. за
№ 472/25249, затверджено Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці
за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та
напруженості трудового процесу».
Указаний наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування (30 травня 2014 р., Офіційний вісник України № 41, с. 1098).
Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» державні санітарні норми та правила, санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми, санітарно-епідеміологічні правила і норми, протиепідемічні
правила і норми, гігієнічні та протиепідемічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні
нормативи, санітарні регламенти — обов’язкові для виконання нормативно-правові акти цент
рального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, що встановлюють медичні вимоги безпеки щодо середовища життєдіяльності та
окремих його факторів, недотримання яких створює загрозу здоров’ю і життю людини та майбут-
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ніх поколінь, а також загрозу виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб та масових неінфекційних захворювань (отруєнь) серед населення.
За спільним рішенням МОЗ та Мінсоцполітики, на даний час зазначена вище Гігієнічна класифікація праці має застосовуватись під час гігієнічної оцінки умов праці працівників, зайнятих на
роботах із шкідливими і важкими умовами праці, для визначення їх права на скорочену тривалість
робочого тижня, безплатне забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням,
молоком або рівноцінними харчовими продуктами.
До затвердження критеріїв та показників, за якими будуть визначатися право працівників на
пенсію за віком на пільгових умовах, щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, під час оцінки умов праці пропонується використовувати вимоги Додатка 4
Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.92 № 41 та Головним державним санітарним
лікарем України, а також наказу МОЗ та Мінпраці «Про затвердження показників та критеріїв умов
праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах,
пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів» від 31 грудня
1997 р. № 383/55.
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 14 лютого 2015 р. № 1911/0/14-15/06
<…>
Відповідно до частини п’ятої статті 153 КЗпП власник або уповноважений ним орган не вправі
вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також
в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці.
У разі відрядження і виконання працівниками своїх трудових обов’язків на робочих місцях, не
підконтрольних роботодавцю, який направив працівників у відрядження, він повинен вжити заходів щодо організації та забезпечення охорони праці для працівників, з якими він перебуває у трудових відносинах.
Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, зокрема від відрядження, небезпечної для
його життя і здоров’я, якщо роботодавець не в змозі вжити відповідні заходи з охорони праці.
Відповідно до частини другої статті 23 КЗпП трудовий договір укладається у випадках, коли
трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру
такої роботи або умов її виконання або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених
законодавчими актами.
Відповідно до частини третьої статті 119 КЗпП за працівниками, зокрема призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року,
зберігаються місце роботи, посада і компенсується з бюджету середній заробіток на підприємстві,
в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та
форми власності.
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Зазначена норма передбачає, що між роботодавцем і працівником, призваним на військову
службу під час мобілізації, на особливий період, зберігаються трудові відносини (але не більше
одного року), а працівник лише звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків.
Якщо працівник після закінчення зазначеного періоду не приступить до виконання виробничих
або службових обов’язків, трудові відносини з ним повинні бути припинені.
Згідно з пунктом 2 частини першої статті 36 КЗпП однією з підстав припинення трудового
договору є закінчення терміну. Укладаючи строковий трудовий договір, працівник дає добровільну згоду на його припинення у визначений сторонами в трудовому договорі термін.
У такому випадку, при закінченні строку трудового договору, укладеного з працівником, приз
ваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за яким зберігаються не більше одного року місце роботи, посада, компенсується з бюджету середній заробіток
на підприємстві, дію трудового договору може бути призупинено.
Обмеження щодо звільнення працівників, призваних на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, поширюються на звільнення працівників з ініціативи роботодавця.
Крім цього, зазначаємо, що відповідно до частини першої статті 391 КЗпП, якщо після закінчення строку трудового договору (п. 2 і 3 ст. 23 КЗпП) трудові відносини фактично тривають і
жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк .
У той же час повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за
своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний і необов’язковий характер.
Перший заступник Міністра

В. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 18 листопада 2014 р. № 523/13/116-14
Статтею 100 КЗпП установлено, що на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними, географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я встановлюється підвищена оплата праці. Перелік цих робіт визначається Кабінетом Міністрів України.
До затвердження такого Переліку в установленому порядку підвищена оплата праці за роботу
із шкідливими умовами праці може здійснюватися за рахунок власних коштів підприємств на підставі статті 7 Закону України «Про охорону праці».
Водночас повідомляємо, що робітникам, зайнятим на будівельних, монтажних та ремонтнобудівельних роботах із шкідливими і важкими та особливо шкідливими умовами праці, яким підвищена оплата праці встановлюється відповідно до Переліку робіт із важкими, шкідливими та
особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 576.
Доплати за умови праці розраховуються і встановлюються відповідно до Типового положення
про оцінку умов праці на робочих місцях і порядок застосування галузевого переліку робіт, на
яких можуть установлюватися доплати робітникам за умови праці, затвердженого чинною в Укра-
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їні постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань і Секретаріату ВЦРПС від
3 жовтня 1986 р. № 387/22-78.
Відповідно до пункту 1.7 цього Типового положення доплати встановлюються по конкретних
робочих місцях і нараховуються тільки за час фактичної зайнятості відповідних робітників на
роботах із шкідливими умовами праці.
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
Міністерства соціальної політики

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 3 червня 2014 р. № 5695/0/14-14/18
Про втрату листка непрацездатності
<...>
Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, врегульовано Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-III (далі — Закон).
Відповідно до статті 51 Закону підставою для призначення допомоги по тимчасовій непраце
здатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.
Відповідно до частини третьої статті 50 Закону рішення про призначення матеріального забезпечення приймається комісією із соціального страхування, яка здійснює контроль за правильним
нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову
в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які
є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.
Таким чином, нарахування матеріального забезпечення застрахованій особі може бути здійснене тільки після пред’явлення працівником листка непрацездатності.
До питання 1. Щодо термінів подачі документів для призначення матеріального забезпечення
працівником-сумісником
Відповідно до статті 50 Закону допомога по тимчасовій непрацездатності надається за основ
ним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266
(далі — Порядок).
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Відповідно до пункту 21 Порядку, якщо застрахована особа працює за сумісництвом, страхові
виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами та оплата перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на підставі
копії листка непрацездатності, виданого в установленому порядку, засвідченої підписом керівника
і печаткою за основним місцем роботи, та довідки про середню заробітну плату за основним
місцем роботи.
Якщо застрахована особа працює на кількох роботах за сумісництвом, для призначення страхової виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, для оплати
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця додатково до
документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, додаються довідки про середню заробітну
плату за місцями роботи за сумісництвом.
На сьогодні чинним законодавством не передбачено обмеження будь-яким строком терміну
подачі документів для призначення матеріального забезпечення.
До питання 2. Щодо втрати листка непрацездатності внаслідок форс-мажорних обставин
після його оплати
Якщо листок непрацездатності загублено внаслідок форс-мажорних обставин після оплати, то
дії суб’єкта господарювання в разі втрати первинної документації визначені в пункті 6.10 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88 (далі — Положення). Так, у випадку
втрати або знищення первинних документів, облікових регістрів та звітів керівник підприємства
повинен письмово повідомити про це правоохоронні органи та наказом призначити комісію для
встановлення переліку відсутніх документів і розслідування причин їх утрати чи знищення.
З метою відновлення первинної документації, загубленої в результаті форс-мажорних обставин, необхідно отримати офіційні довідки відповідних органів про настання таких обставин, звернутися із заявою до територіального відділення Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності (далі — Фонд) з проханням надати копії всіх утрачених звітів. До заяви
доцільно додати підтверджуючі документи, зокрема, наприклад, довідку органу пожежної служби
та акт комісії з переліком утрачених документів із зазначенням причин їх втрати.
Оскільки згідно з пунктом 1.14 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 13 листопада 2001 р. № 455, новий листок непрацездатності з позначкою «дублікат» видається тільки на підставі довідки з місця роботи про те, що за період тимчасової непрацездатності
виплата допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю не здійснювалась, то від медичної
установи, за відповідно оформленим запитом, можливо отримати лише реєстр виданих документів, що засвідчить тимчасову непрацездатність (вагітність і пологи) працівників підприємства.
На підставі отриманих копій документів підприємство має відновити оригінали власних вихідних первинних документів; сформувати журнали господарських операцій та регістри бухгалтерського обліку.
Якщо підсумкові обороти у відновлених регістрах збігатимуться з даними, відображеними в
звітності по коштах Фонду за відповідні звітні періоди, буде поновлено протоколи комісії із соціального страхування про призначення матеріального забезпечення застрахованим особам, банківськими виписками та (або) касовими документами буде підтверджено своєчасність виплати
(перерахування) матеріального забезпечення застрахованим особам, то бухгалтерський облік по
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коштах Фонду можна вважати повністю відновленим, а кошти Фонду — використаними за призначенням.
Отже, ключовим питанням у цьому випадку є своєчасність призначення матеріального забезпечення застрахованим особам та дотримання порядку використання коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності.
До питання 3. Щодо втрати первинної документації внаслідок халатності
Чинне законодавство не передбачає механізмів поновлення листка непрацездатності внаслідок втрати з причин халатності посадових осіб після його оплати, але передбачає правила та
терміни збереження первинних документів і відповідальність посадових осіб внаслідок їх втрати.
Так, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-XIV підприємство повинно самостійно забезпечити належне
зберігання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку протягом встановленого
законодавством терміну. Порядок зберігання таких документів, звітних регістрів, бухгалтерської звітності підприємства незалежно від форми власності (крім банків) визначено у вище
згаданому Положенні.
Відповідно до пункту 6.2 Положення первинні документи та облікові регістри, що пройшли
обробку, бухгалтерські звіти і баланси до передачі їх в архів підприємства, установи повинні зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб,
уповноважених головним бухгалтером. Бланки суворої звітності мають зберігатися у сейфах,
металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що забезпечують їх схоронність.
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про забезпечення бланками
листків непрацездатності» від 15 квітня 2005 р. № 162  листки непрацездатності необхідно зберігати як бланки суворої звітності.
Згідно з пунктом 6.7 Положення зберігання первинних документів та облікових регістрів, що
пройшли обробку і були підставою для складання звітності, а також бухгалтерських звітів і балансів, оформлення і передачу їх до архіву забезпечує головний бухгалтер підприємства, установи.
Терміни зберігання ділової документації визначено Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств,
установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом
Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 р. № 41.
При цьому відповідно до пункту 6.8 Положення видача первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів з бухгалтерії та з архіву підприємства, установи працівникам
інших структурних підрозділів може провадитися лише за рішенням головного бухгалтера.
За порушення процедури збереження і знищення бухгалтерських документів чинним законодавством передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Так, відповідно до статті 921 Кодексу України про адміністративні правопорушення недбале
зберігання, псування, незаконне знищення, приховування, незаконна передача іншій особі архівних документів, порушення порядку щодо доступу до зазначених документів, а також неповідом
лення державної архівної установи про наявні архівні документи в разі виникнення загрози знищення або значного погіршення їх стану тягнуть за собою попередження або накладення штрафу
на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження
або накладення штрафу на посадових осіб — від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
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Крім того, у разі проведення перевірки контролюючими органами Фонду відсутність документів призводить до невизнання підтвердженими даних підприємства щодо сум витрат Фонду та до
відповідних наслідків.
Перший заступник Міністра

В. Мущинін

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 19 січня 2015 р. № 39/13/84-15
Щодо надання матеріальних допомог держслужбовцю
Департамент заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянув <...>
лист щодо виплати державному службовцю двох і більше допомог для вирішення соціально-побутових питань та допомог для оздоровлення впродовж одного календарного року як таких, що не
були використані разом зі щорічними основними відпустками за попередні роки, і повідомляє.
Органи державної влади фінансуються за рахунок бюджетних коштів у межах, визначених
Бюджетним кодексом України та Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік. У зв’язку з цим умови оплати праці та надання допомоги державним службовцям
регулюються нормами Закону України «Про державну службу» та постановою Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 9 березня 2006 р. № 268
(далі — Постанова).
Відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу» державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено
більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення.
Згідно з підпунктом 3 пункту 2 Постанови керівникам органів виконавчої влади надано право
у межах установленого фонду оплати праці надавати працівникам допомогу для оздоровлення
при наданні щорічної відпустки, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.
Отже, ця допомога надається лише в разі надання щорічної відпустки.
Також відповідно до підпункту 3 пункту 2 вищезазначеної постанови право надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує
середньомісячної заробітної плати працівника, надано керівникам органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів у
межах установленого фонду оплати праці.
Умови виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, обставини,
за яких вона виплачується, а також кому саме вона може бути виплачена першочергово, рекомендується визначати у відповідному Положенні, затвердженому в даному органі.
Зазначена матеріальна допомога виплачується за заявою працівника, наприклад, у разі скрутного матеріального становища, у зв’язку з тривалою хворобою тощо. Рішення про надання такої
матеріальної допомоги приймається керівником відповідного органу, виходячи з обставин, викладених у заяві працівника, за наявності коштів на цю мету.
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Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань не є обов’язковою виплатою, і якщо коштів на її виплату недостатньо, виплачувати її немає можливості.
Щодо індексації грошових доходів, то повідомляємо наступне.
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), визначено об’єкти індексації — це 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,
а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.
Пунктом 3 Порядку передбачено, що до об’єктів індексації не відносяться, зокрема, виплати,
які обчислюються із середньої заробітної плати, та цільова разова матеріальна допомога.
Враховуючи зазначене та наведені в листі дані, такі виплати, як грошова компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога на оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, мають разовий характер і згідно із зазначеним Порядком
індексації не підлягають.
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 2 квітня 2015 р. № 4744/0/14-15/13
Про індексацію та виплату надбавки за престижність педагогічним працівникам
Міністерство соціальної політики України розглянуло листи <...> щодо роз’яснення стосовно
порядку нарахування та черговості виплати надбавки за престижність та індексації педагогічним
працівникам і в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від
3  липня 1991 р. № 1282-XII (із змінами) проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України
та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.
Відповідно до статті 18 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 р. № 2017-III індексація доходів населення з метою підтримання
достатнього життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їх грошових доходів в умовах
зростання цін є однією з державних соціальних гарантій.
На сьогодні правила обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та сум
індексації визначено Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 (із змінами).
Пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
від 28 грудня 2014 р. № 80-VIII установлено, що Кабінетом Міністрів України затверджується
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особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів
бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування на 2015 р.
Проект зазначеного порядку поданий на розгляд Кабінету Міністрів України.
Педагогічним працівникам у межах фонду оплати праці виплачується надбавка у граничному
розмірі 20 % посадового окладу за престижність праці згідно з постановою Кабінету Міністрів
України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II
рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23 березня
2011 р. № 373.
Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником закладу (установи) залежно від
наявних коштів на ці цілі.
Заступник Міністра —
керівник апарату

В. Іванкевич

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 30 січня 2015 р. № 85/13/84-15
Щодо оплати праці голови ради та його заступників
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист про надання роз’яснення щодо
оплати праці голови ради, його заступників до затвердження відповідного рішення ради і в межах
компетенції повідомляє.
Згідно із статтею 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата — це винагорода,
обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 9 березня
2006 р. № 268, а посадові оклади — згідно з додатками 48–54 і 57 до цієї постанови.
Посадові оклади посадових осіб місцевого самоврядування установлюються залежно від
складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов’язків. Надбавка за ранг установлюється відповідно до рангу, присвоєного посадовій особі місцевого самоврядування. Надбавка за стаж служби в органах місцевого самоврядування виплачується залежно від стажу такої
служби або державної служби.
Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 працівникам
зазначених органів передбачено виплату надбавки за почесне звання «заслужений», за знання та
використання в роботі іноземної мови та доплати за науковий ступінь кандидата або доктора наук
з відповідної спеціальності. Отже, зазначені вище складові заробітної плати відносяться до тих,
які підлягають обов’язковій виплаті.
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Водночас керівникам відповідних органів надано право установлювати працівникам надбавки
за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі до 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і вислугу років та преміювати працівників у межах
установленого фонду оплати праці.
Зазначені виплати здійснюються диференційовано у межах фонду оплати праці, за наявності
коштів, після здійснення обов’язкових виплат.
Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 преміювання голів районних і районних у містах рад, їх заступників, встановлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється в порядку та розмірі, установлених цією постановою,
у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається відповідною радою.
Нормами законодавства не встановлено періодичність прийняття рішення районної ради
(щомісяця або при затвердженні бюджету на рік) щодо розмірів преміювання голови та його
заступника, тому це доцільно визначати в такому локальному нормативно-правовому документі
органу місцевого самоврядування, як регламент районної ради.
З урахуванням зазначеного, на нашу думку, до прийняття рішення відповідною радою щодо
стимулюючих виплат виплата заробітної плати голові ради та заступникам голови здійснюється за
обов’язковими складовими заробітної плати. У разі відсутності рішення відповідної ради про преміювання, виплату надбавок за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи
голові районної ради, його заступникам преміювання та виплата надбавок не здійснюється.
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 30 березня 2015 р. № 4415/0/14-15/18
Міністерство соціальної політики розглянуло листи від 11 лютого 2015 р. № 2.4-15-303 та від
4 березня 2015 р. № 2.4-15-477 та повідомляє наступне.
Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (конт
ролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час
здійснення державного нагляду (контролю) визначає Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 р. № 877 (далі — Закон № 877).
Відповідно до статті 1 Закону № 877 державний нагляд (контроль) — діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних
колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування (далі — органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами
господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт
та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.
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Відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 1105) Фонд соціального страхування (далі — Фонд) має право перевіряти
достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду, дотримання порядку
використання роботодавцем виділених йому коштів Фонду та зупиняти виплати з Фонду в разі відмови або перешкоджання з боку роботодавця у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним
Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку використання роботодавцем коштів Фонду;
отримувати необхідні пояснення (в т. ч. у письмовій формі) з питань, що виникають під час перевірки.
Зазначені функції Фонду пов’язані із необхідністю встановлення об’єктивного розміру єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та дотримання страхувальниками порядку використання страхових коштів, перерахованих Фондом на фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів та не належать до функцій державного нагляду, контролю.
Пунктом 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1105 встановлено, що до завершення заходів, пов’язаних з утворенням Фонду соціального страхування України та його робочих органів, виконання функцій та завдань, передбачених цим Законом, забезпечують у межах компетенції
відповідні виконавчі дирекції та їх робочі органи Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності.
До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
У зв’язку з цим Мінсоцполітики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 408 та
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», яким передбачено, зокрема, виключення фондів соціального страхування з переліку контролюючих органів,
яким надається дозвіл Кабінету Міністрів України та направлено на погодження зацікавленим центральним органам виконавчої влади.
Проте, на думку Мінекономрозвитку, строк дії постанови Кабінету Міністрів України «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими конт
ролюючими органами» від 13 серпня 2014 р. № 408 закінчився, а тому внесення змін у додаток до
цієї постанови є недоцільним.
Враховуючи те, що законодавство про соціальне страхування складається з Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Кодексу законів про працю України, Закону № 1105 та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, при цьому
Фонд є некомерційною самоврядною організацією (ст. 4 Закону 1105), на нашу думку, пункт 8
Прикінцевих та перехідних положень Закону № 76 до органів Фонду не застосовується.
Водночас зауважуємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони носять інформаційний, рекомендаційний характер і не встановлюють нових правових норм та рекомендуємо звернутися із зазначеного питання до Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України як органу, що відповідно до законодавства забезпечує формування
державної політики у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності та нормативно-правове регулювання у зазначених сферах.
<…>
Заступник Міністра
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 2 березня 2015 р. № 51/06/186-15
Щодо неявки на роботу у зв’язку з небезпекою для життя і здоров’я
Кодексом законів про працю України наведено вичерпний перелік підстав припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця.
У той же час законодавство про працю не містить норм, відповідно до яких роботодавець має
право звільнити за власною ініціативою працівника, який не поінформований в установленому
порядку про майбутнє звільнення.
Працівникам, які не виходять на роботу у зв’язку з небезпекою для життя та здоров’я, в табелі обліку використання робочого часу доцільно такі неявки відзначати умовним позначенням
«НЗ» — неявки з нез’ясованих причин. Заробітна плата за цей період не нараховується.
Директор Юридичного департаменту

Є. Туліна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 2 березня 2015 р. № 2724/0/14-15/10
Міністерство соціальної політики розглянуло лист СПО об’єднань профспілок щодо внесення
змін до чинного законодавства України стосовно індексації мінімальної заробітної плати, суми
допомоги при народженні дитини, яка виплачується рівними частинами протягом 36 місяців, проведення індексації у межах двократного розміру прожиткового мінімуму та щорічного перегляду
грошових доходів з урахуваннями сум індексації і повідомляє.
Щодо індексації мінімальної заробітної плати
Відповідно до статті 3 Закону України «Про оплату праці» мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може
провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).
Статтею 10 цього Закону визначено, що розмір мінімальної заробітної плати встановлюється
Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік у
законі про Державний бюджет України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів, представників професійних спілок, роботодавців, які об’єдналися для ведення колективних
переговорів і укладення генеральної угоди, та переглядається залежно від зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Правові основи проведення індексації, а також об’єкти індексації визначено Законом України
«Про індексацію грошових доходів населення» та Порядком проведення індексації грошових
доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р.
№ 1078 (із змінами) (далі — Порядок).
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Так, пунктом 2 Порядку визначено, що індексації підлягає, зокрема, оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому вимірі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, та мають постійний характер.
Відповідно до пункту 5 Порядку в разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати,
а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів,
місяць підвищення вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення
індексації. Для нарахування подальшої індексації індекс розраховується наростаючим підсумком
з наступного за базовим місяця.
Враховуючи зазначене, якщо розмір мінімальної заробітної плати переглядався у грудні
2013 р., то в січні 2015 р. індекс для проведення індексації заробітної плати працівників, які
отримують її на рівні мінімальної, становить 21,2 %, сума індексації складає 258,22 грн (1218 ×
21,2 : 100).
Якщо працівник отримує заробітну плату на рівні мінімальної, то її розмір індексується
в повному розмірі.
Отже, мінімальна заробітна плата підлягає індексації і окремого визначення її як об’єкта індексації не потребує.
Щодо включення до об’єктів індексації суми допомоги при народженні дитини, яка виплачується протягом 36 місяців
Відповідно до Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27 березня 2014 р. № 1166-VII з 1 липня 2014 р.
об’єднано допомогу при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та встановлено фіксований розмір допомоги при народженні дитини в сумі 41 280 грн
незалежно від кількості народжених дітей у сім’ї.
Виплата здійснюється одноразово в розмірі 10 320 грн, а щомісячна виплата допомоги проводиться протягом 36 місяців по 860 грн.
Відносити допомогу при народженні дитини до об’єктів індексації немає підстав, оскільки ця
допомога за своєю суттю носить цільовий характер.
Підтримка купівельної спроможності соціальних виплат, які мають цільовий характер, здійснюється шляхом підвищення їх розміру.
Щодо підвищення межі грошових доходів населення, що підлягають індексації, до двократного розміру прожиткового мінімуму
Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» індексація доходів — це механізм підвищення доходів населення, що дає можливість частково або повністю
відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг.
Згідно з цим Законом індексації підлягають доходи в межах прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Ця норма забезпечує повну індексацію доходів населення, розмір яких є нижчим, ніж прожитковий мінімум, або дорівнює його розміру, та часткову індексацію доходів громадян, розмір яких перевищує прожитковий мінімум. Збільшення межі доходів, які
підлягають індексації, потребуватиме вишукання додаткових витрат на проведення індексації.
Крім того, зазначена пропозиція неодноразово розглядалась заінтересованими центральними
органами виконавчої влади, проте не була підтримана.
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Щодо щорічного перегляду грошових доходів з урахуванням сум індексації
Розміри мінімальної заробітної плати та переважної більшості соціальних виплат визначаються на основі прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення.
Щорічно законом про Державний бюджет України на відповідний рік встановлюється прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп, розміри якого визначаються з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін.
Виплати, розміри яких пов’язані з величиною прожиткового мінімуму, підвищуються одночасно із збільшенням останнього. Решта виплат, розміри яких не залежать від зміни прожиткового мінімуму, підлягають індексації в установленому порядку.
Отже, на початок календарного року розміри оплати праці, пенсій, допомоги та інших виплат
враховують суми індексації за минулий період.
Крім того, зазначаємо, що оскільки розміри оплати праці, пенсій, допомоги та інших соціальних виплат встановлюються окремими законодавчими та нормативно-правовими актами, пропозиції щодо визначення механізмів їх підвищення можуть бути розглянуті в рамках внесення змін
до відповідних актів законодавства України.
Водночас перегляд на початок календарного року зазначених видів доходів не може бути нормою Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».
Перший заступник Міністра

В. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 2 грудня 2014 р. № 1559/13/84-14
Щодо оплати праці водіїв виїзних бригад
Департаментом заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України розглянуто лист щодо оплати праці водіїв виїзних бригад територіального медичного об’єднання екстреної медичної допомоги і в межах компетенції повідомляється.
Оплата праці водія, який працює у виїзній бригаді територіального медичного об’єднання центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф здійснюється згідно з наказом Мінпраці та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 5 жовтня 2005 р. № 308/519 (далі — Умови).
У штатних розписах посадові оклади (тарифні ставки) працівникам встановлюються з урахуванням підвищень.Так, відповідно до підпункту 2.4.4 Умов водіям санітарних автомобілів місячні
тарифні ставки (оклади) підвищуються на 20 %.
Перелік автомобілів, віднесених до санітарних, затверджено наказом МОЗ «Про затвердження
Переліку спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів галузі охорони здоров’я України,
що відносяться до складу (категорії) санітарних» від 2 жовтня 2000 р. № 232.
Згідно з цим переліком до спеціальних санітарних транспортних засобів відносяться: швидка медична допомога; невідкладна медична допомога; реанімаційний; оперативний медицини катастроф; оперативно-рятувальний надзвичайних ситуацій; спеціальні перевезення (трупів, анатомічних матеріалів, інші).
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Відповідно до підпункту 4.5.3 Умов водіям автотранспортних засобів установлюється щомісячна надбавка за класність до тарифної ставки (окладу) в таких розмірах:
— водіям II класу — 10 %;
— водіям I класу — 25 %.
Зазначена надбавка установлюється за фактично відпрацьований водієм час до тарифної
ставки (окладу), визначеного згідно з пунктами 2.1–2.2 Умов, без урахування підвищення за керування санітарним транспортом.
Якщо водій працював у нічний час (з 22:00 до 06:00), то згідно з підпунктом 3.2.2 Умов проводиться доплата у розмірі 50 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну відпрацьовану годину в нічний час.
Перелік посад та підрозділів, за роботу в яких проводиться зазначена доплата, затверджується керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом. У разі потреби до нього
можуть вноситись зміни та доповнення.
Доплата за роботу в нічний час нараховується на посадовий оклад з урахуванням підвищення.
Тривалість щоденної роботи (зміни) працівників, у т. ч. водіїв виїзних бригад, визначається
правилами внутрішнього трудового розпорядку. Під робочим часом водія варто розуміти час,
протягом якого водій зобов’язаний виконувати роботу, визначену трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Згідно з підпунктом 3.4.4 Умов керівники закладів за погодженням з профспілковими комітетами
можуть установлювати ненормований робочий день для водіїв легкових та санітарних автомобілів,
автомобілів швидкої медичної допомоги з доплатою 25 % тарифної ставки за відпрацьований час.
Доплати установлюються до посадового окладу з урахуванням підвищення. Посада водія має
бути включена до переліку професій і посад, визначених у колективному договорі, для яких застосовується ненормований робочий день, а факт роботи в режимі ненормованого робочого дня
зафіксовано в укладеному з водієм трудовому договорі.
Робота понад нормальну тривалість робочого часу водієві в підвищеному розмірі не оплачується, а компенсацією за ненормований робочий день є надання додаткової відпустки тривалістю
до семи календарних днів згідно із списком посад, робіт та професій, визначених колективним
договором.
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.
Таким чином, для водіїв, які затрималися на виїзді і відпрацювали понад нормальну тривалість
робочого часу, застосовується такий вид компенсації, як доплата до тарифної ставки (окладу) за
ненормований робочий день.
Доплата за ненормований робочий день не може надаватися водієві виїзної бригади, для
якого відповідно до статті 61 КЗпП введено підсумований облік робочого часу.
На період ремонту автомобіля водія (за його згодою) наказом керівника можуть тимчасово перевести на ремонтні роботи, тобто на посаду слюсаря з ремонту автомобілів (за умови, що у штатному
розписі є така посада і на той час вона вакантна та якщо водій має кваліфікаційний розряд за цією
спеціальністю). У цьому випадку праця водія оплачується згідно з виконаною роботою, але не нижче
середнього заробітку за попередньою роботою (ст. 33, 34 КЗпП). Середній заробіток обчислюється
згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100.
Якщо наказ про тимчасове розміщення автотранспорту на ремонт не видавався і час простою
в табелі обліку робочого часу не відображено, тобто водій відремонтував автомобіль у свій робо-
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чий час, оплата праці водія спеціального санітарного автотранспортного засобу здійснюється
згідно із чинними умовами оплати праці водіїв, визначеними у трудовому договорі.
Якщо водій у робочий час знаходився на роботі, але не виїжджав, тобто не керував автотранспортним засобом, надбавка за класність не виплачується, оскільки при виконанні інших видів
робіт кваліфікація II чи I класу водія не потребується. Також за ці години не здійснюється доплата
за ненормований робочий день.
Що стосується надбавки за стаж безперервної роботи, то відповідно до підпункту 4.1.1 (6)
Умов водіям виїзних бригад встановлюється надбавка за тривалість безперервної роботи в розмірі до 60 % посадового окладу.
Зазначена надбавка нараховується на тарифну ставку (оклад) водія без урахування інших підвищень, надбавок і доплат.
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 12 грудня 2014 р. № 1613/13/84-14
Щодо оплати праці в установах соцзахисту населення
<...>
Умови та розміри оплати праці працівників установ соціального захисту населення визначаються наказом Мінпраці та МОЗ «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 5 жовтня 2005 р. № 308/519 (далі —
Умови).
Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) або залежно від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з
урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених чинним законодавством (п. 1.4 Умов).
Умовами для окремих категорій працівників терцентрів, враховуючи особливий характер та
особливі умови їх праці з обслуговування та надання соціальної допомоги пенсіонерам, одиноким
непрацездатним громадянам, особам із значно зниженою руховою активністю, ліжковим хворим,
з порушенням психіки тощо, передбачено підвищення посадових окладів (тарифних ставок)
у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці (пп. 2.4.5 Умов).
Перелік закладів (підрозділів) та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових
окладів (ставок) у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці, затверджено додатком 3
до Умов.
При цьому робочі місця працівників, які мають право на зазначене підвищення посадових
окладів (тарифних ставок), не потребують проведення атестації робочих місць за умовами
праці.
Згідно з пунктом 2.6 додатка 3 до Умов посадові оклади лікарів, інженерів, які працюють з апаратами для глухих, ремонтують їх, складають програми для навчання розвитку мови на комп’ютерах,
фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, фахівців із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома), соціальних працівників, молодших медичних сестер, сестер-господарок та
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соціальних робітників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) підвищуються на 15 відсотків у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці.
Необхідно зазначити, що при включенні до переліку посад (професій) працівників, які мають
право на підвищення посадових окладів (тарифних ставок) у зв’язку зі шкідливими і важкими
умовами праці, затвердженого додатком 3 до Умов, були враховані функціональні обов’язки працівників, які передбачають виконання роботи в особливих умовах, відмінних від нормальних. Для
кожної категорії працівників ці особливі умови праці є різними.
Завдання та обов’язки соціального працівника і соціального робітника визначені у випуску 80
«Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 14 жовтня 2005 р. № 324; сестер медичних (з масажу, з лікувальної
фізкультури та інших найменувань), молодших медичних сестер — випуску 78 «Охорона здоров’я»
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом МОЗ від
29 березня 2002 р. № 117.
Особливими умовами праці, за які встановлюється підвищення посадових окладів працівникам територіального центру, є:
— для соціальних працівників — це робота, яка пов’язана із застосуванням на практиці нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення; виявленням і реєстрацією громадян похилого віку і непрацездатних громадян, які потребують соціального обслуговування і
медико-соціальної допомоги через їхню немічність, хворобу або інвалідність; вжиттям необхідних
заходів зі створення безпечних умов праці і забезпеченням засобами праці (матеріалами, устаткуванням, спеціальним одягом) підпорядкованих соціальних робітників, контроль за якісним виконанням ними встановлених завдань тощо;
— для соціальних робітників — виконання під керівництвом соціального працівника комплексу робіт з догляду за пенсіонерами, інвалідами та одинокими непрацездатними громадянами
похилого віку, надання на підставі зазначених у медичній карті висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування послуг, передбачених договором, пов’язаних з безпосереднім контактом та доглядом за пенсіонерами, інвалідами, одинокими непрацездатними, немічними
громадянами похилого віку (ведення, обслуговування і впорядкування домашнього господарства
клієнта, доставка їжі, продуктів, медикаментів, інших промислових товарів, приготування страв,
вимірювання температури, супровід клієнта до лікувальної установи, допомога під час купання,
умивання та інших заходів особистої гігієни тощо);
— для сестер медичних з масажу — проведення масажу, застосування методики з лікувальної
фізкультури при різних захворюваннях, надання допомоги при травматичних пошкодженнях, кровотечах, колапсі, анафілактичному шоці;
— для сестер медичних з лікувальної фізкультури — забезпечення первинної профілактики
захворювань людини методами комплексної гімнастики, корекції режиму рухової активності, проведення індивідуальних та групових занять з лікувальної фізкультури, навчання хворих з різною
патологією методикам профілактики хвороб та їх ускладнень тощо;
— для молодших медичних сестер («санітарка-прибиральниця», «санітарка-ванниця», «санітарка палатна», «санітарка-роздавальниця», «санітарка-нянька», «санітарка-супровідниця») —
перев’язка, транспортування тяжкохворих з відділень до діагностичних кабінетів, прийомного відділення, до стаціонару тощо; санітарна обробка хворих, заміна натільної та постільної білизни, санітарно-гігієнічна обробка ванн, миття посуду, інструментарію, інвентарю тощо; безпосередня роздача

28

Кадровик України

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

їжі хворим, індивідуальне годування хворих; санітарно-гігієнічний догляд за хворими, прибирання
палат і допоміжних приміщень у відділеннях.
Крім підвищення посадових окладів (тарифних ставок) на 15 % відповідно до пункту 2.6
додатка 3 Умов, працівники, які безпосередньо обслуговують осіб із значно зниженою руховою
активністю та ліжкових хворих, мають ще право на підвищення посадових окладів (тарифних
ставок) на 20 % на підставі підпункту 8 підпункту 2.4.5 зазначених Умов.
Абсолютний розмір кожного підвищення установлюється окремо одне від одного до схемного
посадового окладу (тарифної ставки).
До осіб із значно зниженою руховою активністю належать особи із IV та V групами рухової
активності (IV група — рухова активність значно знижена (може самостійно пересуватись по приміщенню, домашню роботу самостійно не виконує); V група — рухова активність втрачена повністю (пересуватись самостійно не може, ліжковий хворий) згідно з карткою медичного огляду.
Обслуговування хворих передбачає роботу, виконання якої здійснюється в умовах безпосереднього контакту працівника і пацієнта: виконання діагностичних і лікувальних процедур, заходів
по догляду за хворими, створення відповідного лікувально-оздоровчого режиму, зокрема проведення масажу, ін’єкцій, процедур, маніпуляцій, годування хворих, їх транспортування, санітарна
обробка.
До таких працівників у територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) належать, зокрема, соціальні працівники (якщо їх робота пов’язана з безпосереднім
контактом з хворими), соціальні робітники, сестри медичні, в т. ч. із масажу, фізіотерапії, з лікувальної фізкультури тощо, молодші медичні сестри.
Право на підвищення посадового окладу (тарифної ставки) на 20 % за підпунктом 8 підпункту
2.4.5 Умов має також перукар, який виконує послуги з миття голови, прості, класичні чоловічі,
жіночі, дитячі стрижки тощо.
Відповідно до підпункту 12 підпункту 2.4.5 Умов конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади (тарифні ставки) підвищуються у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці, затверджується керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від функціональних
обов’язків та обсягу роботи в цих умовах, зокрема для працівників, посади яких передбачені переліком
посад (професій), зазначених у додатку 3 до Умов, встановлення такого підвищення є обов’язковим.
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 2 березня 2015 р. № 228/13/84-15
Щодо виконання обов’язків голови та членів споживчого товариства на безоплатній основі
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист і повідомляє.
Відповідно до статті 21 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) працівник має
право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору.
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Статтею 111 Господарського кодексу України визначено, що споживче товариство є юридичною особою і діє на основі статуту, а правові засади організації та діяльності споживчої кооперації визначаються законом.
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про споживчу кооперацію» (далі —
Закон) основним документом, що регулює діяльність споживчого товариства, є статут. У ньому
визначаються порядок вступу до товариства і виходу з нього, права та обов’язки членів товариства, його органи управління, контролю та їх компетенція, порядок утворення майна товариства і
розподілу прибутку, умови реорганізації і ліквідації товариства та інші положення, що не суперечать законодавчим актам України.
У статутному документі можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об’єднання громадян.
Що стосується питання винагороди за виконання функціональних обов’язків голови та членів
споживчого товариства, то вони також мають бути визначені у статуті або іншому документі,
затвердженому в установленому порядку вищим органом управління організації.
Пунктом 1 статті 7 Закону визначено, що вищим органом управління споживчого товариства
є загальні збори його членів, які приймають статут, визначають розміри вступного і обов’язкового
пайового внеску, обирають керівні та контрольні органи товариства, а також вирішують інші
питання, пов’язані з його діяльністю.
При цьому голова та члени правління, а також інші члени організації можуть виконувати свої
обов’язки на громадських засадах (на безоплатній основі).
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
Лист
від 23 січня 2015 р. № ДЦ-01-465/0/6-15
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, в т. ч. одноразової
її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, що затверджений 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, передбаче-
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них 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 двох до шести
років — 55 %; від шести до десяти 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 розпоч
неться з восьмого дня після реєстрації в установленому порядку в державній службі зайнятості.
В. о. директора

Н. Зінкевич

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 22 січня 2015 р. № 5.2-32-133
<...>
У зв’язку із набранням чинності з 1 січня 2015 р. 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, згідно з яким
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Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-III
(далі — Закон № 2240) втратив чинність, тому по страхових випадках, що настали до 1 січня
2015 р., слід керуватися нормами Закону № 2240, а по страхових випадках, які настали після
1 січня 2015 р., — нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV, із змінами та доповненнями (далі — Закон № 1105).
Згідно з абзацом першим частини другої статті 35 Закону № 2240 та абзацом першим частини
другої статті 22 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за
весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною
комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності в порядку та розмірах, встановлених законодавством.
Згідно із підпунктами 5, 6 пункту 1 статті 36 Закону № 2240 та підпунктами 5, 6 пункту 1 статті 23 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності не надається в разі тимчасової
непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного,
наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням; та за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.
Відповідно до пункту 7.1 Порядку формування та подання страхувальниками звітності по
коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 18 січня 2011 р. № 4 (далі — Порядок), у разі виявлення помилки у звітах за формами Ф4-ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП страхувальник має право до кінцевого терміну подання
цієї звітності повторно сформувати та подати звіт до органу Фонду за місцем обліку.
Згідно з пунктами 7.3 та 7.7 цього Порядкув разі, якщо страхувальник самостійно до початку
перевірки органом Фонду виявив помилки, що містяться в раніше поданому ним звіті за формою
Ф4-ФСС з ТВП і які стосуються правильності нарахування суми страхових внесків до Фонду за
період до 1 січня 2011 р. та витрат за загальнообов’язковим соціальним страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, то такий страхувальник повинен вжити невідкладних заходів щодо їх виправлення шляхом письмового повідом
лення про факт та зміст помилок органу Фонду за місцем обліку, у якому мають бути відображені причини виникнення помилок та надано розрахунок донарахованої (зменшеної) суми страхових
внесків або витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду.
У випадку самостійного повідомлення страхувальником органу Фонду про факт виявлення
помилки та перерахування сум, нарахованих ним, зайво нарахованих витрат у повному обсязі до
початку перевірки органом Фонду штрафи до страхувальника не застосовуються.
Враховуючи викладене, у разі самостійного виявлення страхувальником порушень при наданні матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду страхувальник зобов’язаний зробити
перерахунок матеріального забезпечення відповідно до законодавства, здійснити відповідний
розрахунок з Фондом шляхом перерахування належної суми страхових коштів до робочого органу Фонду та письмово повідомити робочий орган Фонду про факт та зміст помилок при наданні
матеріального забезпечення, а також у звітності із зазначенням причин виникнення помилок з
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наданням розрахунку донарахованої (зменшеної) суми витрат, здійснених за рахунок коштів
Фонду. При цьому штрафні санкції до страхувальника не застосовуються.
Що стосується відповідальності застрахованої особи, то відповідно до статті 32 Закону № 2240 та
частини третьої статті 16 Закону № 1105 застрахована особа несе відповідальність згідно із законом за
незаконне одержання з її вини (підроблення, виправлення в документах, подання недостовірних відомостей тощо) матеріального забезпечення та соціальних послуг за соціальним страхуванням.
Також повідомляємо, що в разі виявлення страхувальником помилок при заповненні зворотного
боку листка непрацездатності такі помилки підлягають виправленню відповідальними особами.
Крім того, згідно з пунктом 8 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 р.
№ 76-VIII 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.
В. о. директора

Т. Нагорна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Лист
від 24 березня 2015 р. № 1/9-143
Щодо пенсійного забезпечення
На численні звернення науково-педагогічних та наукових працівників вищих навчальних
закладів та наукових працівників наукових установ щодо їх пенсійного забезпечення в поточному
та наступних роках інформуємо.
Умови та порядок пенсійного забезпечення наукових та науково-педагогічних працівників
(далі — наукова пенсія) визначені статтею 24 Закону України «Про наукову та науково-технічну
діяльність» (із змінами).
З 1 квітня 2015 р. відповідно до частини 7 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 р. № 213-VIII особам,
яким призначена наукова пенсія, у період роботи на посадах, які дають право на призначення цієї
пенсії, пенсія виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Водночас цим же Законом вносяться зміни і до статті 47 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», відповідно до яких тимчасово, на період з
1 квітня 2015 р. по 31 грудня 2015 р., працюючим пенсіонерам (у т. ч. тим, яким призначена наукова пенсія та які продовжують працювати на посадах науково-педагогічних та наукових працівників) розмір виплачуваної пенсії становить 85 % призначеного розміру, що перевищує 150 % прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.
Ця норма не стосується осіб, яким призначена пенсія на умовах, передбачених Законами України «Про статус народного депутата України», «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про
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судоустрій і статус суддів». На період їх роботи на посадах, що дають право на таку пенсію, пенсія
не виплачується.
За умови роботи осіб, яким призначена наукова пенсія, на посадах у вищому навчальному
закладі, які не дають права на призначення наукової пенсії, також тимчасово, на період з 1 квітня
2015 р. по 31 грудня 2015 р., розмір виплачуваної пенсії становить 85 % призначеного розміру, що
перевищує 150 % прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.
Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» прожитковий мінімум
для осіб, що втратили працездатність, з 1 січня 2015 р. становить 949 грн, а з 1 грудня — 1074 грн.
Після звільнення з роботи виплата пенсії, встановленої відповідно до статті 24 Закону України
«Про наукову та науково-технічну діяльність» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», поновлюється. За твердженням Пенсійного фонду України, це означає, що після звільнення з посади розмір пенсій таким працівникам залишається на рівні, який був
їм встановлений до 1 квітня 2015 р.
Слід зазначити, що максимальний розмір наукової пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим
категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти
прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
Міністр

С. Квіт

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 9 квітня 2015 р. № 12525/7/99-99-17-03-01-17
Про надання роз’яснення
Державна фіскальна служба України з метою однозначного тлумачення та застосування норм
частин п’ятої та шостої статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI (далі —
Закон № 2464) до роботодавців, у яких працівники працюють на громадських та інших роботах
тимчасового характеру, в межах компетенції повідомляє таке.
Частиною першою статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р.
№ 5067-VI (далі — Закон № 5067) громадські роботи визначено як вид суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.
Відповідно до частини десятої статті 31 Закону № 5067 порядок організації громадських робіт
та інших робіт тимчасового характеру затверджує Кабінет Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 175 затверджено Порядок
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, який набрав чинності з 26 березня
2013 р. (далі — Порядок).
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Порядок визначає механізм організації громадських та інших робіт тимчасового характеру,
а також фінансування їх організації.
До виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру на добровільних засадах
залучаються такі категорії осіб:
зареєстровані безробітні;
особи, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості
у районах, містах, районах у містах (далі — територіальні органи) як такі, що шукають роботу;
працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 %
передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням)
виробництва продукції (п. 3 Порядку).
На осіб, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування (п. 4 Порядку).
Пунктом 5 Порядку визначено, що громадські та інші роботи тимчасового характеру виконуються виключно на створених для цього тимчасових робочих місцях, тобто для цього не можуть
бути використані вакантні посади та вільні робочі місця, які існують на підприємстві.
У разі коли на підприємстві виникає певний обсяг робіт, що потребує залучення додаткових
працівників, роботодавці подають територіальним органам інформацію про потребу в робочій
силі. Відповідно до заявки роботодавця, з урахуванням його вимог та побажань, територіальні
органи здійснюють направлення осіб, що перебувають на обліку.
Однак при цьому необхідно мати на увазі, що до громадських та інших робіт тимчасового
характеру не належать роботи, що пов’язані з ризиком для життя (п. 6 Порядку).
З особами, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, роботодавці укладають у письмовій формі строкові трудові договори на строк, що сумарно протягом року
не може перевищувати 180 календарних днів. Про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових книжок відповідно до законодавства про працю (п. 5 Порядку).
Оплата праці таких осіб здійснюється за фактично виконану роботу в розмірі, що не може
бути меншим, ніж мінімальний розмір заробітної плати.
Оскільки мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати
за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ,
організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб (ст. 95 КЗпП та ст. 3 Закону
України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР).
Порядок, як і Закон № 5067, дає чітке розмежування між громадськими роботами та іншими
роботами тимчасового характеру.
У першу чергу суттєво відрізняється фінансова сторона цього питання.
Фінансування організації робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців.
Водночас фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих
бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел. У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття (п. 10 Порядку).
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Щодо організації таких робіт.
Організація громадських робіт здійснюється на підставі укладеного договору між роботодавцем та територіальним органом.
Інші роботи тимчасового характеру організовуються безпосередньо роботодавцем для його
потреби на підставі письмового звернення роботодавця до територіального органу.
З огляду на зазначене, на заробітну плату працівників, які беруть участь у громадських та
інших роботах тимчасового характеру, єдиний внесок нараховується на загальних підставах,
а значить і поширюється дія частин п’ятої та шостої статті 8 Закону № 2464.
Умовою застосування зазначеної норми є перебування таких працівників у трудових відносинах повний календарний місяць.
Якщо працівник перебував у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією
неповний календарний місяць, у такому випадку норма про сплату єдиного внеску з мінімальної
заробітної плати не застосовується.
Якщо працівник виконує роботи тимчасового характеру, перебуває у трудових відносинах повний
календарний місяць і заробітна плата такого працівника не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), то в цьому
випадку сума єдиного внеску буде розраховуватись 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. При цьому утримання єдиного внеску із заробітної
плати (доходу) найманого працівника здійснюється із фактично нарахованої заробітної плати (доходу).
В. о. голови

М. Мокляк

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Роз’яснення
від 2 квітня 2015 р.
Щодо оподаткування компенсаційних виплат
Частиною третьою статті 119 КЗпП виділено окремо гарантії для працівників, призваних на
військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на строк до закінчення
особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року,
а саме: за такими працівниками зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету
середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову,
незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету
в межах середнього заробітку провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України
в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Кабінет Міністрів України постановою від 4 березня 2015 р. № 105 затвердив Порядок виплати
компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників,
призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (далі —
Порядок), який набрав чинності з 17 березня 2015 р. Цим Порядком визначено механізм виплати
компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників,
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призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, 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».
Відповідно до пункту 3 Порядку № 105 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 року.
Виплата компенсації проводиться підприємствами, установами, організаціями у строки, визначені статтею 115 КЗпП (п. 6 Порядку № 105).
Тобто з метою виконання гарантій, передбачених частиною третьою статті 119 КЗпП, зокрема
виплати працівникам компенсації у межах середнього заробітку, роботодавці визначають середню
заробітну плату таких працівників як розрахункову величину та інформують про її розмір органи
соціального захисту населення шляхом заповнення Звітів, доданих до Порядку. Після отримання
коштів, передбачених у державному бюджеті, роботодавці проводять виплату компенсації у строки, визначені статтею 115 КЗпП.
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» (п. 7 Порядку № 105).
Згідно з підпунктом «и» підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Кодексу до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Крім того, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 р. № 71-VIII, який
набрав чинності з 1 січня 2015 р., оподаткування військовим збором подовжено до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України (п. 161
підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
Згідно з підпунктом 1.7 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу від
оподаткування військовим збором звільняються доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не
включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2,
165.1.18, 165.1.25, 165.1.51, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 Кодексу.
Враховуючи зазначене, дохід, отриманий працівниками, призваними на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період, на строк до закінчення особливого періоду або
до оголошення рішення про демобілізацію, який виплачується роботодавцем за рахунок коштів
державного бюджету у вигляді компенсації в межах середнього заробітку, не включається до оподатковуваного доходу такого працівника.
Також згідно з частиною сьомою статті 7 Закону № 2464 не нараховується на виплати та не
утримується єдиний внесок з виплат, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку
працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Оскільки Порядок № 105 набрав чинності з 17 березня 2015 р., то в цілях звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб, військовим збором компенсаційних виплат з
бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом
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під час мобілізації, на особливий період, та ненарахування і неутримання єдиного внеску на такі
компенсаційні виплати вказаний Порядок підприємствами, установами, організаціями застосовується починаючи з березня місяця.
Прес-служба Державної фіскальної служби України

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 31 березня 2015 р. № 6701/6/99-99-19-02-02-15
Про звільнення від оподаткування профспілкових організацій
Державна фіскальна служба України розглянула листи Федерації професійних спілок України
від 2 лютого 2015 р. № 05/01-16/112 та від 9 лютого 2015 р. № 05/01-16/152 (додаток — лист від
2 лютого 2015 р. № 05/01-16/112) щодо звільнення від оподаткування профспілкових організацій
як неприбуткових організацій і повідомляє.
Після внесення змін до Податкового кодексу України (далі — Кодекс) Законом України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 р. № 71-VIII (далі — Закон № 71) починаючи з 1 січня 2015 р.
змінено порядок оподаткування неприбуткових організацій.
Підпунктом 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що неприбуткові підприємства,
установи та організації — це підприємства, установи та організації, основною метою діяльності
яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої діяльності, передбаченої законодавством.
Підпунктом 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 Кодексу встановлено, зокрема, що платниками
податку на прибуток — резидентами є суб’єкти господарювання — юридичні особи, які провадять
господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім:
1) бюджетних установ;
2) громадських об’єднань, політичних партій, релігійних, благодійних організацій, пенсійних
фондів, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.
З метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр всіх установ та організацій, які зазначені у підпунктах 1 та 2 цього
підпункту.
Такі установи та організації не є платниками податку на прибуток лише після їх внесення до
Реєстру неприбуткових організацій та установ (далі — Реєстр) контролюючими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Згідно з положеннями Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 р. № 4572VI, із змінами та доповненнями, громадським об’єднанням вважається добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.
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Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. Громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками)
якого є фізичні особи, є громадською організацією.
Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15
вересня 1999 р. 1045-XIV, із змінами та доповненнями (далі — Закон № 1045), професійною спілкою
(профспілкою) вважається добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).
Отже, професійна спілка, створена відповідно до вимог Закону № 1045, за своїм правовим
статусом належить до громадських об’єднань, які мають право скористатися статусом неприбуткової організації відповідно до положень підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 Кодексу.
До внесення змін до Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2013 р. № 37, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 р. за № 267/22799, починаючи з 1 січня 2015 р. установи та
організації, внесені станом на 31 грудня 2014 р. до Реєстру та включені до переліку установ та
організацій, зазначеного у підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 Кодексу, а також відповідають
умовам, встановленим абзацом 2 цього підпункту (метою яких не може бути одержання і розподіл
прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також
серед працівників таких організацій), продовжують використовувати статус неприбутковості.
Разом з тим повідомляємо, що ті установи та організації, які станом на 31 грудня 2014 р. були
внесені до Реєстру, повинні подати податковий звіт за 2014 р. за чинними формами в установлений для річного звітного періоду термін протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року, тобто не пізніше 2 березня 2015 р.
В. о. Голови

М. Мокляк

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА
УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Роз’яснення
від 19 березня 2015 р.
Щодо змін до Порядку надання статусу учасника бойових дій
Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»
від 4 лютого 2015 р. № 104 змінено повноваження міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утвореної Державною службою у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції, та відповідних відомчих комісій силових структур.
Відтепер встановлювати статус учасника бойових дій військовослужбовцям, особам рядового і
начальницького складу та працівникам Міноборони, МВС, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, які брали безпосередню
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участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення, будуть відомчі комісії, що створені в кожному з цих міністерств та інших державних органів.
Міжвідомча комісія буде розглядати питання щодо встановлення статусу учасника бойових дій
працівникам цивільних підприємств, установ та організацій, а також спірні питання (які потребують міжвідомчого врегулювання) стосовно військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу та працівників вищезазначених силових структур.
Вказані зміни до Порядку надання статусу учасника бойових дій значно скоротять строки
прийняття відповідних рішень, а отже, і прискорять отримання належних учасникам бойових дій
пільг та переваг.
Крім того, відомчі комісії силових структур та міжвідомча комісія отримали повноваження
щодо позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період
участі в антитерористичній операції, виявлення факту підробки документів чи подання недостовірних даних про особу або ж у разі подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника
бойових дій.
Також важливо відзначити, що працівникам цивільних підприємств, установ та організацій, яким
міжвідомча комісія встановить статус учасника бойових дій, відповідні посвідчення будуть видаватися Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. З цією
метою Служба встановленим порядком замовила бланки посвідчень учасника бойових дій.

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 11 лютого 2015 р. № 5.2-32-307
Відповідно до частини четвертої статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105) застраховані особи,
які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку, за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, мають страховий стаж
менше шести місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього Закону в
таких розмірах:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати,
з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку;
2) допомога по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної
заробітної плати та не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.
Згідно з частинами першою та другою статті 21 Закону № 1105 страховий стаж — період
(строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачені нею і роботодавцем або нею страхові внески. Страховий стаж
обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державно-

40

Кадровик України

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

го реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його
запровадження — у порядку і на умовах, передбачених раніше чинним законодавством.
Відповідно до частини першої статті 24 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:
1) 50 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий
стаж до трьох років;
2) 60 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий
стаж від трьох до п’яти років;
3) 70 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий
стаж від п’яти до восьми років;
4) 100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий
стаж понад вісім років;
5) 100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, віднесеним до 1–4
категорії осіб, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі,
яка їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, постраждалим від Чорнобильської
катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, віднесеним до жертв нацистських
переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України «Про донорство крові
та її компонентів».
Враховуючи викладене, у разі якщо протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового
випадку застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців, допомога по тимчасовій
непрацездатності, вагітності та пологах, незалежно від набутого страхового стажу, надається відповідно до частини четвертої статті 19 Закону № 1105. У разі ж, якщо в подальшому у застрахованої особи страховий стаж протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку
становитиме шість місяців і більше — допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується
залежно від страхового стажу, розрахованого сумарно, у розмірах, передбачених статтею 24
Закону № 1105, включаючи і стаж, набутий до зазначеного дванадцятимісячного періоду, а допомога по вагітності та пологах — у розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу відповідно до статті 26 Закону № 1105.
В. о. директора
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ВЕРХОВНИЙ Суд України
Постанова від 11 лютого 2015 р. у справі № 6-248цс14
У справі за позовом гр-на М. до Національного університету «Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого» про визнання звільнення незаконним, поновлення
на роботі, скасування запису в трудовій книжці та стягнення середнього заробітку
за час вимушеного прогулу

Суть справи
Гр-н М. звернувся до суду з позовом до Національного університету (далі — Університет)
у листопаді 2013 р. Наказом виконуючого
обов’язки (далі – в. о.) ректора Університету
від 25 червня 2013 р. його було звільнено з
посади професора кафедри культурології
згідно з пунктом 3 статті 41 КЗпП за скоєння
аморального проступку. Підставою звільнення в наказі визначено вирок Дзержинського
районного суду м. Харкова від 9 липня 2012 р.
і витяг із протоколу профспілкового комітету
від 14 червня 2013 р.
Свої позовні вимоги гр-н М. мотивував тим,
що аморального проступку він не скоював,
вчинення такого проступку не підтверджено
конкретними фактами, а звільнення унеможливлює виконання вказаного вироку, оскільки
йому було призначено покарання у вигляді виправних робіт. Крім того, позивач вважав, що
зазнав подвійного покарання за одне й те саме
правопорушення: відбування визначеного судом покарання та позбавлення передбаченого
Конституцією України права на працю.
Під час розгляду справи судами першої та
апеляційної інстанції було встановлено, що наказом в. о. ректора Університету гр-на М. прий
нято на посаду професора кафедри культурології з 1 вересня 2011 р. до проведення конкурсу на заміщення вакантної посади. Відповідно
до наказу від 7 грудня 2011 р. його призначено
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на посаду професора кафедри культурології як
обраного за конкурсом на умовах строкового
трудового договору (контракту) з 18 листопада
2011 р. до 30 червня 2014 р.
За умовами трудового договору (конт
ракту), укладеного з позивачем, останній
зобов’язався належним чином виконувати
трудові обов’язки, дотримуватись законодавства України про працю та освіту, Положення
про державний вищий заклад освіти, Статуту
університету, Правил внутрішнього розпорядку, наказів ректора Університету.
Наказом в. о. ректора Університету від
25 червня 2013 р. працівника було звільнено з
роботи з підстав, передбачених пунктом 3 статті
41 КЗпП, за вчинення аморального проступку,
несумісного з продовженням його роботи, який
проявився в тому, що гр-н М., нехтуючи загальноприйнятими нормами поведінки, в гуртожитку під час конфлікту, який виник на ґрунті особистих неприязних стосунків, завдав тілесних
ушкоджень середньої тяжкості гр-ці А., за що
був притягнутий до кримінальної відповідальності за статтею 128 Кримінального кодексу
України (далі — Кримінальний кодекс).
Рішенням Дзержинського районного суду
м. Харкова від 4 березня 2014 р., залишеним
без змін ухвалою апеляційного суду Харківської
області від 28 травня 2014 р., гр-ну М. було відмовлено в задоволенні всіх позовних вимог.
Суд першої інстанції в своєму рішенні дійшов висновку, що позивач не має права вести
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науково-педагогічну роботу в цьому навчальному закладі, оскільки вчинення ним злочину
з порушенням загальноприйнятних норм поведінки щодо жінки, ігнорування норм етики,
моралі та громадської свідомості, обставини
якого викладені у вироку суду, є за своїм характером проступком, несумісним із продов
женням позивачем роботи як педагога, викладача Університету.
Вищий спеціалізований суд України
(далі — ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ своєю ухвалою від 16 червня
2014 р. відмовив йому у відкритті касаційного провадження з підстав, передбачених
пунктом 5 частини четвертої статті 328 Цивільного процесуального кодексу України
(далі — ЦПК). Суд вважав, що касаційна скарга була необґрунтованою, а викладені в ній
доводи не викликали необхідності перевірки
матеріалів справи.
Не погоджуючись із таким рішенням гр-н М.
скористався правом на звернення до Верхов
ного Суду України з приводу перегляду ухвали ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних
справ відповідно до пункту 1 статті 355 ЦПК.
У заяві про перегляд ухвали ВССУ він порушив питання про скасування вищезазначених
судових рішень і прийняття нового рішення
про задоволення його позовних вимог, посилаючись на неоднакове застосування судами
касаційної інстанції пункту 3 статті 41 КЗпП,
що призвело до ухвалення різних за змістом
судових рішень у подібних правовідносинах.
В обґрунтування заяви позивач надав ухвалу колегії суддів Судової палати у цивільних
справах Верховного Суду України від 4 березня 2009 р., у якій, на його думку, по-іншому
застосовано зазначену правову норму.

Ухвалене рішення
Перевіривши наведені в заяві гр-на М. доводи, Судова палата у цивільних справах
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Верховного Суду України дійшла висновку
про те, що заява не підлягає задоволенню з
таких підстав.
За змістом статті 3605 ЦПК Верховний Суд
України відмовляє в задоволенні заяви, якщо
обставини, які стали підставою для перегляду
справи, не підтвердилися.
Ухвалюючи рішення про відмову в задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції,
з висновками якого погодились суди апеляційної та касаційної інстанцій, виходив із того,
що вчинення позивачем злочину з порушенням загальноприйнятих норм поведінки, ігнорування норм етики, моралі та громадської
свідомості є несумісним із продовженням
роботи викладача в Університеті аморальним
проступком. Обставини скоєного позивачем
правопорушення викладені у вироку суду в
кримінальній справі за статтею 128 Кримінального кодексу.
Разом із тим в ухвалі колегії суддів Судової
палати у цивільних справах Верховного Суду
України від 4 березня 2009 р. касаційний суд
погодився з висновками суду першої інстанції
про наявність підстав для визнання незаконним наказу про звільнення та для поновлення на роботі особи, щодо якої порушувалась
кримінальна справа згідно з частиною першою статті 166 Кримінального кодексу в редакції 1960 р. (перевищення влади або службових повноважень), провадження за якою
було закрито на підставі Закону України «Про
амністію». У зазначеній ухвалі суд вказав, що
в разі звільнення з роботи з підстав, передбачених пунктом 3 статті 41 КЗпП, необхідно
враховувати всі обставини щодо вчинення
проступку (час, який минув після вчинення
проступку, наявність неприязних стосунків
між сторонами, наявність конфліктної ситуації в колективі тощо) під час надання оцінки
такому проступку та визначення його аморальним.
Отже, існує неоднакове застосування судами касаційної інстанції однієї й тієї самої
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норми матеріального права, а саме пункту 3
статті 41 КЗпП.
Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні судами касаційної
інстанції зазначеної норми матеріального
права, Судова палата у цивільних справах
Верховного Суду України виходила з такого.
Статтею 41 КЗпП визначені додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за
певних умов.
Така підвищена відповідальність працівників обумовлена тим, що вони перебувають
в особливому правовому стані та виконують
специфічні функції, не властиві іншим категоріям працівників; їхні дії чи бездіяльність можуть призвести до порушення конституційних
прав і свобод громадян, завдати значної шкоди
суспільним відносинам та авторитету як самої
держави, так і суб’єктів господарювання.
Так, відповідно до пункту 3 статті 41 КЗпП
вчинення працівником, який виконує виховні
функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням цієї роботи, є підставою
для розірвання трудового договору з ним.
До суб’єктів, які можуть бути звільнені за
вказаною підставою, належать учасники навчально-виховного процесу, зазначені у статті
50 Закону України «Про освіту», а саме: керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні
працівники, спеціалісти.
Отже, звільнення працівника, який виконує
виховні функції та який учинив аморальний
проступок, допускається за наявності двох умов:
аморальний проступок має бути підтверджений фактами;
вчинення проступку несумісне з продов
женням роботи, що має виховну функцію.
Звільнення допускається за вчинення аморального проступку як під час виконання трудових обов’язків, так і не пов’язаного з ними
(вчинення такого проступку в громадських
місцях або в побуті).
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Звільнення допускається за
вчинення аморального проступку
як під час виконання трудових
обов’язків, так і не пов’язаного
з ними (вчинення такого
проступку в громадських місцях
або в побуті)
Зокрема, аморальним проступком є винне
діяння, що суперечить загальноприйнятим
нормам і правилам, порушує моральні устої
суспільства, цінності, які склалися в суспільстві, і суперечить змісту трудової функції,
тим самим дискредитуючи службово-виховні, посадові повноваження відповідного кола
осіб. Так, аморальним проступком слід вважати появу в громадських місцях у нетверезому
стані, нецензурну лайку, бійку, поведінку, що
принижує людську гідність тощо.
Згідно з частиною першою статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими
моральними якостями, які мають належну
освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дає змогу виконувати службові обов’язки.
За змістом статті 56 Закону України «Про
освіту» педагогічні та науково-педагогічні
працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру; настановленням та
особистим прикладом утверджувати повагу
до принципів загальнолюдської моралі (правди, справедливості, відданості, патріотизму,
гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей); виховувати в дітей і молоді повагу до
батьків, жінки, старших за віком.
Аналіз вищезазначених норм матеріального права дає підстави для висновку про те, що
працівник, який виконує виховну функцію, —
Кадровик України
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вчитель, педагог, вихователь — зобов’язаний
бути людиною високих моральних переконань
і бездоганної поведінки. Особистий приклад
викладача та його авторитет і високоморальна
поведінка мають винятково важливе значення у формуванні свідомості молоді. Внаслідок
цього, якщо педагог недостойною поведінкою
скомпрометував себе перед учнями, іншими
особами, порушив моральні норми, втратив
через це авторитет, дискредитував себе як
вихователь, він може бути звільнений із роботи за пунктом 3 статті 41 КЗпП.
Установивши, що гр-н М. вчинив аморальний проступок, з урахуванням того, що він
є науково-педагогічним працівником, який
брав участь у навчально-виховному процесі
вищого навчального закладу, що спрямований на підготовку працівників правоохоронних органів, інших фахівців у галузі права, суд
вважав, що вчинення позивачем аморального
проступку, пов’язаного з ігноруванням вимог
суспільної моралі, є несумісним із виховною
функцією викладача, не дає змоги надалі
йому брати участь у навчально-виховному
процесі Університету, та дійшов висновку про
наявність підстав для звільнення гр-на М. із
роботи, правильно застосувавши положення
пункту 3 статті 41 КЗпП.
За таких умов колегія Верховного Суду
України не знайшла підстав для скасування
ухвали ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 червня 2014 р.
Обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, тому відповідно до частини першої статті 3605 ЦПК
гр-ну М. було відмовлено в задоволенні заяви
про перегляд рішення суду касаційної інстанції Верховним Судом України.

Коментар
Особливістю трудових спорів щодо звільнення за пунктом 3 статті 41 КЗпП є те, що вони
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рідко розглядаються в порядку касації, а перегляд такої справи Верховним Судом України,
мабуть, відбувався вперше. Під час підготовки цього матеріалу нам не вдалося виявити в
Єдиному державному реєстрі судових рішень
жодної справи, яка б переглядалася ВСУ в порядку реалізації положень пункту 1 статті 355
ЦПК (у зв’язку з неоднаковим застосуванням касаційною інстанцією одних і тих самих
норм матеріального права, що спричинило
ухвалення різних за змістом судових рішень
у подібних правовідносинах). Тим цінніші висновки Верховного Суду, оскільки зважаючи
на лаконічність пункту 3 статті 41 КЗпП, саме
на ці правові позиції зможуть орієнтуватися
як суди, вирішуючи аналогічні суперечки, так і
учасники трудових правовідносин за практичної реалізації розглянутої нами підстави для
звільнення. До сьогодні єдиним джерелом, до
якого можна було звертатися в такій ситуації,
були обмежені роз’яснення, надані Пленумом
Верховного Суду України в пункті 28 постанови «Про практику розгляду судами трудових
спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9.
Одним із важливих моментів, які мають
обов’язково враховуватися під час звільнення працівників згідно з пунктом 3 статті 41
КЗпП, є оцінка скоєного працівником вчинку
як аморального та такого, що перешкоджає
подальшій трудовій діяльності на цій посаді.
Законодавство не уточнює змісту аморального вчинку, що дає підстави для звільнення,
а тільки називає його таким. Отже, аморальний характер проступку є оціночним поняттям. Крім того, немає і чіткого критерію несумісності з продовженням роботи. Тому в
судовому порядку такі питання вирішуються
з урахуванням конкретних обставин справи.
Так, у цій справі суд першої інстанції у своєму рішенні, зокрема, посилався на те, що в чинному законодавстві про працю немає конкретного визначення поняття «аморальний
проступок працівника, який виконує виховні
функції, що є несумісним із продовженням
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цієї роботи», а тому суд з урахуванням конкретних обставин справи визначає аморальний проступок як сумісний або несумісний із
продовженням роботи. Тому далі в судовому
рішенні пропонується таке трактування цього поняття: «Аморальним проступком слід
вважати винні дії чи бездіяльність, що порушують моральні норми, притаманні суспільству, суперечать змісту трудової функції працівника і тим самим дискредитують виховні,
службово-виховні, посадові повноваження
певного кола осіб. Це вчинок, несумісний із
виконанням виховної функції. У широкому
значенні аморальний проступок — це діяння,
що порушує моральні підвалини суспільства,
цінності, які склалися в суспільстві».
Як бачимо, думку суду першої інстанції
згодом було не тільки підтримано апеляційним і касаційним судами, а й покладено в
основу правових висновків Верховного Суду.
Обговорюючи в нашій рубриці нюанси припинення трудових відносин із працівниками незалежно від його причини, ми неодноразово акцентували увагу читачів на необхідності чіткого
та грамотного оформлення процесу звільнення.
У цьому випадку адміністрацією навчального
закладу була повною мірою дотримана процедура розірвання трудового договору у зв’язку
з учиненням працівником аморального проступку. Як випливає з матеріалів справи, роботодавець ініціював звільнення відразу після
отримання вироку суду, який до того моменту
вже набрав чинності, а саме: рішення про припинення трудових відносин було прийняте тільки після узгодження питання з профспілковою
організацією, що діє в установі. Крім того, наказ
містив чітку вказівку на факти й обставини, які
стали підставою для застосування до викладача
пункту 3 статті 41 КЗпП.
Саме в цьому полягає відмінність ухвали
Верховного Суду України від 4 березня 2009 р.,
яку було надано позивачем як приклад не
однакового застосування судом пункту 3 статті
41 КЗпП. У цій справі працівника також було
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притягнено до кримінальної відповідальності,
щоправда, за іншою статтею — за перевищення влади або службових повноважень, тобто
за суто посадовий злочин. Однак, незважаючи
на подібність двох трудових спорів, у другому випадку причиною поновлення працівника на раніше займаній посаді стало недбале
ставлення адміністрації до застосування законодавчої норми, на підставі якої він був
звільнений. Так, у матеріалах справи можна
знайти вказівку суду на те, що роботодавець
мотивував своє рішення винятково загальною
характеристикою поведінки працівника без
посилання на конкретні факти і обставини,
в той же час жоден із доводів, наведених адміністрацією в суді, не міг бути підставою для
звільнення за вчинення аморального проступку.
Приймаючи рішення на користь працівника, суд
ураховував попередній тривалий стаж успішної
роботи, а також наявність конфліктної ситуації між сторонами трудового договору. Крім
того, суд взяв до уваги, що кримінальну справу
стосовно працівника було закрито за амністією, а з часу вчинення інкримінованих дій і до
звільнення минуло п’ять років. Як указувалося
в судовому рішенні: «Хоча таке звільнення не є
дисциплінарним стягненням, але під час розгляду спорів про поновлення на роботі суд має
враховувати час, який минув після вчинення
проступку».
На наш погляд, у розглянутому випадку дії
кадрової служби навчального закладу, що забезпечили правильне документальне оформлення процесу розірвання трудового договору
(та частково — сприятливий для роботодавця
результат справи), гідні схвальної оцінки. Адже
саме процедурні питання звільнення найчастіше стають тією соломинкою, за яку стороні
позивача вдається «протягнути» рішення трудового спору на свою користь. 
Підготувала Євгенія Каляпіна,
аналітик-консультант,
бізнес-тренер компанії «BST Consulting»
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Галина Мастюгіна,

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

Зміни у призначенні
пенсій за віком

на пільгових умовах
та за вислугу років

Нормативно-правові акти до теми:
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного
забезпечення» від 2 березня 2015 р. № 213-VIII (далі — Закон № 213);
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р.
№ 1058-IV (далі — Закон № 1058);
Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХII (далі — Закон № 1788);
постанова КМУ «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників,
зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 16 січня 2003 р. № 36,
Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах
з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий
день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі — Список № 1), та Список № 2
виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами
праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах
(далі — Список №2).
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Н

агадаємо, що 2 березня 2015 р. Верхов

на Рада України ухвалила Закон № 213.
У минулому номері ми частково розглядали зміни у виплаті пенсій працюючим пенсіонерам, зокрема тим, які працюють на посадах державних службовців, прокурорів, суддів та іншим. У цій статті розглянемо
зміни, які стосуються виплати пенсій за віком
на пільгових умовах та за вислугу років.

Пенсії за віком на пільгових умовах
З 1 квітня 2015 р. право на пільгову пенсію визначається за новою редакцією статті 13 Закону
№ 1788. З цього часу пенсії за віком на пільгових умовах жінкам призначаються з урахуванням підвищеного пенсійного віку. Підвищення
буде поступовим і не стосується жінок, які досягли раніше встановленого для них законодавством пенсійного віку (на пільгових умовах).

Пенсії за Списком № 1
Відповідно до статті 13 Закону № 1788 право
на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають працівники, які працюють за Списком № 1 після
досягнення 50 років за наявності стажу роботи
не менше 25 років у чоловіків, із яких не менше 10 років на зазначених роботах, і не менше
20 років у жінок, із яких не менше семи років
шести місяців на зазначених роботах.
Жінки, які народилися до 31 березня
1970 р. включно та були зайняті на роботах
за Списком № 1 не менше семи років шести
місяців, як і раніше, матимуть право на пенсію за віком після досягнення 45 років.
Для чоловіків, які працювали за Списком
№ 1, пенсійний вік не підвищено. Вони, як
і раніше, будуть виходити на пенсію після
досягнення 50-річного віку та за наявності
10-річного стажу роботи за Списком № 1.
Але їм збільшено загальний стаж роботи з
20 до 25 років.
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Жінкам також збільшено загальний стаж
роботи з 15 до 20 років. Тривалість необхідного пільгового стажу залишилася на рівні
семи років шести місяців.
Усі збільшення є поступовими: пенсійний
вік жінок буде збільшуватись на шість місяців
кожні півроку, а стаж роботи, як для чоловіків,
так і для жінок, — на шість місяців щороку.
До досягнення 50-річного віку право на
пенсію за віком на пільгових умовах матимуть жінки 1975 р. н. і старші після досягнення ними такого віку:
45 років — до 31 березня 1970 р. включно;
45 років 6 місяців — із 1 квітня 1970 р.
до 30 вересня 1970 р.;
46 років — із 1 жовтня 1970 р. до 31 березня 1971 р.;
46 років 6 місяців — із 1 квітня 1971 р.
до 30 вересня 1971 р.;
47 років — із 1 жовтня 1971 р. до 31 березня 1972 р.;
47 років 6 місяців — із 1 квітня 1972 р.
до 30 вересня 1972 р.;
48 років — із 1 жовтня 1972 р. до 31 березня 1973 р.;
48 років 6 місяців — із 1 квітня 1973 р.
до 30 вересня 1973 р.;
49 років — із 1 жовтня 1973 р. до 31 березня 1974 р.;
49 років 6 місяців — із 1 квітня 1974 р.
до 30 вересня 1974 р.
Жінки, які народилися після 1 жовтня
1974 р., виходитимуть на пенсію за віком на
пільгових умовах після досягнення 50 років.
Якщо немає 25 років стажу роботи в чоловіків і
20 років у жінок, то в період до 1 квітня 2024 р.
пенсія за віком на пільгових умовах призначатиметься за наявності такого стажу роботи:
з 1 квітня 2015 р. до 31 березня 2016 р. —
не менше 20 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 15 років 6 місяців у жінок;
 із 1 квітня 2016 р. до 31 березня 2017 р. —
не менше 21 року в чоловіків і не менше 16 років у жінок;
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із 1 квітня 2017 р. до 31 березня 2018 р. —
не менше 21 року 6 місяців у чоловіків і не менше 16 років 6 місяців у жінок;
із 1 квітня 2018 р. до 31 березня 2019 р. —
не менше 22 років у чоловіків і не менше 17 років у жінок;
з 1 квітня 2019 р. до 31 березня 2020 р. —
не менше 22 років 6 місяців у чоловіків і не менше 17 років 6 місяців у жінок;
із 1 квітня 2020 р. до 31 березня 2021 р. —
не менше 23 років у чоловіків і не менше 18
років у жінок;
із 1 квітня 2021 р. до 31 березня 2022 р. —
не менше 23 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 18 років 6 місяців у жінок;
із 1 квітня 2022 р. до 31 березня 2023 р. —
не менше 24 років у чоловіків і не менше 19
років у жінок;
із 1 квітня 2023 р. до 31 березня 2024 р. —
не менше 24 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 19 років 6 місяців у жінок.
Працівникам, які не мають стажу роботи
за Списком № 1 (чоловіки — 10 років, жінки — семи років шести місяців), але які мають
не менше половини стажу на зазначених роботах (чоловіки — не менше п’яти років, жінки — не менше трьох років дев’яти місяців),
за наявності передбаченого загального стажу
роботи пенсії за віком на пільгових умовах
призначаються із зменшенням пенсійного
віку, встановленого абзацом першим частини
першої статті 26 Закону № 1058-IV (далі —
Закон № 1058):
чоловікам — на рік за кожний повний
рік такої роботи;
жінкам — на один рік чотири місяці за
кожний повний рік такої роботи. Зазначене
зменшення пенсійного віку жінкам застосовується також у період збільшення віку виходу
на пенсію до 31 грудня 2021 р.

Пенсії за Списком № 2
Працівники, які працюють за Списком № 2,
після досягнення 55 років і за наявності стажу
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роботи не менше 30 років у чоловіків, з них не
менше 12 років шести місяців на зазначених
роботах, і не менше 25 років у жінок, із них не
менше 10 років на зазначених роботах, мають
право на пенсію за віком на пільгових умовах.
Для жінок, які працювали на інших роботах із шкідливими та важкими умовами праці за Списком № 2 не менше 10 років і мають 25 років стажу роботи та народилися до
31 березня 1965 р. включно, збільшення пільгового пенсійного віку не передбачається.
Жінкам, які народилися після 1 квітня
1965 р., пенсійний вік збільшено на п’ять
років. Збільшення пенсійного віку буде поступовим — на шість місяців кожні півроку,
починаючи з квітня 2015 р.
І чоловікам, і жінкам, які працювали на роботах, віднесених до Списку № 2, поступово
(починаючи з квітня цього року) збільшуватиметься тривалість загального стажу (тривалість пільгового стажу не змінюється) на
п’ять років: із 25 до 30 років — чоловікам і з
20 до 25 років — жінкам.
Працівникам, які не мають стажу роботи
із шкідливими і важкими умовами праці за
Списком № 2 (чоловіки — 12 років шість місяців, а жінки — 10 років), але мають не менше половини стажу на зазначених роботах
(чоловіки — не менше шести років трьох місяців, жінки — не менше п’яти років), за наявності передбаченого загального стажу роботи
пенсії за віком на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої
статті 26 Закону № 1058:
чоловікам — на рік за кожні два роки
шість місяців такої роботи;
жінкам — на рік за кожні два роки такої
роботи. Зазначене зменшення пенсійного віку
жінкам застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію до 31 грудня 2021 р.
Порядок підтвердження пільгового стажу
не змінився. Як і раніше, для підтвердження
пільгового стажу потрібно надавати пільго-
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ву довідку (в разі ліквідації підприємства без
правонаступника — пільговий стаж підтверджується відповідною комісією).

Порядок підтвердження пільгового
стажу не змінився. Як і раніше, для
підтвердження пільгового стажу
потрібно надавати пільгову довідку
(в разі ліквідації підприємства без
правонаступника — пільговий стаж
підтверджується відповідною
комісією)

Пенсія трактористам-машиністам
Чоловікам трактористам-машиністам, які
безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах,
радгоспах, на інших підприємствах сільського господарства, пенсії, як і раніше, призначатимуть після досягнення 55 років і за наявності 20 років стажу роботи трактористом-машиністом, але загального стажу вже
потрібно не менше 30 років (раніше — не
менше 25).
Підвищення загального стажу буде поступовим — на шість місяців щороку, починаючи з 1 квітня 2015 р. до 1 квітня 2024 р.:
з 1 квітня 2015 р. до 31 березня 2016 р. —
не менше 25 років 6 місяців;
із 1 квітня 2016 р. до 31 березня 2017 р. —
не менше 26 років;
із 1 квітня 2017 р. до 31 березня 2018 р. —
не менше 26 років 6 місяців;
 із 1 квітня 2018 р. до 31 березня 2019 р. —
не менше 27 років;
із 1 квітня 2019 р. до 31 березня 2020 р. —
не менше 27 років 6 місяців;
із 1 квітня 2020 р. до 31 березня 2021 р. —
не менше 28 років;
із 1 квітня 2021 р. до 31 березня 2022 р. —
не менше 28 років 6 місяців;
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із 1 квітня 2022 р. до 31 березня 2023 р. —
не менше 29 років;
зі 1 квітня 2023 р. до 31 березня 2024 р. —
не менше 29 років 6 місяців.
Жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин,
змонтованих на базі тракторів і екскаваторів,
виходитимуть на пенсію після досягнення 55
років за умови наявності загального стажу
роботи не менше 25 років, із яких не менше
15 років — на зазначеній роботі.
Якщо такого стажу роботи немає, пенсія за
віком на пільгових умовах призначатиметься
за наявності стажу роботи:
 з 1 квітня 2015 р. до 31 березня 2016 р. —
не менше 20 років 6 місяців;
із 1 квітня 2016 р. до 31 березня 2017 р. —
не менше 21 року;
 із 1 квітня 2017 р. до 31 березня 2018 р. —
не менше 21 року 6 місяців;
із 1 квітня 2018 р. до 31 березня 2019 р. —
не менше 22 років;
із 1 квітня 2019 р. до 31 березня 2020 р. —
не менше 22 років 6 місяців;
із 1 квітня 2020 р. до 31 березня 2021 р. —
не менше 23 років;
із 1 квітня 2021 р. до 31 березня 2022 р. —
не менше 23 років 6 місяців;
із 1 квітня 2022 р. до 31 березня 2023 р. —
не менше 24 років;
зі 1 квітня 2023 р. до 31 березня 2024 р. —
не менше 24 років 6 місяців.
Пенсійний вік таким жінкам буде підвищуватися поступово на шість місяців кожні півроку, починаючи з квітня 2015 р. Так, право
на пенсію за віком на пільгових умовах зазначені жінки матимуть після досягнення:
50 років — які народилися до 31 березня 1965 р. включно;
50 років 6 місяців — із 1 квітня 1965 р.
до 30 вересня 1965 р.;
51 року — із 1 жовтня 1965 р. до 31 березня 1966 р.;
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51 року 6 місяців — із 1 квітня 1966 р. до
30 вересня 1966 р.;
52 років — із 1 жовтня 1966 р. до 31 березня 1967 р.;
52 років 6 місяців — із 1 квітня 1967 р.
до 30 вересня 1967 р.;
53 років — із 1 жовтня 1967 р. до 31 березня 1968 р.;
53 років 6 місяців — із 1 квітня 1968 р.
до 30 вересня 1968 р.;
54 років — із 1 жовтня 1968 р. до 31 березня 1969 р.;
54 років 6 місяців — із 1 квітня 1969 р.
до 30 вересня 1969 р.;
55 років — після 1 жовтня 1969 р.

51 року 6 місяців — із 1 квітня 1966 р. до
30 вересня 1966 р.;
52 років — із 1 жовтня 1966 р. до 31 березня 1967 р.;
52 років 6 місяців — із 1 квітня 1967 р.
до 30 вересня 1967 р.;
53 років — із 1 жовтня 1967 р. до 31 березня 1968 р.;
53 років 6 місяців — із 1 квітня 1968 р.
до 30 вересня 1968 р.;
54 років — із 1 жовтня 1968 р. до 31 березня 1969 р.;
54 років 6 місяців — із 1 квітня 1969 р.
до 30 вересня 1969 р.;
55 років — після 1 жовтня 1969 р.

Пенсія іншим працівникам сільського
господарства

Жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро
і більше дітей, мають право на пенсію незалежно від віку та загального стажу, їм пенсії і
в подальшому будуть призначатися в порядку, що визначається КМУ.

Виходитимуть на пенсію у 55 років за умови
наявності стажу роботи на певних посадах не
менше 20 років:
жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, за умови
виконання встановлених норм обслуговування;
жінки, зайняті протягом повного сезону
на вирощуванні, збиранні та післязбиральній
обробці тютюну;
робітниці текстильного виробництва,
зайняті на верстатах і машинах, — за списком
виробництв і професій, що визначаються КМУ.
Тобто таким жінкам підвищено пенсійний
вік на п’ять років, а необхідний стаж на зазначених посадах залишено без змін. Водночас
пенсійний вік також буде підвищуватися поступово. Право на пенсію за віком на пільгових
умовах ці жінки матимуть після досягнення:
50 років — які народилися до 31 березня 1965 р. включно;
50 років 6 місяців — із 1 квітня 1965 р.
до 30 вересня 1965 р.;
51 року — з 1 жовтня 1965 р. до 31 березня 1966 р.;
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Пенсія водіям міського пасажирського
транспорту
Водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайняті в технологічному процесі важких і шкідливих виробництв, матимуть
право на пенсію після досягнення 55 років і за
наявності стажу роботи:
для чоловіків — не менше 30 років,
у т. ч. на зазначеній роботі не менше 12 років
шести місяців;
для жінок — не менше 25 років, у т. ч. на
зазначеній роботі не менше 10 років.
І чоловікам, і жінкам збільшено загальний
стаж на п’ять років (раніше він становив 25
років для чоловіків і 20 років для жінок). Тривалість пільгового стажу не змінилась.
Поступово збільшується пенсійний вік
для жінок-водіїв із 50 до 55 років. Право
на пенсію ці жінки матимуть після досягнення:
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50 років — які народилися до 31 березня 1965 р. включно;
50 років 6 місяців — із 1 квітня 1965 р.
до 30 вересня 1965 р.;
51 року — з 1 жовтня 1965 р. до 31 березня 1966 р.;
51 року 6 місяців — із 1 квітня 1966 р. до
30 вересня 1966 р.;
52 років — із 1 жовтня 1966 р. до 31 березня 1967 р.;
52 років 6 місяців — із 1 квітня 1967 р.
до 30 вересня 1967 р.;
53 років — з 1 жовтня 1967 р. до 31 березня 1968 р.;
53 років 6 місяців — із 1 квітня 1968 р.
до 30 вересня 1968 р.;
54 років — із 1 жовтня 1968 р. до 31 березня 1969 р.;
54 років 6 місяців — із 1 квітня 1969 р.
до 30 вересня 1969 р.;
55 років — після 1 жовтня 1969 р.
Якщо необхідного загального стажу роботи (у чоловіків — 30 років, а в жінок — 25)
немає, у період до 1 квітня 2024 р. пенсія за
віком на пільгових умовах призначатиметься
за наявності такого стажу роботи:
з 1 квітня 2015 р. до 31 березня 2016 р. —
не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 20 років 6 місяців у жінок;
із 1 квітня 2016 р. до 31 березня 2017 р. —
не менше 26 років у чоловіків і не менше
21 року в жінок;
із 1 квітня 2017 р. до 31 березня 2018 р. —
не менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 21 року 6 місяців у жінок;
із 1 квітня 2018 р. до 31 березня 2019 р. —
не менше 27 років у чоловіків і не менше 22
років у жінок;
із 1 квітня 2019 р. до 31 березня 2020 р. —
не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 22 років 6 місяців у жінок;
із 1 квітня 2020 р. до 31 березня 2021 р. —
не менше 28 років у чоловіків і не менше 23
років у жінок;
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із 1 квітня 2021 р. до 31 березня 2022 р. —
не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 23 років 6 місяців у жінок;
із 1 квітня 2022 р. до 31 березня 2023 р. —
не менше 29 років у чоловіків і не менше 24
років у жінок;
із 1 квітня 2023 р. до 31 березня 2024 р. —
не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 24 років 6 місяців у жінок.

Пенсія працівникам, зайнятим
на підземних роботах
За наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше семи років
шести місяців у жінок за кожний повний рік
цих робіт пенсійний вік, передбачений статтею 26 Закону № 1058, знижується на рік. Раніше таким особам знижувався пенсійний вік,
установлений статтею 12 Закону № 1788 (для
чоловіків — від 60 років, для жінок — від 55).
Тобто для чоловіків, як і раніше, пенсійний вік
зменшуватиметься від 60 років.
А ось жінки з квітня 2015 р. на пенсію будуть виходити пізніше. Їм буде знижуватися
пенсійний вік, установлений статтею 26 Закону № 1058.
Приклад
Жінка, яка народилася 24 квітня
1962 р., працювала у вугільній
шахті повний робочий день два роки вісім
місяців 15 днів. За статтею 26 Закону
№ 1058 її пенсійний вік становить 60 років. За підземну роботу протягом повних
двох років її пенсійний вік зменшується
на два роки. Отже, право на пенсію в неї
настане у 58 років. За законодавством,
чинним до 1 квітня 2015 р., вона могла б
вийти на пільгову пенсію вже 24 квітня
2015 р. (у 53 роки).
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Пенсії за вислугу років
Відповідно до нової редакції статей 54 та
55 Закону № 1788 змінився порядок призначення пенсій за вислугу років: для осіб,
які мають право на пенсію за вислугу років
зі зниженням пенсійного віку, як для жінок,
так і для чоловіків, поступово збільшується
тривалість необхідного загального стажу роботи (тривалість спеціального стажу не змінено) та поступово підвищується пенсійний
вік для жінок.
Особам, яким пенсія за вислугу років призначається незалежно від віку, але за умови
наявності необхідного спеціального стажу
(далі — спецстаж), поступово, на шість місяців кожного року, починаючи з 1 квітня
2015 р., збільшуватимуть необхідний спецстаж. Збільшення спецстажу стосується і чоловіків, і жінок. Якщо така особа станом на
1 квітня 2015 р. уже має необхідну тривалість
спецстажу, вона матиме право виходу на пен-

сію за вислугу років. Для призначення їй пенсії нові вимоги щодо тривалості спецстажу не
будуть застосовуватися.
Зміни щодо призначення пенсій за вислугу
років наведені в таблиці.

Зміни у перерахунку пенсій
Після 1 жовтня 2011 р. працюючим пенсіонерам не провадився перерахунок пенсій
у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце
здатність, визначеного законом. У зв’язку
з внесенням змін до частини третьої статті
42 Закону № 1058 такий перерахунок протягом 2015 р. буде робитися незалежно від
того, працює особа чи ні. Перерахунок пенсії буде проведено з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму (без
звернення пенсіонера).

Умови призначення пенсій за вислугу років
Умови призначення
До 1 квітня 2015 р.
Після 1 квітня 2015 р.
пенсій
1. Працівники льотного та льотно-випробного складу
Пенсійний вік
Незалежно від віку та загального стажу
Загальний стаж
Спецстаж
Стаж підвищується на 5 років для чоловіків і для жінок,
поступово, на 6 місяців кожного року1.
З 2024 р. стаж становитиме 30 років для чоловіків і 25 років
Не менше 25 років у чоловіків для жінок.
і не менше 20 років у жінок
Працівники, звільнені від льотної роботи за станом здоров’я
(через хворобу), за наявності вислуги років, що не більше ніж
на п’ять років менше від встановленої законом тривалості,
мають право на пенсію пропорційно відпрацьованому часу
2. Працівники, які управляють повітряним рухом і мають свідоцтво диспетчера
Для чоловіків — 50 років; для І для чоловіків, і для жінок — 50 років2 (пенсійний вік для
Пенсійний вік
жінок — 45 років
жінок підвищується поступово, на шість місяців кожні півроку)
Загальний стаж
Для чоловіків — не менше 20
Для чоловіків — не менше 25 років, для жінок — не менше 22
років, для жінок — не менше
років 6 місяців
17 років 6 місяців
Спецстаж
Для чоловіків — не менше 12 років 6 місяців, для жінок — не менше 10 років.
Працівники, звільнені від роботи з безпосереднього управління польотами повітряних суден за
станом здоров’я (через хворобу), за наявності вислуги років — не менше 10 років у чоловіків і
в жінок не менше 7 років 6 місяців мають право на пенсію пропорційно відпрацьованому часу
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Умови призначення
До 1 квітня 2015 р.
Після 1 квітня 2015 р.
пенсій
3. Працівники, які управляють повітряним рухом, мають посвідчення (диспетчери, старші диспетчери, керівники
польотів) і відповідний спецстаж
Пенсійний вік
Незалежно від віку та загального стажу
Загальний стаж
Спецстаж
Стаж підвищується на 5 років для чоловіків і для жінок,
Не менше 20 років у чоловіків
поступово, на 6 місяців кожного року3.
і не менше 17 років 6 місяців
З 2024 р. стаж становитиме 25 років для чоловіків і 22 роки 6
у жінок
місяців для жінок
4. Інженерно-технічний склад (авіація)
Пенсійний вік
Для чоловіків — 55 років, для 55 років для чоловіків і для жінок4 (пенсійний вік для жінок
жінок — 50 років
підвищується поступово, на шість місяців кожні півроку)
Загальний стаж
Стаж підвищується на 5 років для чоловіків і для жінок,
Для чоловіків — не менше 25
поступово, на 6 місяців кожного року1.
років, для жінок — не менше
З 2024 р. стаж становитиме 30 років для чоловіків і 25 років
20 років
для жінок
Спецстаж
Для чоловіків — не менше 20 років, для жінок — не менше 15 років
5. Бортпровідники (авіація)
Пенсійний вік
Для чоловіків — 55 років, для жінок — 50 років2 (пенсійний
Для чоловіків — 55 років, для
вік для жінок підвищується поступово, на шість місяців кожні
жінок — 45 років
півроку)
Загальний стаж
Стаж підвищується на 5 років для чоловіків і для жінок,
Для чоловіків — не менше 25
поступово, на 6 місяців кожного року1.
років, для жінок — не менше
З 2024 р. стаж становитиме 30 років для чоловіків і 25 років
20 років
для жінок
Спецстаж
Для чоловіків — не менше 15 років, для жінок — не менше 10 років
6. Робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо організовують перевезення і
забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах.
7. Водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайняті у технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і
рудних кар’єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи.
8. Працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних,
пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах.
9. Робітники, майстри (в т. ч. старші майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи
зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання.
Пенсійний вік
Для чоловіків — 55 років, для 55 років для чоловіків і для жінок4 (пенсійний вік для жінок
жінок — 50 років
підвищується поступово, на шість місяців кожні півроку)
Загальний стаж
Стаж підвищується на 5 років для чоловіків і для жінок,
Для чоловіків — 25 років, для поступово, на 6 місяців кожного року1.
З 2024 р. стаж становитиме 30 років для чоловіків і 25 років
жінок — 20 років
для жінок
Спецстаж
Для чоловіків — не менше 12 років 6 місяців, для жінок — не менше 10 років
10. Механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах
Пенсійний вік
Загальний стаж
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Для чоловіків — 55 років, для 55 років для чоловіків і для жінок4 (пенсійний вік для жінок
жінок — 50 років
підвищується поступово, на шість місяців кожні півроку)
Стаж підвищується на 5 років для чоловіків і для жінок,
Для чоловіків — не менше 25
поступово, на 6 місяців кожного року1.
років, для жінок — не менше
З 2024 р. стаж становитиме 30 років для чоловіків і 25 років
20 років
для жінок

55

Зміни в законодавстві

Умови призначення
До 1 квітня 2015 р.
Після 1 квітня 2015 р.
пенсій
Спецстаж
Для чоловіків — не менше 20 років, для жінок — не менше 15 років
11. Працівники плавскладу морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості (крім портових суден, що
постійно працюють в акваторії порту, службово-допоміжних, роз’їзних, приміського та внутрішнього сполучення)
Пенсійний вік
Для чоловіків — 55 років, для 55 років для чоловіків і для жінок4 (пенсійний вік для жінок
жінок — 50 років
підвищується поступово, на шість місяців кожні півроку)
Загальний стаж
Для чоловіків — 25 років, для Стаж підвищується на 5 років для чоловіків і для жінок,
жінок — 20 років
поступово, на 6 місяців кожного року1.
З 2024 р. стаж становитиме 30 років для чоловіків і 25 років
для жінок
Спецстаж
Для чоловіків — 12 років 6 місяців, для жінок — 10 років
12. Працівники окремих видів суден, професій і посад плавскладу суден морського, річкового флоту та флоту рибної
промисловості
Пенсійний вік
Загальний стаж
Спецстаж

Незалежно від пенсійного віку та загального стажу

Для чоловіків — 25 років, для Стаж підвищується на 5 років для чоловіків і для жінок,
жінок — 20 років
поступово, на 6 місяців кожного року1.
З 2024 р. стаж становитиме 30 років для чоловіків і 25 років
для жінок
13. Працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення
Пенсійний вік
Незалежно від віку та загального стажу
Загальний стаж
Спецстаж
25 років
Якщо станом на 1 квітня 2015 р. спецстажу менше 25 років, то:
— з 1 квітня 2015 р. до 31 березня 2016 р. потрібно не менше
25 років 6 місяців стажу;
— з 1 квітня 2016 р. до 31 березня 2017 р. — не менше 26
років;
— із 1 квітня 2017 р. до 31 березня 2018 р. — не менше 26
років 6 місяців;
— із 1 квітня 2018 р. до 31 березня 2019 р. — не менше 27
років;
— із 1 квітня 2019 р. до 31 березня 2020 р. — не менше 27
років 6 місяців;
— із 1 квітня 2020 р. до 31 березня 2021 р. — не менше 28
років;
— із 1 квітня 2021 р. до 31 березня 2022 р. — не менше 28
років 6 місяців;
— із 1 квітня 2022 р. до 31 березня 2023 р. — не менше 29
років;
— із 1 квітня 2023 р. до 31 березня 2024 р. — не менше 29
років 6 місяців;
— із 1 квітня 2024 р. — не менше 30 років
14. Спортсмени — заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу — члени збірних команд
Пенсійний вік
Незалежно від віку
Загальний стаж
Не менше 20 років
Не менше 25 років
15. Артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів
Пенсійний вік
Незалежно від віку
Спеціальний стаж
Від 20 до 30 років
Від 20 до 35 років
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1 Після 1 квітня 2015 р. стаж має становити:

— із 1 квітня 2015 р. до 31 березня 2016 р. — не менше 25
років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;
— із 1 квітня 2016 р. до 31 березня 2017 р. — не менше 26
років у чоловіків і не менше 21 року в жінок;
— із 1 квітня 2017 р. до 31 березня 2018 р. — не менше 26
років 6 місяців у чоловіків і не менше 21 року 6 місяців у жінок;
— із 1 квітня 2018 р. до 31 березня 2019 р. — не менше 27
років у чоловіків і не менше 22 років у жінок;
— із 1 квітня 2019 р. до 31 березня 2020 р. — не менше 27
років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок;
— із 1 квітня 2020 р. до 31 березня 2021 р. — не менше 28
років у чоловіків і не менше 23 років у жінок;
— із 1 квітня 2021 р. до 31 березня 2022 р. — не менше 28
років 6 місяців у чоловіків і не менше 23 років 6 місяців у жінок;
— із 1 квітня 2022 р. до 31 березня 2023 р. — не менше 29
років у чоловіків і не менше 24 років у жінок;
— із 1 квітня 2023 р. до 31 березня 2024 р. — не менше 29
років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 років 6 місяців у жінок;
— із 1 квітня 2024 р. або після цієї дати — не менше 30 років
у чоловіків і не менше 25 років у жінок.

2 До досягнення 50-річного віку право на пенсію за вислугу
років матимуть жінки після досягнення ними такого віку:
— 45 років — які народилися до 31 березня 1970 р. включно;
— 45 років 6 місяців — із 1 квітня 1970 р. до 30 вересня
1970 р.;
— 46 років — із 1 жовтня 1970 р. до 31 березня 1971 р.;
— 46 років 6 місяців — із 1 квітня 1971 р. до 30 вересня
1971 р.;
— 47 років — із 1 жовтня 1971 р. до 31 березня 1972 р.;
— 47 років 6 місяців — із 1 квітня 1972 р. до 30 вересня
1972 р.;
— 48 років — із 1 жовтня 1972 р. до 31 березня 1973 р.;
— 48 років 6 місяців — із 1 квітня 1973 р. до 30 вересня
1973 р.;
— 49 років — із 1 жовтня 1973 р. до 31 березня 1974 р.;
— 49 років 6 місяців — із 1 квітня 1974 р. до 30 вересня
1974 р.;
— жінкам, які народилися після 1 жовтня 1974 р., пенсії призначатимуть після досягнення ними 50-річного віку.
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3 Якщо станом на 1 квітня 2015 р. у чоловіків немає 20, а в
жінок 17 років 6 місяців спецстажу, після 1 квітня 2015 р. для призначення пенсії за вислугу років спецстаж має становити:
— із 1 квітня 2015 р. до 31 березня 2016 р. — не менше 20
років 6 місяців у чоловіків і не менше 18 років у жінок;
— із 1 квітня 2016 р. до 31 березня 2017 р. — не менше
21 року у чоловіків і не менше 18 років 6 місяців у жінок;
— із 1 квітня 2017 р. до 31 березня 2018 р. — не менше
21 року 6 місяців у чоловіків і не менше 19 років у жінок;
— із 1 квітня 2018 р. до 31 березня 2019 р. — не менше 22
років у чоловіків і не менше 19 років 6 місяців у жінок;
— із 1 квітня 2019 р. до 31 березня 2020 р. — не менше 22
років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років у жінок;
— із 1 квітня 2020 р. до 31 березня 2021 р. — не менше 23
років у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;
— із 1 квітня 2021 р. до 31 березня 2022 р. — не менше 23
років 6 місяців у чоловіків і не менше 21 року в жінок;
— із 1 квітня 2022 р. до 31 березня 2023 р. — не менше 24
років у чоловіків і не менше 21 року 6 місяців у жінок;
— із 1 квітня 2023 р. до 31 березня 2024 р. — не менше 24
років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років у жінок;
— із 1 квітня 2024 р. і після цієї дати — не менше 25 років у
чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок.

4 До досягнення 55-річного віку право на пенсію за вислугу
років матимуть жінки після досягнення ними такого віку:
— 50 років — які народилися до 31 березня 1965 р. включно;
— 50 років 6 місяців — із 1 квітня 1965 р. до 30 вересня
1965 р.;
— 51 року — з 1 жовтня 1965 р. до 31 березня 1966 р.;
— 51 року 6 місяців — із 1 квітня 1966 р. до 30 вересня
1966 р.;
— 52 років — із 1 жовтня 1966 р. до 31 березня 1967 р.;
— 52 років 6 місяців — із 1 квітня 1967 р. до 30 вересня
1967 р.;
— 53 років — із 1 жовтня 1967 р. до 31 березня 1968 р.;
— 53 років 6 місяців — із 1 квітня 1968 р. до 30 вересня
1968 р.;
— 54 років — із 1 жовтня 1968 р. до 31 березня 1969 р.;
— 54 років 6 місяців — із 1 квітня 1969 р. до 30 вересня
1969 р.
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Олена Ткаченко,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Резерв відпусток:

алгоритм створення

Ні для кого не секрет, що створення забезпечення під відпускні
(іншими словами — резерву відпусток) — вимога насамперед
бухгалтерська. Але оскільки деякі показники напряму залежать
від тривалості відпусток, установленої в колективному договорі,
графіка відпусток, складеного на рік, планового та фактичного
фонду оплати праці, для визначення якого використовують дані
штатного розпису, до розрахунку та створення резерву відпусток
часто залучають працівників кадрової служби. Крім того, чітких
правил щодо розрахунку показників немає, а тому порядок їх
розрахунку має бути встановлений внутрішнім документом
(розпорядженням, наказом) про облікову політику підприємства

Нормативно-правові акти до теми:
Податковий кодекс України (далі — ПКУ);
Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП);
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504/96);
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджене
наказом Мінфіну України від 28 жовтня 2003 р. № 601 (далі — П(С)БО 26 «Виплати працівникам»);
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом
Мінфіну України від 31 січня 2000 р. № 20 (далі — П(С)БО 11 «Зобов’язання»);
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну України від 25 лютого 2000 р. № 39 (далі —
П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»).
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Для чого створюють резерв
відпусток
Як пам’ятаємо, кожен працівник має право
на щорічну основну відпустку тривалістю не
менше ніж 24 календарних дні на рік. Зазвичай більшість відпускників бажають скористатися своїм правом у так званий сезон відпусток, тобто протягом періоду з кінця весни
до початку осені. Відповідно до статті 21 Закону № 504/96 підприємство має виплатити
працівнику всю суму відпускних не пізніше
ніж за три дні до початку відпустки. Тому і всі
витрати підприємства, пов’язані з виплатою
відпускних, припадають на період відпусток.
Проте підприємство може рівномірно розподілити ці витрати шляхом щомісячних протягом року відрахувань у резерв відпускних. Для
цього воно визначає суму коштів, яку кожен
місяць відносить на витрати (у бухгалтерському обліку). Коли настає пора відпусток, суми
відпускних виплачуються з резерву, і підприємство не має проблем з пошуком вільних коштів
для оплати відпусток працівникам. Саме для
цього і створюється забезпечення під відпускні.

Чи обов’язково створювати
забезпечення під відпускні
Відповідно до пункту 13 П(С)БО 11
«Зобов’язання» підприємства мають створювати забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на
виплату відпускних працівникам.
Водночас, згідно з пунктом 8 розділу І
П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого
підприємництва», суб’єкти малого підприємництва, які мають право на застосування
спрощеного бухгалтерського обліку доходів і
витрат, можуть не створювати забезпечення
наступних витрат і платежів, у т. ч. на оплату
майбутніх відпусток працівникам, а визнають
відповідні витрати в періоді їх фактичного по-
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Коли настає пора відпусток, суми
відпускних виплачуються з резерву,
і підприємство не має проблем
з пошуком вільних коштів для
оплати відпусток працівникам
несення. Про це йдеться і в листі Мінфіну від
23 січня 2014 р. № 31-08410-07-10/1550.
Норми щодо створення забезпечення під відпускні є імперативними, а отже,
обов’язковими для виконання. На цьому
Мінфін наголошував ще в листі від 9 червня
2006 р. № 31-34000-20-25/12321.

Для яких відпусток створюється
забезпечення
Оскільки забезпечення формують для виплат
за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, то резерв створюють тільки для
щорічних відпусток (основних і додаткових),
а також додаткових відпусток працівникам,
які мають дітей. Решта відпусток (навчальні,
творчі тощо) не накопичуються, тому під них
забезпечення не створюють.

Як створити резерв відпусток
На жаль, у П(С)БО 11 «Зобов’язання» жодної
інформації про те, як створювати резерв відпусток, немає. Єдиний документ, у якому міститься така інформація, — це Інструкція про
застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затверджена наказом Мінфіну від 30 листопада 1999 р. № 291. У ній розшифровується
субрахунок 471, на якому відображається забезпечення оплати відпусток. А саме: сума
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забезпечення визначається щомісяця, виходячи з кількох показників.
За загальною формулою щомісячна сума
резерву (Рв) визначається як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам
у поточному місяці (Фз) і коефіцієнта резервування (Крез). На цьому субрахунку також
узагальнюється інформація про забезпечення
обов’язкових відрахувань (зборів) від забезпечення оплати відпусток, тобто слід урахувати
також суму ЄСВ, що нараховується на фонд
оплати праці (Кєсв).
Отже, формула для визначення суми місячного резерву виглядатиме так:
Рв = Фз × Крез × Кєсв,
де Крез обчислюється як відношення річної
планової суми на оплату відпусток (Пв) до загального планового фонду оплати праці (Пфоп):
Крез = Пв/Пфоп;
а Кєсв визначають за формулою:
(100 % + ставка ЄСВ) : 100 %.
Для розрахунку резерву відпусток роботодавець повинен скласти графік відпусток на рік
і визначити суму річного фонду оплати праці,
а також планову суму витрат на оплату відпусток.
Річна планова сума на оплату праці (Пфоп)
найбільш точно визначається на основі штатного розпису, в якому зазначені оклади, та
системи преміювання з урахуванням фактичної кількості працівників.
Планову суму витрат на оплату відпусток
(Пв) обчислюють із середньої тривалості відпусток працівників і планової середньоденної
зарплати. Останню обчислюють шляхом ділення планового фонду оплати праці на кількість календарних днів у календарному році
за мінусом святкових і неробочих днів (такі
дні перелічені в ст. 73 КЗпП).
Ці показники розраховуються, як правило,
раз на рік на початку року, хоча чітких правил
щодо цього немає, а тому порядок розрахунку
таких показників має бути встановлено внут
рішнім документом (розпорядженням, наказом) про облікову політику підприємства.
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Розглянемо розрахунок резерву відпусток
на прикладі.

Приклад
У березні 2015 р. підприємство
фактично нарахувало працівникам заробітну плату в сумі 105 000 грн.
Кількість працівників підприємства —
10 осіб. Підприємству присвоєно 15-й
клас професійного ризику виробництва
(ставка ЄСВ — 37 %). Річний плановий
фонд оплати праці — 100 тис. грн. Середня тривалість щорічних відпусток працівників — 26 к. дн.
Обчислимо суму резерву відпусток
у березні 2015 р.:
Планова річна сума відпускних:
Пв = 26 к. дн. ×10 осіб × (100 000
грн : 355 к. дн. : 10 осіб) = 7323,94 грн.
Коефіцієнт резервування:
Крез = 7323,94 грн : 100 000 грн =
0,0732.
Коефіцієнт для урахування ЄСВ:
Кєсв = (100 % + 37 %) : 100 % = 1,37.
Сума резерву відпусток у березні:
Рв= 105 000 грн ×0,0732 × 1,37
=10 529,82 грн.

Коригування резерву
Оскільки забезпечення — це зобов’язання
з невизначеною сумою, то періодично, на
дату балансу, його необхідно переглядати і
коригувати в бік збільшення або зменшення
(п. 18 П(С)БО 11). Причиною коригування
може стати зміна планових показників оплати праці, чисельності працівників, збільшення
тривалості відпусток тощо.
Для коригування на дату балансу слід визначити кількість невикористаних днів відпустки кожним працівником станом на кінець
звітного періоду та помножити отриманий
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результат на середньоденну зарплату з урахуванням нарахованого ЄСВ, визначену за
Порядком обчислення середньої заробітної
плати, затвердженим постановою КМУ від
8 лютого 1995 р. № 100: фактично нараховану зарплату за 12 місяців, що передують місяцю коригування резерву, ділять на кількість
календарних днів у такому періоді (за винятком святкових і неробочих днів).
Такий розрахунок на практиці доцільно
проводити під час річної інвентаризації забезпечень.

Податковий облік:
ураховуємо зміни — 2015
Із 2015 р. платники податку на прибуток перейшли на нові правила розрахунку цього податку, який тепер обчислюється з бухгалтерського
фінансового результату (за П(С)БО чи МСФЗ),
відкоригованого на різниці, передбаченій ПКУ,
в т. ч. різниці, яка виникає під час формування
резервів (забезпечень) (пп. 134.1.1 ПКУ).
На підставі підпунктів 139.1.1, 139.2.1 ПКУ
фінансовий результат до оподаткування: збільшується на суму витрат на формування резервів і забезпечень для відшкодування наступних
(майбутніх) витрат (окрім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов’язані
з оплатою праці) відповідно до НП(С)БО або
МСФЗ. А згідно з підпунктами 139.1.2, 139.2.2
ПКУ він зменшується на суму витрат (окрім
оплати відпусток працівникам та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, які відшкодовані за рахунок резервів і забезпечень),
сформованих за НП(С)БО або МСФЗ. Тобто, як
бачимо, витрати на формування резерву відпусток та інших зарплатних резервів, як і витрати на їх використання, не потрапили до різниць.
Але оскільки об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається за даними
бухгалтерського обліку, то сума резерву безпосередньо впливає на його розмір.
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Увага!
Уся сума витрат на формування резерву
відпусток під час нарахування такого
резерву впливатиме на об’єкт оподаткування податком на прибуток.
Крім того, за перехідними правилами, до
податкових витрат включаються витрати на
оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, відшкодовані (мається на увазі виплачені) після 1 січня 2015 р. за рахунок резервів і забезпечень,
сформованих до 1 січня 2015 р., якщо такі
витрати не були враховані під час визначення об’єкта оподаткування до 1 січня 2015 р.
(п. 24 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ). Тож на
їхню суму зменшують фінансовий результат
до оподаткування.

Відповідальність за нестворення
резерву відпусток
Нестворення резерву відпусток можна розцінити як ведення бухгалтерського обліку з порушенням установленого порядку та внесення
неправдивих даних до фінансової звітності. За
таке порушення посадовим особам підприємств загрожує адміністративна відповідальність згідно зі статтею 1642 КУпАП у формі
штрафу в розмірі від 136 до 255 грн, а в разі
повторного порушення протягом року — від
170 до 340 грн.
Але слід зауважити, що накладати такі штрафи може лише Державна фінансова інспекція,
яка здійснює державний фінансовий контроль
за використанням і збереженням державних
фінансових ресурсів (ст. 2341 КУпАП). Це означає, що зазначена відповідальність поширюється тільки на підприємства, які є одержувачами
бюджетних коштів. 
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Вікторія Галкіна,

науковий редактор журналу
«Кадровик України»

Робота у вихідні, святкові
та неробочі дні

В

ихідні надаються працівникам відповідно до статті 67 КЗпП. Загальним
вихідним за п’ятиденного та шестиденного робочих тижнів є неділя. Другий
вихідний за п’ятиденного робочого тижня
встановлюється підприємством самостійно.
Якщо на підприємстві встановлено підсумований облік робочого часу, вихідні дні для
кожного працівника визначаються графіками
змінності.
Згідно зі статтею 67 КЗпП вихідні та робочі
дні можуть переноситися:
вихідні дні переносяться, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним
(вихідний переноситься на наступний після
святкового або неробочого). Таке перенесення
відбувається на підставі КЗпП і не потребує видання наказу по підприємству;
робочі дні переносяться з метою створення сприятливих умов для використання
святкових і неробочих днів з огляду на рекомендації КМУ. Керівник підприємства в цьому
випадку видає наказ про перенесення робочих
днів, без якого вони не переносяться.
Перенесення робочих або вихідних днів
у порядку, передбаченому статтею 67 КЗпП,
змінює режим роботи підприємства, тому всі
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працівники мають виходити на роботу згідно з
новим графіком роботи.
Приклад 1
У травні 2015 р. вихідний із суботи, 9 травня, перенесено на понеділок, 11 травня. Якщо окремі працівники
11 травня виходять на роботу, це має
оформлюватися як робота у вихідний день.

Приклад 2
У січні 2015 р. за рекомендацією
КМУ робочий день із п’ятниці,
2 січня, було перенесено на суботу, 17 січня. Працівники, які залучалися до роботи
2 січня, працювали у вихідний день, отже,
повинні були отримати подвійну оплату
або інший день відпочинку.

Залучення до роботи у вихідний день
Робота у вихідні забороняється (ст. 71 КЗпП).
У виняткових випадках дозволяється залучення
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окремих працівників до роботи у вихідні тільки
з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства. Такі виняткові випадки
перелічені у частині другій статті 71 КЗпП:
для відвернення або ліквідації наслідків
стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
для відвернення нещасних випадків, які
ставлять або можуть поставити під загрозу
життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі людей або псування майна;
для виконання невідкладних, наперед не
передбачених робіт, від негайного виконання
яких залежить у подальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;
для виконання невідкладних вантажнорозвантажувальних робіт із метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи
скупчення вантажів у пунктах відправлення та
призначення.
В інших випадках, не передбачених законодавством, залучення до роботи у вихідний
день, навіть за згодою працівника, не допускається.
Певні категорії працівників заборонено залучати до роботи у вихідний, навіть у виняткових випадках, до них належать:
вагітні жінки (ст. 176 КЗпП);
жінки, які мають дітей віком до трьох
років (ст. 176 КЗпП);
працівники, молодші 18 років (ст. 192
КЗпП).
Для залучення до роботи у вихідний державних службовців згода профспілки не потрібна. Відповідно до статті 20 Закону України
«Про державну службу» від 16 грудня 1993 р.
№ 3723-XII державні службовці зобов’язані
з’явитися на службу за розпорядженням керівника органу, в якому вони працюють, для
виконання невідкладної та непередбаченої
роботи. Зазначена робота компенсується на
підставі трудового законодавства.
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Якщо роботодавець дотримується вимог,
установлених законодавством до залучення
працівників до роботи у вихідний, працівник
зобов’язаний вийти на роботу у вихідний або
святковий день. Невиконання такого наказу роботодавця є порушенням трудової дисципліни,
за яке працівнику може бути оголошено догану,
а якщо до нього вже застосовувались заходи
дисциплінарного впливу, працівник може бути
звільнений за пунктом 3 статті 40 КЗпП. Відсутність на роботі у вихідний протягом трьох годин
можна також вважати прогулом без поважних
причин. У такому випадку працівник може бути
звільнений згідно з пунктом 4 статті 40 КЗпП.
Нагадаємо, що таке звільнення відбувається незалежно від того, чи застосовувались до працівника раніше заходи дисциплінарного впливу.

Увага!
Залучати працівників до роботи у вихідний
можна тільки для виконання роботи,
передбаченої умовами трудового договору. Вимога роботодавця щодо виходу на
роботу у вихідний або святковий день для
виконання роботи, не передбаченої трудовим договором, є незаконною, а тому відмова працівника не матиме жодних негативних наслідків для нього.
Якщо на підприємстві систематично застосовується робота у вихідний, слід переглянути режим роботи працівників. Можливо, буде доцільним установити підсумований
облік робочого часу, адже робота у вихідний
має проходити тільки у виняткових випадках.

Робота у святкові та неробочі дні
Святкові та неробочі дні встановлені статтею
73 КЗпП. Зверніть увагу, що в 2015 р. святкових днів стало більше, адже нещодавно було
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внесено зміни до КЗпП і запроваджено новий
для України святковий день — День захисника
України. Тож загальна кількість святкових і неробочих днів за рік зросла, їх тепер 11, а не 10,
як було раніше.
Отже, святкові дні (ст. 73 КЗпП):
1 січня — Новий рік,
7 січня — Різдво Христове,
8 березня — Міжнародний жіночий день,
1 та 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих,
9 травня — День Перемоги,
28 червня — День Конституції України,
24 серпня — День Незалежності України,
14 жовтня — День захисника України.
Неробочими днями є дні релігійних свят,
в які робота не проводиться, це:
Різдво Христове (7 січня),
Великдень (Пасха) — один день,
Трійця — один день.
Окрім цього, за поданням релігійних громад інших (неправославних) конфесій, зареєстрованих в Україні, роботодавці мають надавати особам, які сповідують відповідні релігії,
до трьох днів відпочинку протягом року для
святкування їхніх великих свят із відпрацюванням за ці дні.
У святкові та неробочі дні допускаються
роботи, припинення яких неможливе через
виробничо-технічні умови (безперервно діючі
підприємства), та роботи, спричинені необхідністю обслуговування населення. У ці дні допускаються роботи із залученням працівників
у випадках та в порядку, передбачених для роботи у вихідний.

Терміни надання працівникам інших днів
відпочинку за роботу у вихідний законодавством не встановлені, тому це питання бажано
врегулювати у правилах внутрішнього трудового розпорядку (далі — ПВТР). Наприклад,
у ПВТР можна прописати, що відгули мають
бути використані протягом місяця.*
Згідно зі статтею 107 КЗпП робота у святковий та неробочий день оплачується в подвійному розмірі. За бажанням працівника, який
працював у святковий день, йому може бути
наданий також інший день відпочинку. Тобто
на відміну від роботи у вихідний, коли має бути
обрана одна з двох форм компенсації, якщо
працівник вийшов на роботу у святковий або
неробочий день, він може отримати і подвійну
оплату за цей день, і інший день відпочинку.
Оплата за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні обчислюється за правилами статті
107 КЗпП, а саме:
працівникам, які працюють за відрядною системою оплати праці, — за подвійними
відрядними розцінками;
працівникам, праця яких оплачується за
годинними або денними ставками, — в розмірі подвійної годинної або денної ставки;
працівникам, які одержують місячний
оклад, — у розмірі одинарної годинної або
денної ставки понад оклад, якщо робота у вихідний, святковий або неробочий день провадилася в межах місячної норми робочого
часу, і в розмірі подвійної годинної або денної
ставки понад оклад, якщо робота провадилася
понад місячну норму.

Увага!

Компенсація за роботу у вихідний
або святковий день
Відповідно до статті 72 КЗпП робота у вихідний компенсується, за згодою сторін:
наданням іншого дня відпочинку,
або оплатою у подвійному розмірі.
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У подвійному розмірі оплачуються години,
фактично відпрацьовані у вихідний, святковий або неробочий день. У табелі обліку робочого часу має бути відображена кількість
годин, які відпрацював працівник у цей день.
*Детальніше про надання відгулів — у № 7/2013, с. 85.
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Документальне оформлення роботи
у вихідний день
1. Доповідна записка
Зазвичай про необхідність залучення працівників до роботи у вихідний повідомляє керівник
структурного підрозділу у доповідній записці
(додаток 1). У ній описуються причини, що зумовили необхідність роботи у вихідний окремих працівників, та зазначаються їхні прізвища.

2. Отримання згоди профспілки
Роботодавець звертається до профспілки,
членами якої є працівники, яких планується

залучити до роботи у вихідний, із проханням
надати згоду на це. Згода не потрібна, якщо
планується залучити до роботи у вихідний
працівників, які не є членами профспілки.

3. Узгодження форми компенсації
Якщо профспілка надала згоду на роботу у вихідний, роботодавець і працівник узгоджують
форму компенсації. Підтвердженням досягнення згоди щодо форми компенсації буде заява працівника, в якій він укаже бажаний вид
компенсації.
Текст заяви може бути таким, як наведено
у додатках 2 і 3.

Додаток 1
Зразок доповідної записки про залучення працівників до роботи у вихідний
Директору
ТОВ «Рум’яна паляниця»
Нечаєву А. О.
Доповідна записка
23.04.2015
Про залучення працівників
до роботи у вихідний
У зв’язку з виробничою аварією, що сталася 22 квітня 2015 р. і призвела до виведення з ладу апарату для просіювання борошна, виникла
потреба в залученні окремих працівників до роботи у вихідний.
Для виконання невідкладних робіт з усунення несправностей обладнання прошу залучити до роботи в суботу, 25 квітня 2015 р., слюсарів із
ремонту технологічних установок Орлюка П. І. та Криворучка С. М.
Начальник виробництва			
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Ткач		

Ю. Ю. Ткач
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Додаток 2
Зразок заяви працівника щодо компенсації за роботу у вихідний день
у вигляді оплати в подвійному розмірі
Директору ТОВ
«Рум’яна паляниця»
Нечаєву А. О.
слюсаря з ремонту
технологічних установок
Криворучка С. М.
Заява
Прошу компенсувати мою роботу у вихідний день, суботу, 25 квітня
2015 р., оплатою в подвійному розмірі.
24.04.2015						

Криворучко

Додаток 3
Зразок заяви працівника щодо компенсації за роботу у вихідний день
у вигляді надання іншого дня відпочинку
Директору ТОВ
«Рум’яна паляниця»
Нечаєву А. О.
слюсаря з ремонту
технологічних установок
Орлюка П. І.
Заява
Прошу компенсувати мою роботу у вихідний день, суботу, 25 квітня
2015 р., наданням іншого дня відпочинку — 27 квітня 2015 р.
24.04.2015						

Криворучко

Примітка. Працівник може і не зазначати в заяві конкретну дату іншого дня відпочинку, якщо він точно не знає, коли він
зможе його використати.
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4. Видання наказу про роботу у вихідний день
Саме наказ по підприємству, а не доповідна
записка є підставою для виходу працівників

на роботу у вихідний. Працівники мають бути
ознайомлені з наказом під підпис. Зразок наказу наведено в додатку 4.

Додаток 4
Зразок наказу про залучення працівників до роботи у вихідний
ТОВ «РУМ’ЯНА ПАЛЯНИЦЯ»
НАКАЗ
24.04.2015

м. Харків

№ 74-к

Про залучення працівників
до роботи у вихідний
Для виконання невідкладних, заздалегідь непередбачених робіт, від негайного виконання яких залежить подальша нормальна робота підприємства,
НАКАЗУЮ:
1. Залучити до роботи у вихідний — суботу, 25 квітня 2015 р., таких
працівників:
— слюсаря з ремонту технологічних установок Орлюка П. І.,
— слюсаря з ремонту технологічних установок Криворучка С. М.
2. Компенсувати роботу у вихідний день Орлюку П. І. наданням іншого
дня відпочинку, Криворучку С. М. — оплатою в подвійному розмірі відповідно до статті 107 КЗпП.
Підстави: 1. Доповідна записка начальника виробництва Ткача Ю. Ю. від
23.04.2015;
2. Протокол засідання первинної профспілкової організації від
24.04.2015 № 2 (про надання дозволу на залучення працівників
до роботи у вихідний);
3. Заяви Орлюка П. І. та Криворучка С. М. щодо обрання форми
компенсації за роботу у вихідний.
Директор			

Нечаєв			

А. О. Нечаєв

З наказом ознайомлені:
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає
Ігор Биць, головний спеціаліст відділу
координації правової роботи та застосування
законодавства Юридичного департаменту
Міністерства соціальної політики України
Провідник пасажирського вагону на залізничному транспорті не
погоджується підписувати попередження про укладення контракту. Чи має право роботодавець звільнити працівника з роботи,
як такого, що не погодився з переведенням на контрактну форму
трудового договору?

Відповідно до частини третьої статті 21 КЗпП особливою формою трудового договору є контракт, в якому
строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін (у т. ч. матеріальна), умови
матеріального забезпечення та організації
праці працівника, умови розірвання договору,
в т. ч. дострокового, можуть встановлюватися
угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.
Згідно з частиною четвертою статті 4 Закону України «Про залізничний транспорт»
від 4 липня 1996 р. № 273/96-ВР (далі — Закон № 273/96) створення, реорганізація та
ліквідація підприємств, установ і організацій,
які входять до складу залізниць, затвердження їхніх статутів (положень), а також укладання контрактів (трудових договорів) з їхніми
керівниками здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством України,
а також статутами залізниць.
Стаття 15 Закону № 273/96 визначає, що
трудові відносини працівників залізничного
транспорту загального користування регулюються КЗпП, положенням «Про дисципліну працівників залізничного транспорту
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України», затвердженим постановою КМУ від
26 січня 1993 р. № 55, та іншими актами законодавства.
Працівники залізничного транспорту загального користування, які обслуговують пасажирів, працевлаштовуються на підприємства пасажирського залізничного транспорту загального користування за контрактною формою
трудового договору. Перелік категорій працівників залізничного транспорту, які працевлаш
товуються за контрактною формою трудового
договору, затверджено постановою КМУ від
15 липня 1997 р. № 764 (далі — Перелік). Провідник пасажирського вагона на підставі Переліку приймається на роботу за контрактом.
У зв’язку із змінами в організації виробниц
тва та праці допускається зміна істотних умов
праці в разі продовження роботи за тією ж
спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про
зміну істотних умов праці — систем і розмірів
оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого
часу, суміщення професій, зміну розрядів і
найменування посад тощо (сюди можна віднести, зокрема, зміну форми трудового договору на контракт) працівник повинен бути пові-
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домлений не пізніше ніж за два місяці (ст. 32
КЗпП).
Для запровадження контрактної форми
трудового договору з раніше прийнятими працівниками слід видати наказ про те, що за законом змінюється форма трудового договору, й
ознайомити з ним працівників за два місяці до
укладення контракту.
Відмова працівника укласти контракт може
бути підставою для припинення трудового

договору за пунктом 6 статті 36 КЗпП, якщо
відповідно до законодавства така форма трудового договору для цього працівника була
обов’язковою (п. 10 постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада
1992 р. № 9). В разі звільнення за цим пунктом
працівникам виплачується вихідна допомога в
розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП).

Керівник бюджетного підприємства прийняв на роботу головного бухгалтера для ведення бухгалтерського обліку та звітності. Чи відповідатиме нормам законодавства, якщо керівник підприємства візьме на
себе функцію з ведення бухгалтерського та податкового обліку?
Хто буде відповідати в такому разі за несвоєчасне виконання функцій
бухгалтерського обліку та достовірність даних бухгалтерської та податкової звітності?
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення
фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах,
збереження оброблених документів, регістрів
і звітності протягом установленого терміну, але
не менше трьох років, несе власник (власники)
або уповноважений орган (посадова особа),
який керує підприємством відповідно до законодавства й установчих документів (ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р.
№ 996-XIV (далі — Закон № 996)).
Для забезпечення ведення бухгалтерського
обліку підприємство самостійно обирає форми його організації. Однією з яких є самостійне
ведення бухгалтерського обліку та складання
звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації
бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких згідно із
законодавством має оприлюднюватися, та в
бюджетних установах.
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Відповідно до частини восьмої статті 9 Закону № 996 відповідальність за несвоєчасне
складання первинних документів і регістрів
бухгалтерського обліку та недостовірність
відображених у них даних несуть особи, які
склали та підписали ці документи.
Типове положення про бухгалтерську
службу бюджетної установи, затверджене
постановою КМУ від 26 січня 2011 р. № 59
(далі — Типове положення), визначає завдання та функціональні обов’язки бухгалтерської
служби бюджетної установи, повноваження її
керівника — головного бухгалтера та вимоги
до його професійно-кваліфікаційного рівня.
За пунктом 20 Типового положення голов
ний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього пов
новажень несе відповідальність на підставі
законодавства.
Керівник підприємства, установи забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені у первинних документах і виконання всіма
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підрозділами, службами та працівниками
правомірних вимог головного бухгалтера
щодо порядку оформлення та подання для
обліку відомостей і документів (п. 2.13 Поло-

ження про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
24 травня 1995 р. № 88).

Працівник звільнився з роботи та загубив трудову книжку. Він
звернувся до колишнього роботодавця з проханням видати йому
дублікат трудової книжки для подальшого працевлаштування, але
йому було відмовлено у зв’язку з тим, що керівник підприємства не
може знайти довідки про його стаж на попередніх підприємствах.
Чи правомірні дії роботодавця?
Особа, яка втратила трудову книжку,
має право звернутися до власника за
останнім місцем роботи за дублікатом, а власник зобов’язаний видати його. Відмова роботодавця видати дублікат трудової
книжки працівнику є порушенням вимог трудового законодавства. Відповідно до статті 48
КЗпП трудова книжка є основним документом
про трудову діяльність працівника. Згідно з
пунктом 5.1 Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої
наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту
населення України від 29 липня 1993 р. № 58
(далі — Інструкція № 58) особа, яка загубила
трудову книжку (вкладиш до неї), зобов’язана
негайно заявити про це роботодавцю за місцем останньої роботи. Не пізніше 15 днів після
отримання такої заяви, а в разі ускладнення —
в інші строки, роботодавець видає працівнику
іншу трудову книжку або вкладиш до неї (нових зразків) із написом «Дублікат» у правому
верхньому кутку першої сторінки.
На підставі пункту 5.2 Інструкції № 58 дублікат трудової книжки або вкладиш до неї заповнюється за загальними правилами. У розділи «Відомості про роботу», «Відомості про
нагородження» та «Відомості про заохочення»
під час заповнення дубліката вносять записи
про роботу, а також про нагородження та заохочення за місцем останньої роботи на під-
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ставі раніше виданих наказів (розпоряджень).
Якщо працівник до влаштування на це підприємство вже працював, то під час запов
нення дубліката трудової книжки в розділ
«Відомості про роботу» у графу 3 спочатку
вноситься запис про загальний стаж його
роботи до влаштування на це підприємство,
який підтверджується документами.
Стаж роботи записується сумарно, тобто
зазначається загальна кількість років, місяців,
днів роботи без уточнення того, на якому підприємстві, коли та на яких посадах працював у
минулому власник трудової книжки.
Після цього загальний стаж, підтверджений належно оформленими документами,
записується за окремими періодами роботи в
такому порядку:
 у графі 2 зазначається дата прийняття
на роботу;
 у графі 3 пишеться найменування підприємства, на якому працював працівник, а
також цех (відділ) і посада (робота), на яку
було прийнято працівника.
Роботодавець зобов’язаний сприяти працівникові в одержанні документів, які підтверджують стаж його роботи, що передував
влаштуванню на це підприємство. Такими документами є довідки, видані працівникові за
всіма попередніми місцями роботи, в яких містяться відомості про періоди роботи, підтвер-
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джені виданими на цих підприємствах наказами
про прийняття, звільнення працівника, нагороди
тощо, підписані посадовими особами та засвідчені печаткою. На підставі цих документів і вноситься запис до дубліката трудової книжки за

правилами, визначеними у пункті 5.3 Інструкції
№ 58.
Якщо документи не містять даних про роботу в минулому, в дублікат трудової книжки
вносяться тільки ті дані, що є в документах.

На запитання читачів відповідає
Олена Охріменко, заступник директора
департаменту — начальник відділу спеціальних пенсій
департаменту пенсійного забезпечення
Пенсійного фонду України

Особа одержує пенсію за віком відповідно до Закону України «Про
державну службу», а працює — на науковій посаді. Чи буде відноситися ця робота роботи на «інших посадах»?
Статтею 37 Закону України «Про
державну службу» від 16 грудня
1993 р. № 3723-XII у редакції, яка
діє з 1 квітня 2015 р., чітко визначено, під
час роботи на яких посадах, тимчасово, у
період з 1 квітня 2015 р. по 31 грудня 2015 р.,
пенсія, призначена відповідно до цієї статті
не виплачуватиметься. Зважаючи на те, що

час роботи особи на посаді, яка дає право
на призначення пенсії на підставі статті 24
Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» від 13 грудня 1991 р.
№ 1977-XII, вказаною нормою не зазначено,
під час застосування особливого порядку
виплати пенсії її слід розцінювати як роботу
на «інших посадах».

Які документи мають надавати працюючі особи, які одержують
пенсію за спеціальними законами, для уточнення характеру та
періоду роботи після 1 квітня 2015 р.?
Згідно з пунктом 2.21 Порядку подання та оформлення документів для
призначення (перерахунку) пенсій
відповідно до Закону України «Про загаль
нообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 р.
№ 22-1, у разі працевлаштування (початку
діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що
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є базою нарахування ЄСВ) після призначення
пенсії особа повідомляє орган, що призначає
пенсію за місцем перебування на обліку як
одержувача пенсії, про дату працевлаштування,
вид зайнятості шляхом подання заяви. На підставі пункту 2 частини другої статті 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р.
№ 1058-IV (далі — Закон № 1058) особа надає
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на вимогу органу, що призначає пенсію, документи, які засвідчують відповідні відомості (в т. ч.
копію трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копію цивільно-правового
договору). Згідно зі статтею 50 Закону № 1058
суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зло-

вживань із боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть
бути повернуті пенсіонером добровільно або
стягуються на підставі рішень територіальних
органів Пенсійного фонду чи в судовому
порядку.

Особі призначена пенсія відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Як із 1 квітня 2015 р. буде виплачуватися пенсія, якщо особа працює юристом у приватній фірмі?
На підставі статті 54 Закону України
«Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 р.
№ 2262-XII (далі — Закон), тимчасово, у
період з 1 квітня 2015 р. по 31 грудня 2015 р.,
особам, яким пенсія призначена згідно з цим
Законом (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів
війни ІІІ групи й учасників бойових дій, осіб,
на яких поширюється чинність п. 1 ст. 10
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»), тільки в

разі їх роботи на посадах, які дають право на
призначення пенсії або щомісячного довічного
грошового утримання в порядку та на умовах,
передбачених законами України «Про статус
народного депутата України», «Про державну
службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій
і статус суддів», пенсії, призначені за цим
Законом, не виплачуються.
Зважаючи на викладене, оскільки особа
не працює на посадах, зазначених вище,
призначена пенсія буде виплачуватися в
повному обсязі.

Особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та станом на 1 квітня 2015 р. працює за договором цивільно-правового
характеру (має право на індексацію пенсії). Розмір призначеної пенсії становить 1400 грн, розмір пенсії з індексацією — 1579,36 грн,
тобто більше ніж 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для
осіб, які втратили працездатність. Чи буде встановлюватись у такому випадку обмеження виплати пенсії з урахуванням індексації?
Згідно зі статтею 47 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058) у
редакції, що діє з 1 квітня 2015 р., тимчасово, у період з 1 квітня 2015 р. по 31 грудня
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2015 р., під час роботи особи, пенсія, призначена на підставі цього Закону (крім інвалідів
І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи й учасників
бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1
ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), розмір
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якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які

втратили працездатність. Зважаючи на викладене, з 1 квітня 2015 р. особа, яка працює за договором цивільно-правового характеру, отримуватиме пенсію в розмірі 85 % від призначеного розміру, але не менше ніж 1423,50 грн*.

Особа отримує пенсію за віком, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (1600 грн). У якому розмірі їй буде виплачуватись пенсія
з 1 квітня 2015 р., якщо вона є приватним підприємцем?
Згідно зі статтею 47 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV, тимчасово, у період з
1 квітня 2015 р. по 31 грудня 2015 р., під час
роботи особи, у т. ч. зайняття підприємниць
кою діяльністю, пенсія, призначена на підставі
цієї статті (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів
війни ІІІ групи й учасників бойових дій, осіб, на
яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), розмір якої перевищує 150 %
прожиткового мінімуму, встановленого для
осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не
менше 150 % прожиткового мінімуму, встанов-
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леного для осіб, які втратили працездатність.
Отже, з 1 квітня 2015 р. особа буде отримуватиме пенсію, розмір якої після застосування зазначеного порядку виплати становитиме
1423,50 грн**.
*Оскільки на підставі п. 2.21 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління
Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 р. № 22-1,
роботою особи вважається не тільки робота за трудовим договором, але й виконання робіт та надання послуг за договором
цивільно-правового характеру.
**Розмір пенсії зменшився б до 1360 грн, але з огляду
на те що він має бути не менше 150 % прожиткового мінімуму, пенсія становитиме 1423,50 грн.
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КАЛЕНДАР

Робочий час у травні та червні 2015 року*
Професійні свята у травні та
червні 2015 року

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 — 9; святкових днів — 4 (1, 2 травня— День
міжнародної солідарності трудящих, 9 травня— День Перемоги, 31 травня — Трійця); скорочений робочий день — 1 (8 травня). Згідно з частиною
третьою статті 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП)
збігається з вихідним, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Отже, робочий день із суботи, 2 травня, переноситься на понеділок, 4 травня, з суботи, 9 травня, — на понеділок, 11 травня,
з неділі, 31 травня, — на понеділок, 1 червня. Норма тривалості робочого
часу — 143 год.

ЧЕРВЕНЬ
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 — 20; вихідних — 9, святкових днів — 1 (28 червня— День
Конституції України). Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним, вихідний
день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Отже,
робочий день із неділі, 28 червня, переноситься на понеділок, 29 червня.
Норма тривалості робочого часу — 160 годин

03.05 Всесвітній день свободи
преси (традиц.)
10.05 День матері
12.05 Всесвітній день медичних
сестер (традиц.)
16.05 День науки
17.05 Всесвітній день
електрозв’язку (традиц.)
17.05 Всесвітній день
інформаційного
суспільства (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
06.06 День журналіста
07.06 День працівників водного
господарства
07.06 День працівників місцевої
промисловості
12.06 День працівника
фондового ринку
14.06 День працівників легкої
промисловості
14.06 Всесвітній день донора
крові (традиц.)
21.06 День медичного
працівника
23.06 День державної служби
25.06 День моряка (традиц.)
28.06 День молоді
28.06 День молодіжних та
дитячих громадських
організацій

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

Світлана Щербіна,
консультант

Порядок та особливості
звільнення працівника
за пунктом 5 статті 40 КЗпП
Нормативно-правові акти та роз’яснення до теми:
Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 р. № 322-XIII (далі — КЗпП);
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р. № 1645III (далі — Закон № 1645);
Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504/96);
Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 р. № 1835-III (далі — Закон № 1835);
Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада
2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455);
Роз’яснення Міністерства юстиції України «Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу» від 1 лютого 2011 р. (далі — Роз’яснення).

В

ідповідно до пункту 5 статті 40
КЗпП трудовий договір, укладений на
невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення
строку його чинності можуть бути розірвані
власником або уповноваженим ним органом у
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випадку нез’явлення на роботі працівника
протягом більш як чотирьох місяців підряд
унаслідок тимчасової непрацездатності. Якщо
законодавством не встановлений триваліший
строк збереження місця роботи (посади) за
певного захворювання.
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Умови збереження місця роботи на
строк понад чотири місяці
На підставі статті 25 Закону № 1645 і пункту 4.1
Інструкції № 455 особам працездатного віку,
в яких уперше виявлено захворювання на туберкульоз або стався його рецидив, листок непрацездатності для проведення безперервного
курсу лікування та оздоровлення може видаватися на строк до 10 місяців. За такими особами
місце роботи зберігається протягом 10 місяців.
Після закінчення зазначеного строку такий працівник може бути звільнений із роботи згідно з
пунктом 5 статті 40 КЗпП.

Процедура звільнення працівника
Згода профспілки. Трудовий договір може
бути розірваний за вказаною нормою лише
за попередньою згодою виборного органу
(профспілкового представника), первинної
профспілкової організації, членом якої є працівник (ст. 43 КЗпП). Подання роботодавця
має розглядатися у присутності працівника, щодо якого воно внесено. Якщо працівник хворіє, розгляд подання допускається за
письмовою заявою працівника щодо розгляду питання за його відсутності, в якій він може
висловити свої зауваження щодо звільнення.
Від його імені може виступати представник,
у т. ч. адвокат. Якщо працівник або його представник не з’явився на засідання, розгляд заяви відкладається до наступного засідання в
межах строку, визначеного частиною другою
цієї статті. У разі повторної неявки працівника
(його представника) без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.
Обґрунтоване письмове подання роботодавця про розірвання трудового договору з
працівником профспілка розглядає протягом
15 днів та в триденний строк письмово повідомляє про прийняте рішення. Якщо цей
строк минув, вважається, що виборний орган
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первинної профспілкової організації (профспілковий представник) дав згоду на розірвання трудового договору.
Відповідно до статті 431 КЗпП розірвання
трудового договору з ініціативи власника без
згоди виборного органу первинної організації
(профспілкового представника) допускається, зокрема, якщо первинної профспілкової
організації на підприємстві немає або якщо
працівник не є членом первинної профспілкової організації.
Власник може зберігати місце роботи чи
посаду за працівником, який тривалий час
хворів, на строк понад чотири місяці, якщо
це не порушує нормальної роботи підприємства, оскільки пункт 5 статті 40 КЗпП дає
право власникові звільняти працівника, але
не зобов’язує його до цього.
Звільнення працівника буде вважатися
обґрунтованим, якщо працівник не став до
роботи. В іншому випадку, навіть якщо тимчасова непрацездатність тривала понад гарантовані строки збереження місця роботи
(посади), його звільнення буде незаконним.
У Роз’ясненні зазначено, що вихід на роботу хоча б на день перериває строк, передбачений пунктом 5 статті 40 КЗпП. І надалі
чотиримісячний строк має обчислюватися
знову. Підсумовувати періоди нез’явлення
на роботу не можна.

Наказ про звільнення працівника
має бути виданий не пізніше ніж
через місяць із дня отримання
згоди профспілки
Наказ про звільнення працівника має бути
виданий не пізніше ніж через місяць із дня
отримання згоди профспілки. Якщо ж працівник вийде на роботу, звільняти його за пунктом 5 статті 40 КЗпП не можна, незважаючи
на згоду профспілки.
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Зразок наказу про звільнення у зв’язку з
нез’явленням на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд унаслідок тимчасової непрацездатності наведено в додатку 1. Із наказом
працівник має бути ознайомлений під підпис.
У разі коли працівник унаслідок хвороби не може
ознайомитися з наказом, на нашу думку, можна

надіслати йому поштою на домашню адресу копію наказу та покласти до особової справи повідомлення про вручення. Крім цього, працівнику
обов’язково видається копія наказу про звільнення з роботи на підставі статті 47 КЗпП.
Згідно з наказом до трудової книжки вноситься запис (додаток 2).

Додаток 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛЮС»
НАКАЗ
23.03.2015			

м. Київ		

№ 5-К

Про звільнення
Волинця Д. О.
У зв’язку з тим, що фахівець відділу виробництва Волинець Д. О. внаслідок тимчасової непрацездатності з 12 жовтня 2014 р. і до сьогодні відсутній на роботі через загальне захворювання і стати до роботи найближчим часом не зможе, що негативно позначається на виробництві в цілому,
НАКАЗУЮ:
1. Волинця Дмитра Олександровича, фахівця відділу виробництва,
звільнити 23 березня 2015 р. у зв’язку з нез’явленням на роботу протягом
більш як чотирьох місяців підряд унаслідок тимчасової непрацездатності
відповідно до пункту 5 статті 40 КЗпП.
2. Виплатити Волинцю Д. О. компенсацію за вісім календарних днів
невикористаної щорічної відпустки.
Підстави: 1. Подання начальника відділу виробництва.
2. Листки непрацездатності, видані Волинцю Д. О.
3. Згода профспілкового комітету (протокол засідання № 2
від 18.03.2015 р.).
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Директор ТОВ «Полюс»

підпис		

В. А. Коноваленко

З наказом ознайомлений

підпис		

Д. О. Волинець
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Додаток 2

08

23

03 2015 Звільнений у зв’язку з нез’явленням на роботу
протягом більш як чотирьох місяців підряд
унаслідок тимчасової непрацездатності,
п. 5 ст. 40 КЗпП

У такому випадку виплата вихідної допомоги не передбачена.
Період тимчасової непрацездатності зараховується до стажу роботи, що дає право на
щорічну відпустку (ст. 9 Закону № 504/96).
Це слід враховувати під час обчислення кількості днів невикористаної відпустки для виплати компенсації.

Увага!
Відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, не
провадяться, якщо працівник звільняється
за пунктом 5 статті 40 КЗпП (ст. 22 Закону
№ 504/96).
Звільнення за пунктом 5 статті 40 КЗпП
не допускається щодо працівників, які:
перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
належать до категорій, на які поширюються гарантії, передбачені частиною третьою
статті 184 та статтею 1861 КЗпП (вагітні жінки,
жінки, які мають дітей віком до трьох років,
жінки, які мають дітей віком до шести років і
перебувають у відпустці без збереження заро-
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Наказ від
23.03.2015 № 5-к

бітної плати, передбаченій статтею 179 КЗпП,
одинокі матері за наявності дитини віком до
14 років або дитини-інваліда. Зазначені пільги поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері, в т. ч. у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі, а
також на опікунів, піклувальників, прийомних
батьків);
отримали трудове каліцтво або професійне захворювання. За такими особами місце роботи зберігається до відновлення працездатності або інвалідності;
членів громадських формувань, які потерпіли від злочинного діяння, за винятком випадку заподіяння такої шкоди під час перевищення ними меж необхідної оборони. За ними
зберігаються місце роботи (посада) та середня
заробітна плата на весь період до відновлення
працездатності або визнання їх у встановленому порядку інвалідами (частина п’ята ст. 17 Закону № 1835).

Період тимчасової
непрацездатності зараховується
до стажу роботи, що дає право на
щорічну відпустку (ст. 9 Закону
№ 504/96)
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Звільнення працівника, прийнятого
за строковим трудовим договором
За пунктом 5 статті 40 КЗпП може бути також
звільнений працівник, з яким було укладено
строковий трудовий договір. Якщо такий працівник не з’являється на роботі більше чотирьох
місяців підряд, він може бути звільнений до закінчення строку трудового договору.
Якщо ж строк трудового договору закінчується під час відсутності працівника у
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, працівник може бути звільнений згідно з пунктом
2 статті 36 КЗпП. Звільнення має відбутися в
день закінчення строку трудового договору,
незважаючи на відсутність працівника. У разі
пропуску цього строку трудовий договір буде
продовженим на невизначений строк відповідно до статті 391 КЗпП.
У будь-якому випадку листок непраце
здатності підлягає оплаті повністю, включаючи дні після звільнення з роботи (ст. 22 Закону
№ 1105).

Зарахування періоду тимчасової
непрацездатності до страхового
стажу
Період тимчасової непрацездатності включається до страхового стажу за умови сплати
страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 21 Закону
№ 1105). Тому до страхового стажу зараховується повністю весь період тимчасової не-
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працездатності, включаючи дні після звільнення працівника, що настала в період роботи та
тривала після звільнення працівника. 

Ситуація з практики
Трапляються випадки, коли працівники
виходять на роботу, а через декілька днів
стан їхнього здоров’я погіршується, і
вони знову йдуть на лікарняний.
Найчастіше це трапляється при хронічних
серцево-судинних захворюваннях, онкології тощо. У такому разі комісія соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності підприємства може звернутися із запитом до МСЕК, яка дає
висновок щодо того, чи може працівник
продовжувати виконувати свої функції
(роботу).
Якщо МСЕК дійде висновку, що працівник
не може виконувати свою роботу, то йому
пропонується інша робота з урахуванням
стану здоров’я. Якщо такої роботи на підприємстві немає або працівник відмовляється від переведення на легшу роботу,
роботодавець може розірвати трудовий
договір із хворим працівником на підставі
пункту 2 статті 40 КЗпП — через виявлену
невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану
здоров’я, який перешкоджає продовженню цієї роботи.
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Тетяна Хоромська,

головний спеціаліст Державної експертизи
умов праці України Міністерства соціальної
політики України

Щорічна додаткова
відпустка за роботу

із шкідливими і важкими
умовами праці
Нормативно-правові акти до теми:

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504/96);
постанова КМУ «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими
умовами праці та за особливий характер праці» від 17 листопада 1997 р. № 1290 (далі — Список);
постанова КМУ «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від
1 серпня 1992 р. № 442 (далі — Порядок);
постанова КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 (далі — Постанова № 245);
постанова Мінпраці «Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за
умовами праці» від 1 вересня 1992 р. № 41 (далі — Методичні рекомендації);
наказ МОЗ та Мінпраці «Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних
з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів» від 31 грудня 1997 р.
№ 383/55 (далі — Наказ № 383/55);
Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджена наказом МОЗ від 8 квітня 2014 р. № 248 (далі — Наказ № 248);
наказ Мінпраці та соціальної політики України «Про затвердження Порядків застосування
Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на
щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий
характер праці» від 30 січня 1998 р. № 16 (далі — Наказ № 16).
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В

ідповідно до статті 7 Закону № 504/96
щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами
праці надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним
впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв,
цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників в яких дає право на щорічну додаткову
відпустку. Право працівників на таку відпустку визначається у точній відповідності
до Списку.

Увага!
Список складений за виробничою ознакою. Тобто в ньому кожний розділ (підрозділ), в якому перераховані професії
(посади) та умови праці, відповідає певному виду або підвиду виробництв
(робіт).
Щорічна додаткова відпустка надається
працівникам виробництв, цехів, професій і
посад, передбачених відповідними розділами
Списку, незалежно від того, до якої галузі господарства належать ці виробництва і цехи, та
від форм власності підприємств.
Крім того, в деяких позиціях Списку визначено не тільки найменування професій
(посад) працівників, а й умови праці, в яких
вони працюють, зайнятість на певному обладнанні з певними матеріалами, сировиною,
у певних структурних підрозділах або види
виконуваних робіт, місце роботи тощо. Отже,
підставою для визначення права конкретного
працівника на відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами є наявність професії
(посади) у відповідному розділі Списку, з урахуванням передбачених у Списку вимог для
цієї професії.
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Визначення тривалості відпустки
Слід звернути увагу, що Списком для працівників передбачено максимальну тривалість
додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці. Конкретна
тривалість цієї відпустки встановлюється
колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за
умовами праці та часу зайнятості працівника
в цих умовах (ст. 7 Закону № 504/96). Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з Методичними рекомендаціями.
За пунктом 4 Порядку атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по
підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше
одного разу на п’ять років. Відповідальність
за своєчасне та якісне проведення атестації
покладається на керівника підприємства, організації.
Отже, визначена за результатами атестації
тривалість відпустки використовується під
час надання відпусток цим працівникам протягом п’яти років.
У разі докорінної зміни умов і характеру
праці (зміни технологічного процесу, використовуваного устаткування, матеріалів, засобів колективного захисту, робочого місця
тощо) проводиться позачергова атестація
робочих місць за умовами праці. Визначені
за її результатами пільги та компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці,
у т. ч. тривалість щорічної додаткової відпустки, застосовуються з дати наказу по підприємству про результати цієї атестації протягом
п’яти років.
Показники та критерії умов праці, за якими визначається тривалість додаткової відпустки, затверджено Наказом № 383/55.
Визначення тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу в несприятливих умо-
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вах праці базується на результатах гігієнічної
оцінки умов праці за критеріями згідно з Гігієнічною класифікацією праці.
Наказом № 248 затверджені Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища,
важкості та напруженості трудового процесу».
Наказ набрав чинності з дня його офіційного
опублікування 30 травня 2014 р.
У той же час за спільним рішенням МОЗ
та Мінсоцполітики (Лист Мінсоцполітики від
10 лютого 2015 р. № 55/13/133-15) наразі, до
затвердження критеріїв і показників відповідно
до нової Гігієнічної класифікації праці, за якими
буде визначатися право працівників на щорічні
додаткові відпустки за роботу із шкідливими і
важкими умовами праці, під час оцінки умов
праці рекомендовано керуватися вимогами
Наказу № 383/55.
Відпустка, визначена за результатами
атестації робочих місць за умовами праці,
може бути меншої, більшої або такої ж тривалості, як визначено у Списку. Відпустки
більшої тривалості, ніж передбачено Списком, можуть надаватися працівникам лише
відповідно до статті 91 КЗпП і статті 69 Господарського кодексу України, згідно з якими
підприємства в межах своїх повноважень і за
рахунок власних коштів можуть установлювати додаткові порівняно із законодавством
трудові та соціально-побутові пільги для працівників, у т. ч. щорічні відпустки більшої тривалості.

Обчислення стажу, що дає право
на додаткову відпустку
Фактична тривалість відпустки конкретного
працівника за відпрацьований рік буде залежати від часу зайнятості його в умовах, передбачених Списком. Тобто за результатами
атестації встановлюється максимальна три-
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валість відпустки для певної категорії працівників конкретного підприємства.
Наказом № 16 визначено, що додаткова відпустка за роботу із шкідливими умовами праці
надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. До часу, що дає право працівнику на
таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах із шкідливими
умовами праці не менше половини тривалості
робочого дня, встановленого для працівників
цих виробництв, професій, посад.
Статтею 9 Закону № 504/96 визначено, що
до стажу роботи, який дає право на щорічні
додаткові відпустки, зараховується тільки:
час фактичної роботи із шкідливими,
важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих
умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників виробництва, цеху, професії або посади;
час щорічних основної та додаткових
відпусток за роботу із шкідливими, важкими
умовами та за особливий характер праці;
час роботи вагітних жінок, переведених
на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.
Якщо працівник відпрацював установлену
норму тривалості робочого часу на рік з урахуванням наведених вище періодів, він має
право на таку відпустку повної тривалості.
До стажу роботи, що дає право на додаткову відпустку за роботу із шкідливими та
важкими умовами праці, не зараховуються:
дні, коли працівник працював в умовах, передбачених Списком, менше половини
встановленої тривалості робочого дня;
періоди тимчасової непрацездатності;
дні відпустки без збереження заробітної
плати;
період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
дні відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами;
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дні додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, відпустки для
участі в змаганнях тощо;
періоди перебування на курсах підвищення кваліфікації;
робота у відрядженні, якщо вона не
пов’язана з виконанням робіт із шкідливими
і важкими умовами праці;
періоди, в які працівник був звільнений
від роботи у зв’язку з призовом на військову
службу під час мобілізації, тощо.
Час, відпрацьований на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, обліковується
власником або уповноваженим ним органом.
Законодавством не визначено, в який спосіб
здійснюється такий облік (журнал, табель
тощо), тому підприємство самостійно прий
має рішення з цього питання.

Порядок надання додаткової
відпустки
Статтею 10 Закону № 504/96 визначено порядок надання щорічних відпусток, який стосується в т. ч. щорічних додаткових відпусток
за роботу із шкідливими і важкими умовами
праці. Згідно з цією статтею щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть
надаватись одночасно із щорічною основною
відпусткою або окремо від неї.
Щорічна додаткова відпустка надається
працівникові з таким розрахунком, щоб вона
була використана, як правило, до закінчення
робочого року.
Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом робочого року
працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими
та важкими умовами чи з особливим характером праці (частина четверта ст. 11 Закону
№ 504/96).
Разом із тим, якщо працівник із якихось
причин не скористався своїм правом на що-
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річну відпустку за попередні роки, він має
право використати її, а в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено
компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток за статтею 24 Закону № 504/96.
Також законодавством не передбачено
строку давності, після якого працівник втрачає
право на щорічні відпустки, та норм щодо заборони надання щорічних відпусток у разі їх
невикористання.
Право працівника на щорічні основну та
додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести
місяців безперервної роботи на підприємстві.
Щорічні відпустки за другий і наступні роки
роботи можуть бути надані працівникові в
будь-який час робочого року.
Оскільки щорічна додаткова відпустка надається пропорційно фактично відпрацьованому
часу, тривалість щорічної додаткової відпустки
за другий і наступні роки роботи буде залежати
від кількості фактично відпрацьованих працівником днів, у які він був зайнятий в умовах,
передбачених Списком, не менше половини
тривалості робочого дня. Якщо у перший рік
роботи працівнику була надана додаткова відпустка повної тривалості, під час розрахунку
тривалості відпустки за наступний рік має бути
зроблений перерахунок залежно від фактично
відпрацьованих працівником днів з урахуванням отриманої авансом відпустки.

Приклад
Працівника було прийнято на
роботу 3 вересня 2013 р. У квітні
2014 р. йому було надано додаткову відпустку повної тривалості (12 календарних днів). З травня до вересня 2014 р. працівник був відсутній на роботі у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю та відпусткою без збереження заробітної
плати сумарно протягом місяця. У зв’язку
з цим за наступний робочий рік із 3 вересня
Кадровик України
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2014 р. до 2 вересня 2015 р. (за умови його
повного відпрацювання) працівник матиме право на 11 календарних днів щорічної
додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умо вами праці.
Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як
правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Надання додаткової відпустки
сумісникам
Сумісництво визначається як виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у
вільний від основної роботи час на тому ж чи на
іншому підприємстві, установі, організації.
Відповідно до частини другої статті 21 КЗпП
працівник має право реалізувати свої здібності
до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах,
організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою
сторін. Ця норма закону дає змогу працівникам,
крім основного трудового договору, укладати
трудові договори про роботу за сумісництвом.
Стаття 21 КЗпП не обмежує сумісництво ні
кількістю трудових договорів про роботу за сумісництвом, які може укласти працівник, ні тривалістю робочого часу. Однак згідно з Постановою № 245 тривалість роботи за сумісництвом
не може перевищувати чотирьох годин на день
і повного робочого дня у вихідний.* Загальна
тривалість роботи за сумісництвом протягом
місяця не має перевищувати половини місячної
норми робочого часу. Тривалість роботи суміс* Обмеження стосується державних підприємств, установ, організацій.
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ників, які працюють не на державних підприємствах, жодним нормативним актом не обмежується, однак тривалість роботи за сумісництвом
не має перевищувати тривалість робочого часу,
встановлену КЗпП.
Працівник, який уклав трудовий договір про
роботу за сумісництвом, перебуває у трудових
відносинах з підприємством, установою, організацією, фізичною особою — підприємцем,
має право на оплачувану щорічну відпустку,
в т. ч. щорічну додаткову відпустку за роботу із
шкідливими і важкими умовами праці.
Встановлюючи право сумісників на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, слід враховувати
вимоги статті 9 Закону № 504/96 і Порядку
№ 16. Працівники, зайняті на відповідних роботах менше половини встановленої тривалості робочого дня, правом на додаткову відпустку не користуються.
Приклад
Працівник працює 70 % робочого
часу в день у звичайних умовах і на
цьому ж підприємстві за сумісництвом
30 % робочого часу — за професією, що дає
право на щорічну додаткову відпустку за
роботу із шкідливими і важкими умовами праці. Щорічна додаткова відпустка в
цьому випадку йому не надається.
У кожному випадку рішення щодо надання
додаткової відпустки приймається роботодавцем з урахуванням результатів атестації та
часу зайнятості в цих умовах. Якщо сумісник
працює не на державному підприємстві, час
його роботи за сумісництвом не обмежується. Тому цілком можливо, що він може бути
зайнятий на роботах із шкідливими і важкими
умовами праці не менше половини робочого
часу, тоді він матиме право на щорічну додаткову відпустку. 
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науково-дослідного інституту архівної
справи та документознавства,
канд. іст. наук, стар. наук. співробітник

Організація роботи

з внутрішніми документами
на підприємстві
Пропонуємо розглянути порядок роботи з внутрішніми службовими
документами на підприємстві на прикладі розпорядчих документів

В

нутрішніми документами підприємства є документи, які створені виключно для потреб цього підприємства і
функціонують лише в його межах.
На підприємстві створюються десятки різних номіналів внутрішніх службових документів — акти, висновки, доповідні та пояснювальні записки, заяви, протоколи, плани, звіти
тощо. При цьому кожний номінал має велику
кількість видів. Наприклад, існує близько сотні
видів актів, зокрема такі: приймально-здавальний акт, складений у разі зміни матеріально відповідальної особи; акт службового розслідування; акт про списання бланків трудових
книжок або вкладишів до них; акт про знищення службових посвідчень звільнених працівників тощо. Така класифікація стосується й
інших вищезгаданих внутрішніх документів.
До того ж внутрішніми документами підприємства є і його локальні нормативні доку-
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менти — положення, правила, інструкції,
регламенти. Усі розпорядчі документи підприємства, зокрема накази з основної діяльності, накази з кадрових питань (особового
складу) та накази з адміністративно-господарських питань також є внутрішніми документами підприємства.
Бухгалтерська та первинно-облікова документація переважно також є внутрішньою
документацією. Зокрема, особові рахунки і
особові справи працівників підприємства —
це типові внутрішні документи.

Порядок проходження внутрішніх
документів
Розглянемо порядок проходження внутрішніх документів на прикладі розпорядчих
документів, а саме — наказів з основної діяль-
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ності підприємства (далі — накази з ОД) та
наказів з адміністративно-господарських
питань (далі — накази з АГП), так як вони вважаються найважливішими документами на
будь-якому підприємстві, а вимоги до їх обігу
найбільш чітко унормовані.

Увага!
Проходження усіх внутрішніх документів
на етапах підготовки і оформлення подібне до загального порядку обігу вихідних
документів, а на етапі виконання — вхідних документів.
Створення наказу є складним процесом,
у якому можна виокремити кілька послідовних етапів:
Визначення питання (питань), з якого
(-их) планується видати документ, збір та
аналіз інформації з цього питання.
Підготовка проекту.
Погодження проекту.
Підписання.
Реєстрація.
Доведення до виконавців.
Виготовлення витягів та копій.

Визначення питань
На цьому етапі спочатку визначається коло
питань, які будуть відображені в наказі,
а далі — вивчається сутність визначених
питань, а також збирається та аналізується
інформація щодо цих питань.
Проект наказу має складатися на підставі
ретельного й усебічного вивчення відповідних
питань для того, щоб викладені у проекті наказу положення були конкретними, відповідали
чинному законодавству, забезпечувалися
необхідними матеріально-технічними засобами та фінансуванням і виключали потребу
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видання додаткових документів у зв’язку з
неповнотою або недоробленням цього наказу.
Залежно від важливості управлінської дії,
яку планується сформулювати у наказі,
передусім слід ознайомитися з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, а також з попередніми наказами з
цього або ж з аналогічних питань. Вивчення
нормативно-правової бази забезпечить не
лише правову підставу документа, а й визначить його направленість. А перегляд раніше
виданих розпорядчих документів з аналогічних питань дозволить, у разі необхідності,
поставити питання про втрату їх чинності,
заміну або відміну їх окремих пунктів.
Зібравши й проаналізувавши всі необхідні
документи та факти, отримавши повну
ясність з предмета вивчення, чітко визначивши мету видання наказу, можна приступати
до складання його проекту.

Підготовка проекту
Ініціювати підготовку наказу може як безпосередньо керівник підприємства, так і будьякий структурний підрозділ. В останньому
випадку обґрунтування необхідності видання
наказу має бути викладено у доповідній
записці.
Готує проект наказу структурний підрозділ
(як правило, його керівник) або посадова
(службова) особа, обов’язки якої найбільшим
чином стосуються змісту наказу. Крім того,
слід відзначити, що до підготовки проекту
наказу може бути залучено кілька структурних підрозділів відразу. Якщо зміст наказу
торкається фінансових питань, то до підготовки проекту такого наказу обов’язково залучається фінансова служба підприємства. Наприклад, проекти наказів, що стосуються забезпечення працівників канцелярськими товарами готує адміністративно-господарський відділ; щодо організації курсів підвищення
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кваліфікації працівників підприємства — відділ кадрів; про виділення коштів на організацію і проведення різних заходів — бухгалтерія;
про призначення відповідальних за пожежну
безпеку у структурних підрозділах — головний
інженер підприємства або інша посадова
особа, як правило, один із заступників керівника підприємства.
Виконавцям наказу слід сконцентрувати
увагу на положеннях, які становитимуть текст
цього документа, та формулюванні заголовку
до тексту. Спочатку слід зробити це в чорновому варіанті, потім — відредагувати й уточнити в порядку погодження й, нарешті, оформити належним чином.

Заголовок до тексту наказу
Обов’язковим реквізитом наказів з ОД та
наказів з АГП є заголовок до тексту документа. Він має містити стислий виклад основного
смислового аспекту наказу.
Бажано, щоб заголовок до тексту наказу
був коротким (до 150 друкованих знаків).
Крім того, він повинен граматично узгоджуватися з назвою документа, точно передавати
зміст тексту наказу та відповідати на запитання «про що?». Наприклад:
Наказ (про що?) — Про внесення змін до
штатного розпису.
Наявність цього реквізиту в наказі полегшує подальшу роботу з цим документом на
всіх етапах його проходження: від реєстрації

до завершення виконання і направлення його
до справи.
Заголовок до тексту складає безпосередній виконавець наказу, який відповідає за підготовку проекту наказу.
Цей реквізит оформлюють без відступу
від межі лівого берега наказу. Найчастіше він
складається з кількох рядків. Максимальна
довжина одного рядка має становити 28 друкованих знаків. Наприклад:
Про розподіл функціональних
обов’язків між керівництвом
підприємства

Якщо заголовок перевищує 150 знаків
(5 рядків), його дозволяється продовжувати
до межі правого берега й розташовувати
центровано над текстом наказу.
Заголовок до тексту і сам текст наказу
мають бути надруковані однаковим шрифтом без жодних виділень і підкреслень. Крапку в кінці заголовка ніколи не ставлять.

Текст наказу
Текст наказу з ОД та наказу з АГП найчастіше
складається з двох частин — вступної (констатуючої) та основної (розпорядчої).
У констатуючій частині зазначають підставу, обґрунтування або мету видання наказу,
наприклад:

За результатами проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей

або
З метою посилення контролю за використанням електроенергії на підприємстві
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У констатуючій частині тексту наказу, що видається на підставі законодавчих, інших нормативно-правових актів державних органів, розпорядчих документів організацій вищого рівня,
обов’язково зазначають назви цих документів, назви організацій — авторів документів, дати їх
видання, реєстраційні індекси та заголовки до їх текстів, наприклад:
На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади» від 30 листопада 2011 р. № 1242 та з метою встановлення в установі єдиного порядку документування
управлінської інформації та роботи з документами

Констатуюча частина тексту наказу може складатися з кількох речень, в яких спочатку буде
викладено суть питання, потім зазначено причину, що призвела до прийняття відповідного управлінського рішення, і, нарешті, зроблено висновок щодо необхідності видання наказу. При цьому
констатуюча частина має бути викладена чітко, коротко і лаконічно. У кінці констатуючої частини крапку не ставлять. Утім, після останнього речення цієї частини тексту наказу може мати місце
кома згідно з правилами пунктуації, наприклад:
У першій декаді березня 2015 року заступником директора школи з навчальної роботи П. О. Лунівською було
перевірено виконання навчальних програм з предметів гуманітарного циклу (українська мова і література, зарубіжна
література, історія, іноземна мова). У результаті виявлено серйозні недоліки в роботі вчителів щодо виконання
навчальних програм. Враховуючи викладене і з метою виправлення недоліків, виявлених у ході перевірки,

Якщо зміст наказу з точки зору керівника
не потребує жодних роз’яснень, його текст
може містити лише одну розпорядчу частину,
яка починається словом «НАКАЗУЮ», що друкується з окремого рядка великими літерами
без відступу від межі лівого берега бланка
наказу. Після нього ставлять двокрапку.
Далі з нового рядка з абзацу наводять
текст розпорядчої частини за такою формою:
НАКАЗУЮ:
1. ...
2. ...
3. ...

У розпорядчій частині формулюють одне
чи декілька завдань керівника. Якщо наказ
містить кілька різних за характером дії завдань,
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то розпорядча частина тексту може бути поділена на пункти та підпункти, які слід нумерувати арабськими цифрами. При цьому в кожному пункті зазначається виконавець, конкретна дія чи завдання та термін його виконання в разі потреби. Посади і прізвища виконавців, назви підприємств або структурних
підрозділів подають у давальному відмінку.
Виконавцями можуть виступати:
посадові та службові особи підприємства, наприклад:
1. Першому заступнику директора підприємства Дубовому Р. Г. ...
2. Начальнику адміністративно-господарського
відділу Коржику С. П. ...
3. Голові профспілкового комітету Малиновській О. В. ...
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структурні підрозділи підприємства,
наприклад:
1. Відділу документаційного забезпечення і
контролю ...
2. Відділу персоналу ...
3. Відділу науково-технічної інформації ...

інші підприємства, установи, організації
(як правило, підвідомчі) або їх керівники,
наприклад:
1. Державному науково-виробничому концерну «Протекція» ...
2. Голові Української господарської асоціації
«Укрпродзавод» Хімічу М. Л. ...
3. Голові корпорації «Зерно України» Оста
пенку І. Ю. ...

Крім того, виконавець може бути й узагальненим, наприклад:
1. Директорам центральних державних архівів
України ...
2. Директорам державних архівів областей ...
3. Архівним відділам райдержадміністрацій ...

Завдання викладається дієсловом неозначеної форми: «впровадити», «затвердити»,
«забезпечити», «зобов’язати», «організувати», «надати», «підготувати», «провести»,
«розробити» тощо. Наприклад:
... впровадити систему електронного документообігу (СЕД)
... затвердити список працівників, що будуть задіяні у СЕД
... забезпечити програмну та апаратну підтримку
системи
... розробити регламент впровадження та функціонування системи
... організувати навчання працівників, задіяних у СЕД

Слід уникати вживання у наказі дієслів,
якими позначають неконкретні завдання, а
саме: «вплинути», «прискорити», «активізувати», «звернути увагу» тощо.
Як правило, для кожного завдання визначають конкретний термін виконання. Термін
має бути реальним і відповідати обсягу робіт,
які необхідно виконати. При його визначенні
слід врахувати час доведення інформації до
конкретних виконавців. Утім, дозволяється
в наказі зазначати єдиний для всіх завдань термін виконання, наприклад:

3. Головному бухгалтеру Осиповій Т. Д. скласти кошторис витрат на проведення заходу до 27 квітня 2015 р.
4. Менеджеру з адміністративної діяльності Бориславському І. С. оформити належним чином і розіслати запрошення згідно зі списком гостей до 29 квітня 2015 р.

У передостанньому пункті розпорядчої частини можуть бути вказані документи, що втрачають чинність після видання даного наказу, наприклад:

5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ ректора університету «Про затвердження Положення про преміювання непедагогічних працівників університету» від 22 грудня 2014 р. № 321.
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В останньому пункті наказу вказують структурний підрозділ або посадову особу, на яку
покладають контроль за виконанням наказу:
6. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту безпеки Коростенюка Л. А.

До речі, керівник підприємства має право
залишити контроль за виконанням виданого
наказу за собою. Наприклад:
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Як правило, проекти всіх розпорядчих
документів погоджуються з юридичною службою (юрисконсультом), за наявності такої
служби на підприємстві. Віза юрисконсульта є
гарантом того, що зміст наказу не суперечить
чинним законодавчим і нормативним актам,
а також відповідає спеціальним вимогам цент
ральних і місцевих державних органів.
Проекти наказів, виконання яких потребує фінансового забезпечення, обов’язково
погоджуються з фінансовою службою (бухгалтерією).
Віза складається з таких елементів:
назва посади особи, яка візує документ;
особистий підпис;
ініціал(и) та прізвище;
дата візування.

Погодження проекту

Начальник юридичного відділу

Проект наказу обов’язково слід погодити з
усіма заінтересованими структурними підрозділами та посадовими особами, яких безпосередньо стосується зміст наказу, а в разі потреби — й зі сторонніми підприємствами, установами та організаціями. Отже, погодження може
бути як внутрішнє — у межах підприємства —
автора наказу, так і зовнішнє — за його межами.
Візами оформлюють внутрішнє погодження документа в межах підприємства. Віза вказує на згоду або незгоду відповідної посадової
особи зі змістом наказу. Візувати наказ можуть
лише ті посадові особи, до компетенції яких
належить вирішення завдань, сформульованих у цьому документі. Завжди першим свою
візу проставляє укладач наказу – працівник
структурного підрозділу, який відповідає за
підготовку проекту цього документа. На підприємстві може бути визначено й документально зафіксовано перелік посадових осіб, які
мають візувати проекти наказів та інших документів. Такий перелік доцільно додати до
інструкції з діловодства.

14.05.2015

№ 5 (100) травень 2015

Загороднюк П. І. Загороднюк

Візи проставляють на першому примірнику проекту наказу на лицьовому або на зворотному (якщо для цього не вистачає місця
на лицьовому) боці останнього аркуша.
У разі непогодження проекту наказу посадовою особою, яка має зауваження і (або)
пропозиції до змісту наказу, на проекті оформлюється відповідна віза за такою формою:
Начальник планово-економічного відділу
Хорицька Г. О. Хорицька
Зауваження і пропозиції додаються
16.05.2015

Перед представленням на розгляд керівника
підприємства погодженого проекту наказу
виконавець має перевірити та уточнити всю
інформацію, викладену в наказі. Якщо ж у

91

Діловодство

процесі доопрацювання проекту наказу до
нього було внесено значні виправлення й уточнення, то він підлягає повторному погодженню.
Зовнішнє погодження здійснюють у разі,
коли зміст наказу стосується інтересів сторонніх підприємств, установ і організацій.
Згода сторонньої юридичної особи зі змістом наказу має бути вказана у грифі погодження документа.
Гриф погодження розміщують нижче реквізиту «Підпис», а за наявності внутрішніх віз —
нижче реквізиту «Візи документа», без відступу від межі лівого берега.
Цей реквізит складається з таких елементів:
слово ПОГОДЖЕНО (без лапок);
назва посади особи, яка погоджує документ;
назва підприємства (входить до складу
назви посади);
особистий підпис та його розшифрування (ініціал(и) і прізвище);
дата погодження.
Наприклад:
ПОГОДЖЕНО
Генеральний директор
товариства з обмеженою
відповідальністю «Добробут»
Загравайко І. Т. Загравайко
07 травня 2015 р.

Якщо погодження проекту наказу здійснює колегіальний орган іншого підприємства, то гриф погодження оформляють таким
чином:
ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання
Правління ПАТ «Глорія»
12.05.2015 № 5
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Проект наказу може погоджуватися іншим
організаційно-розпорядчим документом
(актом, листом тощо), наприклад:
ПОГОДЖЕНО
Лист Міністерства юстиції
28.04.2015 № 1234/56/78-90

Якщо проект наказу необхідно погодити з
кількома підприємствами, то складають аркуш
погодження, про що роблять відмітку в самому документі на місці грифу погодження:
Аркуш погодження додається.

Підписання проекту
Остаточно погоджений і оформлений належним чином проект наказу підлягає підписанню керівником підприємства.
Слід пам’ятати, що виконавець, який готував
проект наказу, подаючи його на підписання
керівникові, має обов’язково доповісти йому
про невраховані зауваження (якщо такі мали
місце), з приводу яких не було знайдено компромісного рішення. Проаналізувавши їх, керівник або вирішує взяти до уваги думки фахівців
(у цьому разі проект повертається виконавцеві
на доопрацювання), або не погоджується
з ними і на свій розсуд підписує наказ.

Увага!
Свій особистий підпис керівник підприємства
проставляє власноруч лише на першому примірнику наказу, виготовленому на бланку, де
зібрано всі необхідні візи. Саме цей примірник після виконання наказу має бути підшитий до відповідної справи. Для виконавців,
зазначених у тексті наказу, у разі потреби
виготовляється відповідна кількість копій.
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У разі відсутності керівника підприємства з поважних причин (перебування у відрядженні,
відпустці, на лікарняному) наказ має підписати особа, що офіційно, тобто на підставі розпорядчого документа, виконує обов’язки керівника. У цьому разі реквізит «Підпис» оформляють
таким чином:
Виконуючий обов’язки
Голови Правління ТОВ «Лоск»		

Романенко			

Л. А. Романенко

Романенко			

Л. А. Романенко

або
В. о. Голови Правління			

Увага!
Факсимільне відтворення підпису посадової особи на наказі за допомогою механічного або іншого
копіювання не допускається.
У разі видання спільного наказу двох чи більше підприємств одного рівня, який мають підписати
кілька посадових осіб, їхні підписи розташовують на одному рівні і обов’язково засвідчують основними печатками з ідентифікаційними кодами відповідних підприємств. Наприклад:

Голова правління			
ПАТ «Мандрівка»
Зубряк О. І. Зубряк
12.05.2015

Голова правління
ТОВ «Всесвіт»
Панасюк Л. Т. Панасюк
13.05.2015

Наказ набуває чинності від дати його підписання, якщо інше не обумовлено у тексті наказу. Після підписання забороняється вносити до
наказу будь-які виправлення й уточнення.

Реєстрація
Реєстрація внутрішніх документів проводиться централізовано службою діловодства.
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Голова правління
ПрАТ «Краєвид»
Дишко І. Г. Дишко
14.05.2015

Реєстрації підлягають усі внутрішні документи, створені на підприємстві (зокрема
заяви, доповідні та пояснювальні записки,
складені працівниками й адресовані на ім’я
керівника підприємства).
Внутрішні документи реєструють у день їх
підписання або затвердження.
Для реєстрації внутрішніх документів
може застосовуватися будь-яка з існуючих
форм реєстрації, зокрема й журнальна.
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Накази реєструють окремо від інших видів
внутрішньої документації.
Для реєстрації наказів на підприємствах
переважним чином застосовують журнальну
форму.
Реєстрація наказів провадиться з метою
забезпечення їх обліку, контролю за виконанням і оперативним використанням наявної в
них інформації.
На кожному конкретному підприємстві
порядок реєстрації наказів має бути детально
прописаний в інструкції з діловодства. Також
у цій інструкції мають бути передбачені зразки усіх реєстраційних форм, що ведуться на
підприємстві. Вимоги до оформлення журналу реєстрації внутрішніх документів розглянемо в окремій публікації.

необхідній кількості та передають або розсилають за списком розсилки до структурних
підрозділів цього підприємства, підвідомчих
підприємств і установ, а також, у разі потреби, до інших заінтересованих юридичних
осіб. Прізвища конкретних виконавців, до
відома яких має бути доведено відповідний
наказ, зазначають у списку розсилки. Цей
список готує укладач проекту наказу і передає його у службу діловодства підприємства
разом із самим наказом.

Увага!
З наказом з ОД та з наказом з АГП (на
відміну від кадрових наказів) ознайомлюють під розписку лише в окремих
випадках.

Доведення до виконавців
З метою доведення наказів з ОД або з АГП до
виконавців відповідний наказ тиражують у

Якщо ця процедура ознайомлення дійсно
необхідна, то в наказі має бути сформульовано таке завдання:

7. Ознайомити з цим наказом під розписку головного інженера Цвяхова М. І. та слюсаря Лозинюка С. А.

У цьому разі на першому примірнику наказу на лицьовому чи зворотному боці аркуша
заздалегідь оформляють відмітку «З наказом ознайомлені» і з нового рядка зазначають посади,
прізвища та ініціали виконавців, а самі виконавці безпосередньо під час ознайомлення проставляють свої особисті підписи та дату ознайомлення з наказом.
Якщо є потреба ознайомити з наказом всіх або значну кількість працівників підприємства,
то в наказі окремим пунктом формулюють таке завдання:

7. Ознайомити з цим наказом працівників підприємства під розписку згідно зі списком, що додається.

У цьому разі складають окремий аркуш ознайомлення з наказом.
Наприклад:
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Аркуш ознайомлення з наказом
«Про перехід на новий режим роботи підприємства»
від 20 квітня 2015 р. № 234
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
...

Назва посади
Заступник директора з комерційної
діяльності
Заступник директора із загальних
питань
Головний бухгалтер
Головний інженер
Начальник планово-економічного
відділу
Начальник відділу маркетингу і продажів
Начальник відділу кадрів
Юрисконсульт
Начальник відділу безпеки
Начальник транспортного відділу
Завідувач канцелярії
Завідувач господарства

Прізвище, ініціали

Підпис

Дата

Медведько І. П.

Медведько

21.05.2015

Згуровський С. В.

Згуровський

24.05.2015

Богатюк Л. С.
Пономаренко В. І.

Богатюк
Пономаренко

23.05.2015
28.05.2015

Демиденко К. Д.

Демиденко

22.05.2015

Турчинюк О. Б.
Потебенько Є. В.
Стратієнко М. І.
Григоришин І. Р.
Баранюк Ю. Ф.
Слуцька А. М.
Голишко Л. Ю.

Турчинюк
Потебенько
Стратієнко
Григоришин
Баранюк
Слуцька
Голишко

24.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
29.05.2015
23.05.2015
24.05.2015
21.05.2015

Аркуш ознайомлення має зберігатися у справі разом з відповідним наказом як додаток до
нього.
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Віктор Рожнов,

консультант з кадрових питань

Зберігання та облік

трудових книжок

Закінчуємо серію статей про трудові книжки: наостанок розглянемо, як
їх зберігати та вести облік

В

ідповідно до постанови КМУ «Про трудові книжки працівників» від
27 квітня 1993 р. № 301 (далі — Постанова № 301) трудові книжки зберігаються на підприємствах як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання та видання трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації.
Трудові книжки працівників, які працюють у представництвах, іноземних
кореспондентів, працівників міжнародних організацій зберігаються:
у Києві — в Генеральній дирекції з обслуговування іноземних представництв;
в Автономній Республіці Крим — у філії Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв у Ялті;
в областях — в управліннях зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної
діяльності облдержадміністрацій або на підприємствах, визначених облдерж
адміністраціями;
у Севастополі — в Севастопольській держадміністрації.
Трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового договору
у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму та фізичних осіб, які використовують найману
працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі, няні, водії та ін.), зберігаються безпосередньо у працівників.

Облік трудових книжок
Облік руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться службою персоналу
або спеціально уповноваженою посадовою особою в книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них за формою № П-10, затвердженою наказом
Мінстату України від 27 жовтня 1995 р. № 277 (додаток 1).
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Додаток 1
Обкладинка
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОСВІТЛОТЕХНІКА»
_______________________________________________________________
найменування підприємства, установи, організації

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

31151526

Код за ДКУД

0301010

КНИГА ОБЛІКУ РУХУ ТРУДОВИХ КНИЖОК
І ВКЛАДИШІВ ДО НИХ
Розпочато 23 грудня 2010 р.
Закінчено 10 січня 2014 р.
Розворот внутрішньої частини книги
№ з/п

Дата прийому або запов
нення трудової книжки чи
вкладиша до неї

Прізвище, ім’я
та по батькові
власника трудової книжки

Посада, професія працівника,
який здав або
на якого запов
нена трудова
книжка чи вкладиш до неї

число

місяць

рік

1
1

2
23

3
12

4
2010

5
Козуб Р. М.

6
Електромеханік

2

24

12

2010

Авдєєнко С. М.

Бухгалтер

Найменування структурного
підрозділу
7
Виробничий
відділ
Бухгалтерія

Дата і номер документа, на підставі якого
прийнято працівника

8
Наказ від 23.12.2010
№ 285-к
Наказ від 24.12.2010
№ 288-к

…
Підпис відповідальної особи,
яка приймала
або заповнювала
трудову книжку
чи вкладиш
9
Корнілова
Корнілова

№ 5 (100) травень 2015

Серія та номер
трудової книжки
чи вкладиша до
неї
10
АА № 654985
АА № 321987

Сума, отримана
під час виписування трудової
книжки чи вкладиша до неї
11
—
—

Дата і підстава
видання працівнику
трудової книжки
під час звільнення

Підпис працівника про отримання
трудової книжки

12
Наказ від 16.04.2013 № 54-к

13
Козуб

97

Трудові книжки: практикум

У цій книзі реєструються всі трудові книжки, прийняті від працівників під час
влаштування на роботу, а також трудові книжки і вкладиші до них із записом
серії та номера, видані працівникам знову.
Бланки трудових книжок обліковуються в книзі обліку бланків трудових книжок
і вкладишів до них за формою № П-9, затвердженою наказом Мінстату України від
27 жовтня 1995 р. № 277. До книги вносять усі операції, пов’язані з одержанням і
витрачанням бланків трудових книжок і вкладишів до них із зазначенням серії та
номера кожного бланка. Книга ведеться бухгалтерією підприємства.
Зазначені книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника підприємства і печаткою.
Після закінчення книги обліку заводиться нова. Закінчена книга не здається
в архів до того часу, поки в ній не будуть стояти підписи всіх працівників про
одержання трудової книжки.

Зберігання трудових книжок
Трудові книжки зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях як
документ суворої звітності, а під час звільнення працівника трудова книжка
видається йому під підпис у книзі обліку (п. 3 Постанови № 301) та особовій
картці (розділ ІІІ картки).
Видання трудових книжок працівникам на руки, крім звільнення, жодним
нормативним актом не передбачене. На практиці роботодавець може видати
працівникові на його прохання копії трудової книжки, засвідчені підписом відповідальної особи та печаткою підприємства (служби персоналу).
Бланки трудових книжок (вкладишів до них) зберігаються в бухгалтерії підприємства як документи суворої звітності та видаються за заявкою під звіт посадовій особі, яка відповідає за видання трудових книжок.
Кожного місяця посадова особа, яка відповідає за ведення трудових книжок, подає бухгалтерії звіт про наявність бланків трудових книжок і вкладишів
до них (які вона брала раніше) та про суми, одержані за видані трудові книжки
та вкладиші до них із додаванням прибуткового ордера каси підприємства.
У разі зміни посадових осіб, відповідальних за ведення трудових книжок, передавання чистих бланків трудових книжок (вкладишів), а також заповнених трудових книжок оформляється актом (додаток 2).
На зіпсовані під час заповнення бланки трудових книжок і вкладишів до них
складається акт за встановленою формою (додаток 3).
Трудові книжки працівників доцільно зберігати в сейфах за алфавітом, а на
великих підприємствах — за структурними підрозділами та за алфавітом.
Трудові книжки (дублікати), що не були одержані працівниками під час
звільнення, зберігаються в кадровій службі протягом двох років окремо від
трудових книжок працівників, які працюють, а потім передаються до архіву
підприємства, де вони зберігаються протягом 50 років, а після закінчення зазначеного строку — знищуються.
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Додаток 2
ТОВ «Енергосвітлотехніка»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Шевчук П. І. Шевчук
_______________________
(підпис)

«25» лютого 2015 р.
АКТ
25.02.2015 № 4 			

м. Кременчук

Про приймання-передавання
трудових книжок і вкладишів до них
Нами, заступником головного бухгалтера Корніловою Ларисою Віталіївною та старшим інспектором із кадрів Бойко Оленою Степанівною, складено цей акт про те, що Бойко О. С. здала, а Бондар
Тетяна Іванівна, інспектор з кадрів, прийняла сто п’ятдесят заповнених трудових книжок, із них сім із
вкладишами, вісімнадцять чистих бланків трудових книжок, двадцять чотири чисті бланки вкладишів
до трудових книжок, два зіпсовані бланки трудових книжок та книги обліку руху трудових книжок і
вкладишів до них:
№ 1 (розпочато 16 вересня 2008 р., закінчено 10 січня 2014 р.);
№ 2 (розпочато 11 січня 2014 р.).
Складено у двох примірниках:
1-й прим. — канцелярії
2-й прим. — відділу з персоналу
Підписи:

За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання та видання трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених
законом випадках іншу відповідальність.

Розрахунки за трудові книжки
За видання нової трудової книжки, вкладиша до неї або дубліката з працівника стягується сума її вартості. Якщо трудову книжку працівника загублено
підприємством унаслідок стихійного лиха або з інших причин, йому видається
дублікат трудової книжки без стягнення його вартості. 
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Додаток 3
Типова форма № П-11
Затверджена наказом
Мінстату України
від 27 жовтня 1995 р. № 277
ТОВ «Енергосвітлотехніка»
_______________________________________________________________
найменування підприємства, установи, організації

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

31151526

Код за ДКУД

0301010
ЗАТВЕРДЖУЮ
директор

посада керівника

Шевчук

П. І. Шевчук

підпис розшифрування підпису

«15» квітня 2015 р.
АКТ
на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них
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Основні помилки
під час найму
персоналу

Катерина Гайдученко,

бізнес-тренер, консультант
з управління персоналом

Помилки під час підбору персоналу можуть бути випадковими, а можуть бути
систематичними, пов’язаними з низькою кваліфікацією або невеликим досвідом менеджера
з персоналу. У статті ми розберемо типові помилки, які робив майже кожен, хто займався
підбором, та зупинимось на тому, що є вкрай важливим, але незаслужено ігнорується

Н

айм персоналу — один із найважливіших
етапів у роботі HR-менеджера. Як відомо,
люди — це ключовий ресурс і капітал
будь-якої компанії, і від якості підбору
залежить те, якими будуть ці люди та яку компанію вони не просто представлятимуть, а створюватимуть. Як і будь-який процес, найм персоналу
також має свої правила і стандарти, що допомагають проводити його ефективніше.
Будь-який підбір починається із визначення
цілей: кого ви шукаєте, в які терміни тощо. І тільки після цього приступаємо до процесу підбору
та співбесіди як його частини. Тому і ми з вами
почнемо із цього.

Помилка 1. Немає критеріїв відбору

Тобто ви й самі не розумієте, кого шукаєте. Напевно, це найпоширеніше явище у вітчизняних
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організаціях. Керівник хоче розширювати штат,
але не може пояснити, хто саме йому потрібний.
Найчастіше ви, звичайно, розумієте, кого шукаєте, наприклад, офіс-менеджера або продавця,
але що точно входитиме в коло його обов’язків,
які критерії вам необхідно враховувати та перевіряти на співбесіді — незрозуміло. Природно,
що за подібних умов знайти потрібну людину
складно. Або кожен, хто приходитиме на співбесіду, вам не підходитиме, або ви приймете на
роботу кандидата, який підходитиме вам не найкращим чином. На жаль, саме так деколи шукають людей — не розуміючи, кого шукають, хто
потрібний і чому.
Рішення. Підбираючи людину на відкриту вакансію, обов’язково потрібно заздалегідь
продумувати та погоджувати критерії, за якими
прийматиметься рішення про те, наскільки під-
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ходить людина та наскільки якісно вона зможе
виконувати свої обов’язки.

критерії визначені, але вони розмиті та нечіткі.
Наприклад, ви шукаєте офіс-менеджера. Ви знаєте, що вам потрібна дівчина визначеного віку з
Помилка 2. Некоректний опис вакансії
вищою освітою, доброзичлива й акуратна. Якщо
Після того, як ми розібралися з критеріями та по- вік і вища освіта — більш-менш зрозумілі кричинаємо складати оголошення про вакансію, ми терії, то що розуміється під «доброзичливістю»
можемо зіткнутися з тим, що опис вакансії не- й «акуратністю»? Хтось має на увазі те, що вона
коректний, тобто не відображає особливостей повинна всім усміхатися, хтось — що офіс-менета основних елементів вакансії. Найчастіше ого- джер завжди має погоджуватися з керівництвом,
лошення складається механічно, за шаблоном. хтось — що вона клієнтоорієнтована й уміє наУ такому разі менеджер із персоналу не замис- лагоджувати стосунки з іншими. «Акуратність»
люється про те, щоб бути ефективним, а просто так само може означати різні речі. Підбираюкопіює те, що вже було кимось колись створено чи персонал, необхідно чітко розуміти не лише
для інших цілей. Інший
те, кого саме ви шукаєте,
варіант помилки під час
а й те, якими знаннями,
складання оголошення про
навиками, компетенціяОголошення про вакансію
вакансію — недостатньо
ми та якостями повинна
служить зазвичай двом цілям:
точне відображення реальволодіти людина. «Сезалучити тих людей, які нам
ності. Ми або прикрашаєредній рівень володіння
мо вакансію, або навпаки,
комп’ютером» для когось
підходять найкраще, і відсіяти
не договорюємо про деякі
означатиме вміння ствотих, хто не підходить
нюанси. Оголошення про
рити файл і зберегти його
вакансію служить зазвичай
в потрібному місці, для
двом цілям: залучити тих
іншої людини — складні
людей, які нам підходять найкраще, і відсіяти тих, таблиці в Excel, для когось — налагодження похто не підходить. Якщо ми робимо оголошення штового клієнта й адміністрування сайту.
шаблонним або неправдивим, нам доводиться
Якщо у вас немає чіткого розуміння, що саме
потім розбиратися з прямими наслідками таких розуміється під кожним із критеріїв, які висувадій: на співбесіди починають приходити люди, які ються до кандидата, вам, звичайно, знайти поапріорі на вакансію не підійдуть. У результаті цьо- трібну людину буде простіше, ніж у випадку, опиго ми втрачаємо час, ресурси та душевні сили.
саному в першому пункті, проте все ще складно.
Рішення. Складати оголошення про вакан- Ви шукатимете, приводитимете до керівника
сію, ґрунтуючись на певних критеріях, чітко про- людей, а їх відсилатимуть назад. Через різне родумувати, що та як написати, аби в першу чергу зуміння критеріїв ви з керівником будете вважазалучити людей, які нас цікавлять. Інформація, ти винними у невдачі один одного. І керівник, і ви
звичайно, має бути правдивою.
в цьому випадку матимете рацію — лише кожен
по-своєму. І, звичайно, знайти людину за такими
Помилка 3. Критерії відбору є, проте вони
розмитими критеріями можна лише випадково.
нечіткі
Рішення: всі нечіткі критерії намагайтеся
Вищеописаний варіант все ж таки трапляється максимально конкретно визначити. Якщо кридосить рідко. Більш поширеною є ситуація, коли терії можна виразити в цифрах — це ідеально.
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Якщо ні, обов’язково уточнюйте, що конкретно
мається на увазі.

ми шукали фахівців відділу комерційної служби,
які повинні були виконувати і функцію продавця,
і роль технічного фахівця. Тобто такий спеціаліст
Помилка 4. Широкий функціонал і зайві
продає, наприклад, радіорелейну станцію, ця ж
критерії
людина її встановлює та налаштовує. Найчастіше
Продовжуючи тему критеріїв, можна виділити ще в телекомунікаційній сфері ці позиції розділені:
один вид помилок, який також веде до того, що ви для цих видів робіт потрібні люди, різні за псибагато сил витратите даремно, перш ніж досягне- хологічним профілем. Але в нашому випадку це
те результату. Йдеться про ті випадки, коли зайві було обумовлено особливостями й умовами рота необов’язкові критерії вписують як необхідні боти компанії. Так, ми шукали таких фахівців наабо ж шукають людину з невиправдано широким багато довше, ніж якби шукали окремо продавфункціоналом. Наприклад, кілька років тому було ця та технічного фахівця. Інколи ми брали тих,
модно проводити стрес-інтерв’ю. Через те, що хто хоче та готовий виконувати такі різні ролі,
проводити його зазвичай
але не вміє робити і те, і те
не вміють, воно було схоже
якісно — і навчали співрона банальне хамство. Та чи
бітників. Проте такий приПомилковим є
справді була потреба у проклад, швидше, виняток.
веденні такого інтерв’ю?
Зазвичай зайві критерії
прагнення знайти фахівця
Звичайно, ми стикаємося
або спроба шукати лю«на всі випадки життя»
із стресовими чинниками
дину із занадто широким
на роботі. Проте навіть не
функціоналом призводить
будь-яка робота продавця
до невдач у підборі.
завдає такого стресу, щоб уміння ним управляти
Рішення. Перевірте ще раз усі критерії на
доводилося виносити в окрему перевірку на спів- предмет необхідності. Хорошою ідеєю буде розбесіді. Інший приклад: ви підбираєте бухгалтера. ділити критерії на дві групи: обов’язкові (ті, без
Чи обов’язково вашому бухгалтерові уміти нала- яких особа в жодному разі не зможе виконуваштовувати 1С? Або чи мають бути якісь вимоги ти свою роботу) та бажані (менш важливі та за
до його зовнішності?
інших рівних будуть лише перевагою). Таким
Помилковим є і прагнення знайти фахівця чином можна прибрати зайві критерії та концен«на всі випадки життя». Вам потрібний не просто труватися лише на обов’язкових. Що ж до занадсистемний адміністратор, а такий, щоб він умів то широкого функціонала, то корисно буде зверстворювати сайти, програмувати та навчати всіх нутися до фахівця в тій сфері, в якій ви шукаєте
співробітників комп’ютерній грамотності. Розу- людину, щоб він міг проаналізувати ваші критемію, такий співробітник справді буде на вагу зо- рії й дати свою аргументовану оцінку.
лота, проте чи готові ви виплачувати йому три
оклади, тому що він виконуватиме функції трьох Помилка 5. Методи та способи оцінки
спеціалістів? Можливо, ви або керівник виріши- кандидатів не відповідають критеріям,
те, що саме так. Що ж, тоді важливо чітко усві- які треба перевірити
домлювати всі мінуси такого підходу та запасти- Після визначення та погодження критеріїв пося терпінням у проведенні пошуку. В одній ком- чинається етап перевірки відповідності кандидапанії, де я працювала менеджером із персоналу, та. Найпоширенішою помилкою на цьому етапі
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є застосування різноманітних форм і способів
оцінки кандидата незалежно від того, що вони
вимірюють і наскільки потрібну дають нам інформацію. Інколи ми використовуємо ті або інші
методи оцінки не тому, що вони підходять для
перевірки критеріїв, а тому що або ми знаємо та
володіємо лише цими методами, або ці методи є
нашими улюбленими. Як ви розумієте, жоден із
цих варіантів не сприяє підвищенню продуктивності роботи. Наприклад, не варто використовувати тести та методики виявлення акцентуації
особи, якщо наше завдання — перевірити вміння
кандидата спілкуватися з клієнтами й укладати
договори.
Рішення. Ретельно підбирайте методики,
які ви використовуєте на співбесіді. Заздалегідь
продумайте, яким чином ви перевірятимете кожен критерій і наскільки вибраний вами метод
відповідає поставленим завданням. Якщо ви не
володієте найкращим методом для перевірки
необхідного критерію, у вас є декілька варіантів: навчитися потрібним методикам, перевіряти
кандидата менш ефективними способами або
попросити допомоги фахівця. У будь-якому випадку ви вчините більш професійно, ніж використавши методику просто за звичкою.

Помилка 6. На співбесіді ви говорите
більше, ніж кандидат
Ця помилка, напевно, найбільш поширена. Чомусь часто менеджери з персоналу забувають,
що їхнє завдання — з’ясувати інформацію про
кандидата, його цінності, потреби, уміння та навики. Можливо, комусь подобається говорити
самому. Хтось вважає, що чим більше він розповідає, тим краще він може залучити людину
в свою компанію та на вакансію. Може, хтось
просто не розуміє, що позбавляє себе величезної частини необхідної інформації. Як би там не
було, золоте правило співбесіди: кандидат говорить більше, ніж менеджер із персоналу. І чим
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краще вам удається розговорити людину та чим
більше вона говоритиме, тим якісніше пройде
ваша співбесіда. Зрозуміло, нам важливо, щоб
людина не просто говорила, а допомогла нам перевірити критерії відповідності посаді. Тому ми
ставимо запитання, заохочуючи людину говорити в потрібному нам руслі та напрямі.
Рішення. Навчитися слухати мовчки. Розуміти цілі запитань і мету співбесіди. Виявляти інтерес до претендента.

Помилка 7. Проведення презентації
компанії до з’ясування інформації про
кандидата
Якщо нам подобається наша робота і ми лояльні до компанії, в якій працюємо, то часто виникає
спокуса почати хвалити свою компанію та розповідати про неї завчасно. Одна з помилок, яку
допускають менеджери з персоналу, іноді навіть
досвідчені, — це повна та розгорнута презентація
компанії та вакансії, на яку претендує кандидат, до
того, як були з’ясовані його потреби, критерії та
цінності. Як ми вибираємо кандидата на роботу,
так і він вибирає нас. Більшість із критеріїв люди
зазвичай знають. Наприклад, це може бути рівень
заробітної плати, близькість до дому, імідж компанії-роботодавця тощо. Трапляється, що низка
критеріїв у людини є, але не усвідомлюється нею:
зазвичай це самореалізація, свобода, розвиток
тощо. Спочатку варто з’ясувати критерії, а вже
потім проводити презентацію. Адже якщо ми знаємо, що важливо для людини, нам простіше залучити її до роботи в нашій компанії. У кожного критерії відрізнятимуться, і якщо ми проводимо презентацію компанії, ґрунтуючись на власних критеріях, ми приділятимемо увагу не тим аспектам,
які важливі нашому претендентові. Таким чином
ми, по-перше, перенавантажуємо його зайвою
інформацією, по-друге, не даємо відповіді на
його внутрішнє запитання, «наскільки ця компанія та робота мені підходять?». Наше завдання —
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точно потрапити у критерії людини. Наприклад, піде, пропрацювавши зовсім мало, або не зможе
до нас приходить кандидат, якому важливий роз- швидко влитися в колектив і нову роботу. Також
виток і навчання, свобода та самостійність у діях велика вірогідність того, що через деякий час вам
та прийнятті рішень. Це все справді є в нашій знову доведеться шукати когось на це місце. Це
компанії. І уявіть собі, що спершу ми на людину означає для вас і кандидата втрату часу та сил,
вивалюємо безліч зайвої для неї інформації про відчуття невдачі; для компанії — недоотриманий
ті сторони компанії, які ми вважаємо сильними. прибуток і зайві фінансові та часові витрати на
І лише в кінці, можливо, згадаємо про розвиток новий підбір.
і самостійність. Наше зав
Рішення.
Заздалегідь
дання — викликати інте
продумувати, що саме та як
рес у кандидата, залучити
відбуватиметься з людиною
його в нашу компанію та
після того, як вона вийде на
Спочатку варто з’ясувати
на вакансію. Чи вдасться це
роботу у вашій компанії.
критерії, за якими кандидат
зробити, якщо ми діятимеМати розроблений процес
обирає компанію, а вже потім
мо так, як у прикладі? Ні,
або навіть систему адаптапроводити презентацію
звичайно. А статися таке з
ції з чітким планом строку
нами може лише в одному
випробування, критеріями
випадку — ми не з’ясували,
його проходження та розущо важливо та потрібно
мінням того, як ви цей пролюдині, а відразу почали розповідати те, що самі цес забезпечуватимете та підтримуватимете.
вважаємо за потрібне.
Безумовно, помилок під час підбору персонаРішення. Спочатку з’ясовувати критерії, по- лу можна описати й більше. У цій статті ми зутреби та цінності кандидата, а потім уже робити пинилися лише на деяких із них. Найважливіше,
презентацію компанії та вакансії з урахуванням що помилки не означають поразки або невдачі.
виявленої інформації.
Помилки — це можливість поглянути на те, що
ви робите, під іншим кутом, усвідомити, що саме
Помилка 8. Відсутність адаптації
працює неправильно та що ви робите не так,
Одна з найбільших помилок під час найму пер- щоб мати змогу це виправити та наступного разу
соналу пов’язана не стільки із процесом найму, зробити краще. Коли ми ставимося до помилок
скільки з тим, що відбувається потім. Якщо у вас як до зворотного зв’язку та дозволяємо собі понемає чіткого розуміння та продуманого плану милятися і робити висновки, ми зростаємо й
того, що ви робитимете з людиною, яка при- удосконалюємося як професіонали. Навіть більйшла до вас на роботу, можете вважати, що на ше — складно удосконалюватися, не допускаючи
80 % ви підбір провалили. Неякісна адаптація або помилок, тому що саме вони допомагають нам
ще гірше — відсутність адаптації — основна при- стати кращими. Головне — уміти робити з них
чина того, що людина, яка прийшла до вас, або вірні висновки та продовжувати розвиватися. 
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Внутрішній піар
навчання в компанії,

або Як підвищити
репутацію
навчального центру

Наталія Павлова,

директор Студії розвитку керівників SmartTime,
бізнес-тренер, коуч, фасилітатор

Стаття присвячена темі, про яку рідко говорять і якою часто нехтують. Темі, яка має
колосальне значення для підвищення ефективності навчання та розвитку персоналу, —
якісному піару внутрішнього навчання. Чому ж важливо забезпечити цю функцію в роботі
навчального центру, за яким алгоритмом створюється позитивний піар і які є
інструменти — читайте у статті

М

и вже давно вступили в еру клієнта,
внутрішнього та зовнішнього. Відтепер кожен працівник має розуміти —
навіть якщо він нічого безпосередньо
не виробляє в компанії та не є фахівцем підрозділу, що займається збутом, він усе одно має
своїх внутрішніх клієнтів, заради яких працює,
вони приносять йому прибуток у вигляді зарплати, бонусів і власне робочого місця. Адже якщо
він не приносить користі клієнтові-колезі, клієнтові-підлеглому, клієнтові-замовникові навчан-
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ня, то немає сенсу його існування в компанії та
на ринку.
Оскільки відділ навчання та відділ персоналу з
класифікації ринку працюють відразу в двох сегментах — В2В (послуги для бізнесу) і В2С (послуги
для кінцевого споживача), то потреба в якісному піарі зростає в рази. Ми продаємо в компанії послуги
з навчання й розвитку персоналу та зацікавлені в
тому, щоб їх купили в нас, а не в іншому місці.
Перш за все розберемося, що таке піар. Із
величезної кількості його визначень я виділила
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головні, важливі для розуміння того, про що піде
Усіма можливими способами підкреслюйте
мова далі в статті.
вигоду навчання та розвитку, і вас здивує бажання
— Піар — це комунікація, яка завжди має чітку працівників опанувати нову програму. В одного з
мету, вигоду, намір, тобто «свідома комунікація». моїх клієнтів досить успішною була програма, на— Піар — це двостороння комунікація. Недо- передодні якої учасникам навчання, управлінцям,
статньо просто комунікувати, важливо та потріб- повідомили: «У компанії відбудуться великі зміно забезпечувати зворотній зв’язок, прагнути до ни, щодо яких ми підготували програму навчання
того, щоб наш внутрішній клієнт сам ініціював цю та консультування, яка допоможе вам пережити
комунікацію, став носієм і активним учасником ці зміни легше та швидше. Отримані інструменти
внутрішнього піару.
дадуть вам змогу за півроку підвищити заробіток
— Піар — це функція, яка потребує управлін- на 30–100 %. Або навчайтеся та впроваджуйня і водночас допомагає управляти прийняттям те зміни, або найближчим часом ваша команда
рішень, думками та бажаннями.
стане неконкурентною та буде розформована.
Для побудови якісного
Це ваш власний вибір».
та позитивного внутрішПісля такого повідомленнього піару важливо роня нам залишалося лише
зуміти, що саме спонукає Забезпечте точне розуміння того, спостерігати за тим, як
що саме ви можете дати
людей прийняти рішення
учасники самі не давали
працівнику, як він зможе вигідно
щось купити, бути припроходу тренерам і конхильним до чого-небудь, застосувати отримані знання або сультантам, намагаючись
цікавитися
активністю
уміння, що може змінитися в його отримати від них максилюдини, структури, коммум знань та інструментів.
кар’єрі, статусі, фінансовому
панії.
По-друге, працівник
становищі, якщо він активно
По-перше, має знаповинен бачити результат
користуватиметься послугами
чення особиста користь і
своїх колег, отриманий від
системи навчання
вигода, яку людина може
навчання. Це вже не проотримати, звертаючись
сто тренінг із продажів або
до вас за допомогою. Заспікер-клуб, це «в Олексія
безпечте точне розуміння
цього місяця вже п’ять нотого, що саме ви можете дати працівнику, як він вих клієнтів» і «Катя на минулих зборах була така
зможе вигідно застосувати отримані знання або переконлива, так красиво говорить — заслухаєшуміння, що може змінитися в його кар’єрі, ста- ся». «Я теж так хочу!» — звучить у голові людини,
тусі, фінансовому становищі, якщо він активно яка читає, чує або спостерігає за успіхами інших.
користуватиметься послугами системи навчання Так дайте ж людям дізнатися про ці успіхи, збирайв компанії, розвиватиметься та застосовуватиме те відео- та фотовідгуки, проводьте сесії зворотного
отримані знання. Не розраховуйте на те, що ці зв’язку після навчальних програм, відзначайте успіречі очевидні та не потребують пояснення. Бага- хи ваших «студентів».
то людей абсолютно не замислюються над тим,
По-третє, важливою цінністю та мотивацією
що навчання — це вигідна інвестиція, і кожен но- працівників компанії має бути навчання та розвий інструмент — це можливість професійного та виток. Якщо для людини важливо постійно накар’єрного зростання.
вчатися та рухатися вперед, якщо в навчанні вона
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відчуває потребу, то вона прагнутиме працювати
в компанії, в якій є система навчання та розвит
ку, в якій вона зможе реалізувати свою потребу.
І тут найважливішим завданням відділу навчання
й HR-підрозділу буде пошук і підбір людей, які
здатні та прагнуть навчатися, а також формування думки про цінність навчання як такого.
Один із способів підвищити мотивацію до навчання — це заручитися підтримкою структурних керівників і топ-менеджменту. Адже якщо
управлінці транслюють персоналу, що навчання — це важливо та в компанії цінується потяг
до знань, то працівники прагнуть відповідати
очікуванням керівництва. І, звичайно ж, «риба
гниє з голови» якщо топ-менеджмент негативно
висловлюється з приводу навчання, мовляв, це
зайва витрата грошей, це теорія, а на практиці
все інакше, то вам доведеться докладати неймовірних зусиль, аби працівники хотіли навчатися.
По-четверте, люди «купують» послуги навчання, якщо в його процесі зможуть відчути
сильні позитивні емоції. Бізнес змінюється, люди
працюють у стресовому середовищі, витримують високі навантаження щодня. Ваші внутрішні клієнти потребують радості, драйву, успіху.
І якщо ви їм створите для цього умови, їхня
потреба знову і знову «купувати» ваші послуги
зросте. І тут важлива кожна дрібниця — від листів-запрошень до фотозвіту про навчання.
По-п’яте, важливою є довіра до відділу навчання та тренера. Для її здобуття необхідні якісний продукт навчального центру, досвідчений
викладацький склад, цікаві програми. Піарити
можна все що завгодно, але дуже швидко виявляється, що це всього лише реклама, якщо за
красивими словами нічого не стоїть.
Наше завдання — сфокусуватися на цих п’яти
компонентах, або «умовах покупки», щоб якісніше проводити піар внутрішнього навчання.
Перерахуємо основні цілі внутрішнього піару навчального центру компанії:
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— Стимулювати бажання працівників навчатися та розвиватися, в ідеалі — робити це за
власним бажанням, автономно, безперервно та з
користю для компанії.
— Підвищувати довіру до роботи навчального центру. Як мінімум, кожен співробітник має
знати про те, що навчання в компанії є, ним зай
маються спеціально підготовлені люди. Як максимум — розуміти, що навчальний центр — це
система спеціальної підтримки розвитку бізнесу
та працівників.
— Впливати на результативність навчання.
Отримана в хорошій атмосфері, з позитивними
емоціями інформація та інструменти з більшою
вірогідністю будуть застосовуватися на практиці.
— Формувати позитивний імідж роботодавця всередині та поза компанією. Часто навчання стає тим важливим чинником, який залучає
в нашу команду кращих професіоналів. За відносно рівних фінансових умов людина вважає за
краще вибрати роботодавця, який вкладає гроші
та час у розвиток своїх працівників. А для нового
покоління навчання — це не просто можливість,
а ще й життєва необхідність, оскільки недостатність навіть базових знань вражає.
Займаючись внутрішнім піаром навчального центру, ми економимо час і сили. Адже коли
ви проводите тренінг, значно легше працювати з
підготовленими людьми, які розуміють, навіщо
їм нові знання.
Індикаторами поганої організації внутрішнього піару можна вважати:
— Відсутність мотивації до здобуття знань.
— Високий відсоток відмов і низьку відвіду
ваність навчальних заходів із «вільною реєстрацією». Учасники, зареєстровані в обов’язкових
програмах, знаходять і озвучують причини, щоб
відмовитися від навчання.
— Працівники порівнюють внутрішнє навчання із зовнішнім не на користь внутрішнього. Інколи самі керівники применшують цінність
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навчання: «Давайте скоротимо курс, щоб не витрачати два дні даремно».
Варто зазначити, що описані індикатори актуальні, коли працівники отримують якісне навчання. Якщо ви впевнені, що пропонуєте хороший продукт, а наведені вище показники присутні — слід працювати над створенням позитивного піару.

Алгоритм побудови піару
навчального центру
1-й етап — підготовчий. Подивіться, що вже робиться, які інструменти запроваджені. Проаналізуйте, де є слабкі місця в комунікації та на що
потрібно звернути увагу.
2-й етап – обрання стратегії піару. Як правило, ми не можемо відразу охопити всі завдання,
отже, потрібно вибрати пріоритетні напрямки.
Можливо, нам потрібно підвищити лояльність до
навчання в компанії або популяризувати роботу
навчального центру, розповісти про репутацію
викладачів, «просунути» конкретну технологію/
продукт навчального центру. Наприклад, якщо
цього року ви запускаєте великий проект із зростання претендентів на топ-позиції компанії, то
цей проект потребує якісного піару. Результатом цього етапу буде створення чіткої стратегії
з якісними та кількісними показниками, напрямками активності.
3-й етап — розробка тактики. Ми вирішуємо,
як ми реалізовуватимемо стратегію, обираємо
інструменти, за допомогою яких ми будемо це
робити. Інструментів і технологій — безліч. Нижче я розповім про деякі з них, які сама випробувала в різних компаніях.
4-й етап — реалізація тактики.
5-й етап — оцінка та корекція. Важливо не
лише перевірити, які інструменти використовувалися та як вони спрацювали на формування
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позитивного піару, а й визначити, чи змінилася
ефективність навчання в компанії.
Ці етапи циклічні, і після оцінки, можливо, вам
потрібно буде змінити стратегію, а може просто
підсилити необхідні інструменти та відмовитися
від неефективних.
Для роботи над внутрішнім піаром залучайте фахівців із відділу маркетингу та піару, якщо
є можливість, візьміть на стажування або в штат
навчального центру молодого і талановитого
спеціаліста з піару.

Інструменти внутрішнього піару
Наведу декілька перевірених інструментів для
забезпечення внутрішнього піару.
Створення бренду. Створіть для свого навчального центру назву, підберіть упізнаваний
фірмовий стиль, створіть логотип, який зможете
розміщувати на матеріалах, канцелярії, в листах
і розсилках. «Академія гостинності» звучить набагато емоційніше, ніж «Навчальний центр», чи
не так? Бренд може мати що і хто завгодно — від
навчального центру до викладача. На запрошеннях, роздаткових матеріалах, сертифікатах має
бути назва продукту. Якщо просуваємо тренера,
то можемо додати спеціалізацію до його імені:
«Олександр Павлов, майстер продажів» і таким
чином навіть підписувати листи. Бренд створює
певний образ, символ, прив’язку.
Продаючий стиль в оформленні. Що це означає? Це коли ми описуємо щось через призму вигоди для нашого клієнта. Наприклад, ми можемо
назвати тренінгову програму просто «Управління
персоналом», а можемо — «Ефективне управління персоналом, або Як управляти своєю командою, щоб отримувати 100 % віддачі від кожного
працівника». Описуючи програму тренінгу, не забудьте додати до кожного модуля перелік того,
що після навчання отримає учасник, чому саме
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йому важливо бути на цій програмі. Добре спра- ція має бути регулярною та збалансованою, а не
цьовує в продаючому стилі посилання на те, що раз на півроку.
програма або захід доступні не всім, проводятьМожна брати інтерв’ю у працівників, які прося вперше або, навпаки, востаннє, туди можуть йшли навчання, та розміщувати ці тексти на сайпотрапити тільки ті, хто досяг певного рівня або ті навчального центру. Наприклад, після тренінвиконав певні умови. Перевірте, чи написані ваші гу знайдіть того, хто використовує на практиці
анонси заходів, опис програм і тренерів у прода- отримані знання та навики, і запитайте його, як
ючому стилі. Якщо ні, виправте це найближчим він застосовує їх, які інструменти використовує,
часом.
які результати отримав?
Публікації в корпоративних ЗМІ (електронних
Хорошим інструментом є експертні публіабо друкованих). Навчальний центр може вести в кації та статті працівників компанії в зовнішніх
них певну колонку, також це може бути окремий ЗМІ. Збирайте їх, розміщуйте ці публікації в себе
портал, дайджест. Це один з
на порталах. Наприклад,
інструментів, за допомогою
ваш тренер дав коментаякого ви зможете налагорі діловому виданню або
Перевірте, чи написані ваші
дити канал комунікації зі
написав статтю для зоанонси заходів, опис програм
своїми учасниками. У багавнішніх ЗМІ — обов’язково
тьох компаніях добре себе
повідомте про це співроі тренерів у продаючому стилі.
зарекомендувала практика
бітників на внутрішньому
Якщо ні, виправте це
створення корпоративних
порталі: «Наш експерт із
найближчим часом
соціальних мереж. Наведероботи з клієнтами, Іван
мо декілька прикладів інІванов, дав інтерв’ю відоформаційних приводів:
мому діловому виданню.
«Стартувала нова програма навчання...»
Читайте повний текст на нашому порталі. Чекає«Пройде тренінг…»
мо нових цікавих матеріалів!».
«Прошов тренінг…»
Висвітлюйте виступи й участь на профіль«Круглий стіл для всіх, хто бажає розвива- них, спеціалізованих конференціях, у «великих
тися, пройде…»
подіях», пов’язаних із ринком, на якому працює
«У базу знань додана нова стаття нашого тре- компанія, в тих заходах, які дають змогу створинера, експерта, співробітника, працівника…»
ти довкола вас імідж експерта. Про те, що тренер
«Цього місяця … працівників відвідали наші виступив як спікер на конференції, обов’язково
тренінги…»
слід повідомити в компанії — з метою позитив«Нові фото та відгуки з останнього тренінгу — ного піару.
вже на порталі…»
Також як інструмент піару використовується
«Ми на конференції…»
зворотний зв’язок. Наприклад, лист із подякою
«Йде набір у вечірню групу…»
(поіменно) тим, хто пройшов навчання, та їхнім
«Поповнення в нашій корпоративній бібліотеці...»
керівникам. Не скупіться на щирі «емоційні фар«Щирі вітання (працівнику), який набрав мак- би». Наприклад, один із моїх листів після програсимальну кількість балів у тестуванні».
ми навчання виглядав так: «Хотілося б подякуСлід створити контент-план, прив’язаний до вати учасникам і їхнім керівникам за високу аккалендаря подій навчального центру. Комуніка- тивність на тренінгу та поза ним, за прагнення до
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постійної роботи над собою! Дякую керівниЩе один інструмент — це листи-запрокам за високий рівень учасників, це, безумов- шення. Від того, наскільки уважно, з турботою
но, управлінці, з якими хочеться працювати складений лист або запрошення залежить те,
знову і знову, сильні особистості та видатні як буде зчитана наша комунікація. Особливо,
професіонали!».
якщо ми просуваємо навчальний центр. Все,
Прекрасно працюють на створення по- що виходить від навчального центру, має бути
зитивного піару відгуки учасників навчан- на високому рівні. Не бійтеся використовуваня. Адже це саме той інструмент, який пока- ти в листі емоційні фарби: «яскравого дня»,
зує всім, що це відмінна програма, яку гідно «чудового дня», навіть якщо це трохи виходить
оцінили колеги. Розміщуйте відгуки в різних за межі ділового стилю. Зараз епоха «wowформатах: текстовому (обов’язково з фото та спілкування», користуйтеся цим. Включаючи
зазначенням прізвища
в лист емоційну склай імені учасника, його
дову, ви показуєте, що
посади) або у вигляді
для вас люди важливі,
Зараз епоха «wow-спілкування»,
відео. Це, до речі, ще
і вони це відчувають.
користуйтеся цим. Включаючи
один привід заохочуваВлаштовуйте конв лист емоційну складову, ви
ти людей, які отримукурси та події. Це моють задоволення від нажуть бути квести, вік
показуєте, що для вас люди
вчання. Людям приємторини, ігрові завданважливі, і вони це відчувають
но побачити себе, своє
ня для окремих учаснифото на інформаційних
ків і команд. Під егідою
корпоративних ресурнавчального
центру
сах. Це їх стимулює, а іншим показує, як це реалізовуйте соціальні ініціативи. Показуйте
схвалюється. Правильно оформлені позитивні своїм внутрішнім клієнтам, що для них правідгуки працюють відмінно.
цюють люди з відкритими серцями, креативФотозвіти, відеозвіти, презентації, колажі, ні, такі, які вміють веселитися, легкі на підйом
відеонарізки працюють приголомшливо. Од- і енергійні. Адже саме з такими людьми ми
ного дня після командного тренінгу ми надру- хочемо працювати, в таких людей ми хочемо
кували фото на чашках і килимках для мишок. вчитися.
Позитивні фото на видному місці не лише наУспішних вам проектів, залучених учаснигадують учасникові, як було цікаво, але й мо- ків, драйвових тренерів і виконання всіх бізтивують інших приєднатися наступного разу.
нес-показників! 
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Усміхніться

Навіть якщо тобі нудно та нема чим зайнятися,
це ще не привід шукати роботу.
Під час прийому на роботу:
— У вас є фінансова освіта?
— Я вас благаю, у мене бабуся єврейка. Вам
цього мало?
Хто б там що не казав, а найшкідливіша робота в
наших нинішніх політиків! Стільки шкоди ще не
зробив ніхто!
Шеф звертається до свого бухгалтера:
— Ви в моїй фірмі працюєте більше 10 років і
жодного разу не просили про підвищення зар
плати. Що за темні справи ви тут провертаєте?
Підлеглий — шефу:
— Ви просто зобов’язані підвищити мені зарплату! Мною цікавляться вже три компанії!
— І які ж?
— Телефонна, газова й електрична.
Влився в новий колектив. Особливо сподобалася
їхня традиція: будь-яке зауваження шефа вважається тостом.
— Ти наче схудла?
— На роботі зарплату не платять, працюю до пізнього вечора, начальник на нерви діє.
— Так зміни роботу.
— Не можу: мені ще три кілограми залишилося
скинути.
Найстрашніший момент в житті пацієнта, коли
лікар починає гуглити в Інтернеті.
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Сергій Петрович дуже радів, коли знайшов у
зимовій куртці двісті гривень, але потім засмутився, коли його звільнили з гардеробу.
Сьогодні на роботі години півтори не було
Інтернету. Випили весь чай... Розговорилися...
Познайомилися.
Коли ж ці свята нарешті закінчаться та можна
буде спокійно відпочити на роботі?
В нас на уроках праці школярі роблять стільці, а
в Китаї — збирають айфони.
Вчитель історії в сільській школі, якому учні щороку копали картоплю, вирвав з усіх підручників
параграф про скасування кріпосного права.
Учитель — класу:
— Зараз ви будете проходити тест на IQ.
— А що таке IQ?
— Тест закінчено.
— Бокс — чудовий вид спорту! Я на ньому добре
заробляю.
— Ви, напевно, відомий боксер?
— Та ні, я — зубний лікар!
Із підвищенням пенсійного віку ми ризикуємо
засиджуватися на роботі до глибокої старості.
Оголошення:
На підприємство потрібен чоловік, інженермеханік, до 45 років. Стать, освіта та вік значення
не мають.
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