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Відпустки
за минулі
роки
40

Ведення табеля
в порядку виплати пенсій
54 Зміни
89
обліку робочого часу
науковим працівникам
Відрядження
73 оформлення
в разі скасування рейсу

роботи
105 Оцінка
HR-менеджера

Телефонна лінія «Запитання — відповідь» (44) 581-57-07 щодня по буднях з 10.00 до 15.00

На допомогу
кадровику

Гарантії та обмеження
у випадку звільнення з роботи

Категорія працівників
Вагітні жінки та жінки, які
мають дітей віком до трьох
(шести) років, одинокі матері
за наявності дитини віком до
14 років або дитини-інваліда
(віком до 18 років включно),
батько, який виховує дитину
без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в
лікувальному закладі), опікун
(піклувальник), прийомні
батьки
Працівники віком до 18 років

Члени виборного профспілкового органу підприємства
(в т. ч. структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника
(там, де не обирається ви
борний орган профспілки)
Працівники, які обиралися
до складу профспілкових
органів підприємства

Молоді фахівці медичного
профілю, які навчалися за
державним замовленням

Усі працівники

Особливості звільнення

Підстава

Звільнення не допускається, крім випадків повної ліквідації Статті 184, 1861 КЗпП
підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим
працевлаштуванням, а також у разі звільнення після закінчення строкового трудового договору (в т. ч. сезонного). На період
працевлаштування зберігається середня заробітна плата, але
не більше трьох місяців із дня закінчення строку трудового договору

Звільнення з ініціативи роботодавця допускається, крім до- Стаття 198 КЗпП
держання загального порядку звільнення, тільки за згодою
районної (міської) служби у справах дітей. Звільнення згідно з
пунктами 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП провадиться лише у виняткових
випадках і не допускається без працевлаштування
Звільнення, крім додержання загального порядку, допускається
за наявності попередньої згоди виборного органу, членами
якого є працівники, а також вищого виборного органу цієї
профспілки (об’єднання професійних спілок)*

Стаття 252 КЗпП, стаття 41
Закону України «Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності»

Звільнення з ініціативи роботодавця не допускається протягом
року після закінчення строку, на який обирався склад профспілкового органу (крім випадків повної ліквідації підприємства, виявленої невідповідності працівника посаді або роботі
за станом здоров’я, вчинення працівником дій, за які законом
передбачена можливість звільнення з роботи чи служби). Така
гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв’язку з неналежним виконанням своїх обов’язків або за власним бажанням, за винятком
випадків, коли це пов’язано зі станом здоров’я*
Звільнення з ініціативи роботодавця-замовника до закінчення Пункт 26 Порядку працевлаш
встановленого строку роботи за направленням (три роки) до- тування випускників вищих
пускається тільки з підстав, передбачених статтею 40 КЗпП
навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за
державним замовленням, зат
вердженого постановою КМУ
від 22 серпня 1996 р. № 992
Звільнення згідно з пунктами 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП допускається тільки, якщо працівника неможливо перевести, за його Частина друга статті 40 КЗпП
згодою, на іншу роботу
Звільнення з ініціативи роботодавця не допускається під час
тимчасової непрацездатності працівника (крім звільнення відповідно до п. 5 ст. 40 КЗпП), а також під час його перебування у Частина третя статті 40 КЗпП
відпустці (це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації)
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Гарантії та обмеження
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Категорія працівників
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Особливості звільнення

Підстава

У випадку звільнення на підставі пункту 6 статті 36, пунктів 1,
2 і 6 статті 40 КЗпП працівникам виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку. У випадку звільнення з ініціативи працівника внаслідок порушення
роботодавцем законодавства про працю, колективного чи
трудового договору (частина третя ст. 38 і ст. 39 КЗпП) розмір Стаття 44 КЗпП
вихідної допомоги визначається колективним договором, але
він не може бути меншим ніж тримісячний середній заробіток.
У разі звільнення за пунктом 5 частини першої статті 41 КЗпП
виплачується вихідна допомога в розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток
У день звільнення незалежно від підстави припинення трудового договору роботодавець зобов’язаний видати працівникові
належно оформлену трудову книжку та провести з ним розрахунок (виплатити всі суми, що належать йому від підприємства). Трудова книжка видається незалежно від того, чи існує
заборгованість працівника перед підприємством. У разі мобілізації роботодавця — фізичної особи, свої обов’язки щодо Стаття 47 КЗпП
видачі трудової книжки та проведення розрахунку він повинен
виконати протягом місяця після своєї демобілізації
У разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця останній зобов’язаний у день звільнення видати працівникові копію
наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення
копія наказу видається на вимогу працівника
Якщо працівник у день звільнення не працював, то належні
йому суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні,
Стаття 116 КЗпП
роботодавець повинен письмово повідомити працівника перед
їх виплатою. В разі спору щодо розміру належних працівникові
сум роботодавець повинен у день звільнення виплатити працівникові не оспорювану суму
У разі звільнення працівника, крім звільнення за порушення
трудової дисципліни (п. 3, 4, 7 ст. 40, п. 1 ст. 41 КЗпП) йому має
бути надано невикористану відпустку з подальшим звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.
Стаття 3 Закону України «Про
В разі звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового довідпустки»
говору невикористана відпустка може за бажанням працівника
надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність
трудового договору продовжується до закінчення відпустки
Незалежно від підстави звільнення працівнику виплачується
грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної Стаття 24 Закону «Про відвідпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають пустки»
дітей або є батьками інваліда з дитинства підгрупи А І групи

*Зазначені обмеження не поширюються на прокурорів, працівників органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного бюро
розслідувань України та органів, що контролюють додержання податкового законодавства.
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Найважча робота —
та, яку ми не наважуємося почати.
Шарль Бодлер
Кожен новий номер журналу — нібито нова сторінка
життя. Cправді, життя не стоїть на місці, ми йдемо вперед,
щоб зробити щось хороше, пізнати нове, чомусь
навчитися. А ось наш законодавець теж, сподіваючись
на позитивні зміни, продовжує реформи. Цього разу
ми будемо вас знайомити з черговими змінами
до пенсійного законодавства.
Червень плідний на професійні свята. Вітаємо медичних
працівників, журналістів, державних службовців і всіх,
хто відзначатиме в цьому місяці професійні свята.
Успіхів вам і натхнення! А для державних службовців
у цьому номері ми підготували статтю щодо обчислення
стажу державної служби.
Ми не прагнемо досконалості та, перегортаючи сторінки
життя, ми завжди знаходимо нове та цікаве. Сподіваємося,
що і ви, дорогі наші читачі, дізнаєтесь щось нове
та корисне з нашого журналу.
З найкращими побажаннями,
головний редактор
журналу «Кадровик України»
Таміла Радченко

Передплатний індекс 95405
Пароль для прямої лінії з 01.04.2015 – 5809
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

10 Лист Міністерства соціальної політики України

«Про проведення атестації» від 29 січня 2015 р.
№ 30/13/116-15

10 Лист Міністерства соціальної політики України

«Про додаткову відпустку за безперервну роботу медичним працівникам» від 22 січня 2015 р.
№ 649/0/14-15/13

12 Лист Міністерства соціальної політики України

«Щодо щорічних додаткових відпусток»
від 31 жовтня 2013 р. № 135/13/82-13

13 Лист Міністерства соціальної політики України

«Щодо надання відпусток за роботу у зонах радіоактивного забруднення» від 23 березня
2015 р. № 279/20/112-15

14 Лист Міністерства соціальної політики України

«Щодо оплати праці у гірських населених пунктах» від 12 січня 2015 р. № 4/13/84-15

16 Лист Міністерства соціальної політики України
«Щодо квоти для працевлаштування осіб, які
мають додаткові гарантії у сприянні праце
влаштуванню» від 13 серпня 2014 р.
№ 383/021/106-14

16 Лист

Міністерства соціальної політики
України «Про надання відпусток особам, що
мають дітей» від 31 липня 2014 р.
№ 292/13/133-14

17 Лист Міністерства соціальної політики України

«Щодо виплати допомоги по догляду за дитиною» від 9 квітня 2015 р. № 357/5/75-15
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18 Лист Міністерства соціальної політики України
«Щодо оплати праці» від 28 лютого 2014 р.
№ 66/13/116-14

20 Лист Міністерства соціальної політики України
«Щодо компенсації за роботу у святкові (неробочі), вихідні дні» від 9 грудня 2014 р.
№ 922/13/155-14

22 Лист Міністерства соціальної політики України

«Щодо надання матеріальних допомог держслужбовцю» від 19 січня 2015 р. № 39/13/84-15

24 Лист Міністерства соціальної політики України

«Про оплату праці слюсарів-сантехніків»
від 16 грудня 2013 р. № 550/13/111-13

25 Лист

Міністерства соціальної політики
України Про визначення педагогічного стажу
від 22 листопада 2013 р. № 1292/13/84-13

27 Лист Міністерства фінансів України «Про

службові відрядження» від 19 березня 2014 р.
№ 31-07230-16-29/5660

27 Роз’яснення

Державної інспекції України
з питань праці «Про гарантії та пільги працівникам, призваним на строкову службу»
від 17 квітня 2015 р

32 Судова практика — доступно!

ПРАВО
Актуальна тема

40 Ірина Красовська
Відпустки за минулі роки: що потрібно
знати

Мабуть на кожному підприємстві щороку виникає ситуація, коли робочий рік закінчився,
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однак не всі працівники використали своє право на відпустку. Або використали лише частину
відпустки. Причини для цього можуть бути різні: то працівник сам не хоче йти у відпустку, то
на підприємстві багато роботи та його ніким
замінити. І якщо це повторюється з року в рік,
невикористані відпустки накопичуються. Про
те, що робити в такому випадку — читайте
у статті

Відповідальність

47 Володимир Забудський

Відповідальність роботодавця по-новому

Минуло більш як чотири місяці з дати набрання
чинності Законом № 77. Зазначений закон відомий завдяки тому, що ним було запроваджено пільгову ставку ЄСВ для тих роботодавців,
які легалізують фонд оплати праці. Однак
окрім надання пільги законодавець вдався і до
іншого засобу спонукання роботодавців до дотримання законодавства про працю — значно
посилив відповідальність за порушення. Про
відповідальність за неоформлених працівників, порушення порядку оплати праці та інші
порушення законодавства про працю дізнаєтесь зі статті

Зміни в законодавстві

54 Олена Охріменко

Зміни в порядку виплати пенсій науковим
(науково-педагогічним) працівникам

ВРУ ухвалила закон, яким унесено зміни, до
Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність», які стосуються порядку виплати пенсії працюючим пенсіонерам.
З набранням чинності законом змінюється порядок виплати пенсій саме тим науковим працівникам, пенсії яким призначені до 1 жовтня
2011 р., і які на вказану дату продовжували працювати. Детальніше читайте у статті
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56 Відповіді на запитання
Інспектор з кадрів підприємства веде реєстр
наказів із кадрових питань в електронному вигляді. Чи обов’язково оформлювати журнал
реєстрації наказів з особового складу (кадрових питань)? Яким документом це передбачено? Чи може бути єдина нумерація (одна книга) для наказів про прийняття на посаду та
надання відпусток?

58 Календар

ПРАКТИКА
Діловодство

60 Олена Загорецька
Реєстрація та індексація документів на
підприємстві

В статті пропонуємо розглянути правила реєстрації та індексації вхідних, вихідних і внутрішніх документів. Зосередимо увагу на відмінностях ведення журналів реєстрації вхідних і вихідних
документів та особливостях оформлення реєстраційно-контрольної картки

Відрядження

73 Костянтин Лазарєв

Особливості оформлення та обліку додаткових витрат на відрядження в разі
затримки чи скасування авіарейсу або
потяга

Нерідко виникають ситуації, коли працівник унаслідок затримки чи скасування авіарейсу або
потяга не може вчасно дістатися населеного
пункту, до якого він був відряджений. У такому
випадку підприємство несе додаткові витрати,
пов’язані з відрядженням цього працівника.
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В статті розглянемо особливості документального оформлення та обліку цих витрат

Державна служба

ПЕРСОНАЛ

78 Ліна Майстренко

Обчислення стажу державної служби

Під час виконання функцій, покладених на кадрову службу органу виконавчої влади її працівники
мусять підраховувати стаж державної служби для
встановлення надбавки за вислугу років, додаткової відпустки та призначення пенсії державним
службовцям.
Про практичні аспекти порядку обчислення стажу
державної служби читайте в статті

100 Інтерв’ю
«Місія, цінності та культура компанії —
це те, що робить її більш ефективною»

Робочий час

Інтерв’ю з Мариною Іванцовою, віце-президентом із персоналу компанії Carlsberg Ukraine, про
вплив цінностей, традицій і культури компанії на
управління персоналом, взаємодію між
HR-менеджером і керівником компанії, нематеріальну мотивацію та корпоративну соціальну
відповідальність

89 Галина Фольварочна

Досвід фахівців

Загальні правила ведення табеля обліку
робочого часу

Основним документом, який відображає відомості щодо використаного робочого часу найманих працівників є табель обліку робочого часу.
З його допомогою фіксуються відпрацьований
час, причини відсутності на підприємстві кожного працівника, на його підставі нараховується заробітна плата. Стаття допоможе правильно
оформити табель і уникнути помилок під час
його заповнення, а також у ній наводяться різні
РЕКЛАМА

4

зразки заповнення табеля та розглянуто практичні приклади

105 Юлія Шатько

Оцінка роботи HR-менеджера

Кожному фахівцеві, який працює у сфері управління персоналом, практично щодня доводиться
стикатися з питаннями оцінки ефективності персоналу. Така оцінка потрібна і HR-менеджеру,
оскільки вона допомагає виробити оптимальну
стратегію роботи з персоналом у питаннях навчання та розвитку, і керівництву, яке отримує інформацію про «проблемні» зони свого підрозділу
та про можливих кандидатів у кадровий резерв.
Оцінка потрібна і самому працівникові, який може
розібратися в причинах виробничих невдач і наоч
но оцінити свій потенціал і можливості. Правильно
вибрані методи оцінки працівників дають змогу
своєчасно виявити й усунути багато проблем, що
впливають на кінцевий результат діяльності організації, крім того саме оцінка персоналу допомагає
правильно розставити працівників на посади. Про
це та інше дізнаєтесь зі статті

Кадровик України

ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
10 Офіційні роз’яснення
32 Судова практика доступно

МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

6

Закон України «Про внесення зміни
до Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» щодо
збереження науково-педагогічного
кадрового потенціалу України»
від 21 квітня 2015 р. № 340-VIII

В

Закон «Про внесення змін
до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок
безробіття» щодо періодичності,
строків виплати допомоги по
безробіттю» від 7 квітня 2015 р.
№ 292-VIII

У

Закон України «Про внесення змін
до законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
та «Про військовий обов’язок і
військову службу» щодо освітніх
гарантій для студентів, аспірантів
та докторантів денної форми нав
чання» від 7 квітня 2015 р.
№ 277-VIII

З

Закон України «Про внесення зміни
до статті 23 Закону України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо посилення захисту
прав дітей-інвалідів»
від 21 квітня 2015 р. № 339-VII

У

Закон України «Про внесення зміни
до Закону України «Про прокуратуру» щодо відтермінування набрання
чинності» від 21 квітня 2014 р.
№ 335-VIII

У

хвалено Закон яким відтерміновано набрання чинності Законом України
«Про прокуратуру» з 15 липня 2015 р.
Закон набирав чинності з дня, наступного після його опублікування.

Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів

У

хвалено Закон, яким вносяться зміни до низки законодавчих актів щодо
захисту прав інвесторів.

РУ ухвалила чергові зміни щодо умов виплати пенсії науковцям. Детальніше див. на с. 54

хвалено Закон, яким вносяться зміни до Закону «Про загальнообов’язко
ве державне соціальне страхування на випадок безробіття» щодо періо       дичності, строків виплати допомоги по безробіттю.
Зокрема, визначено, що допомога по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності одноразово виплачується протягом
14 днів після державної реєстрації юрособи, ФОП.
Закон набирає чинності 25 травня 2015 р.

гідно зі змінами від військової служби на період мобілізації звільняються
військовослужбовці, які є студентами, аспірантами та докторантами стаціонарної форми навчання. Такі особи можуть продовжувати службу, якщо
вони виявили таке бажання.
Закон набрав чинності 26 квітня 2015 р.

хвалено закон яким надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації жінкам і чоловікам, на утриманні яких перебуває
       дитина — інвалід підгрупи А віком до 18 років.
Закон набрав чинності 14 травня 2015 р.

Кадровик України
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України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 р. № 289-VIII

Зокрема, визначено, що посадові особи відповідають за збитки, завдані
ними господарському товариству. Збитки, завдані посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю), відшкодовуються, якщо
були завдані посадовою особою:
 діями з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями;
 діями, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, закріпленої установчими документами товариства;
 діями, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних
дій, установленої товариством, але для отримання такого погодження та/
або дотримання процедури прийняття рішень посадова особа товариства
подала недостовірну інформацію;
 бездіяльністю посадової особи, якщо вона була зобов’язана вчинити
певні дії на підставі покладених на неї обов’язків;
 іншими винними діями посадової особи.
Справи у спорах між господарським товариством і його посадовою
особою (в т. ч. посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському
товариству її діями (бездіяльністю), віднесено до підвідомчості господарських судів.
Закон набирає чинності з 1 травня 2016 р., за винятком окремих положень,
які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Указ Президента України «Про
звільнення в запас військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації,
на особливий період відповідно
до Указу Президента України від
6 травня 2014 року № 454 «Про
часткову мобілізацію» від 6 травня
2015 р. № 254/2015

У

казом передбачено провести у травні-липні 2015 р. звільнення в запас
військовослужбовців, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період згідно з Указом Президента
України «Про часткову мобілізацію» від 6 травня 2014 р. № 454.
Указ набрав чинності 8 травня 2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Розпорядження «Про внесення змін
до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014
р. № 1085» від 5 травня 2015 р. №
428-р
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Ц

им документом оновлено перелік населених пунктів, на території яких
органи державної влади України тимчасово не виконують свої повно       важення.
Розпорядження набрало чинності 5 травня 2015 р.
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МОНІТОРИНГ

Постанова «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України» від 14 травня
2015 р. № 285

У

Постанова «Про деякі особливості
грошового забезпечення та заробітної плати осіб начальницького
складу та працівників органів внутрішніх справ» від 7 квітня 2015 р.
№ 260

У

становлений розмір одноразової компенсації учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської
катастрофи, дітям-інвалідам, сім’ям, які втратили годувальника з числа
осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, смерть
яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, батькам померлого:
 інвалідам І групи — 379,3 грн;
 інвалідам ІІ групи — 284,4 грн;
 інвалідам ІІІ групи — 189,6 грн;
 дітям-інвалідам — 1264 грн;
 сім’ям, які втратили годувальника — 7586 грн;
 батькам померлого — 3792 грн.

становлено:
розмір грошового забезпечення (заробітної плати) осіб, зазначених
у пункті 1 цієї постанови, з урахуванням грошової винагороди не може перевищувати 30 тис. грн із розрахунку на місяць;
 грошова винагорода не враховується під час обчислення місячного
грошового забезпечення (середньої заробітної плати) у всіх випадках її збереження згідно із законодавством і під час обчислення розміру грошового
забезпечення (заробітної плати) для призначення пенсії та одноразової грошової допомоги при звільненні.
Постанова набрала чинності 7 травня 2015 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

8

З

Наказ «Про затвердження форми
Заяви про призначення усіх видів
соціальної допомоги, компенсацій
та пільг» від 21 квітня 2015 р. №
441

атверджено форму Заяви про призначення всіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг.
Визнано таким, що втратив чинність, наказ Мінсоцполітики України
«Про затвердження форми Заяви про призначення всіх видів соціальної
допомоги, компенсацій, субсидій та пільг» від 22 лютого 2012 р. № 96.
Наказ набрав чинності 19 травня 2015 р.

Наказ «Про затвердження
Положення про територіальні органи Державної служби України
з питань праці» від 27 березня
2015 р. № 340

З

атверджено Положення про Головне управління Державної служби
України з питань праці в області.
За Положенням Головне управління Державної служби України з питань
праці в області є територіальним органом Державної служби України з питань праці, що їй підпорядковується.
Голови обласних державних адміністрацій координують діяльність
Управлінь Держпраці та сприяють їм у виконанні покладених на них завдань.
Повноваження Управлінь Держпраці поширюються на територію відповідної області.
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МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Наказ «Про впорядкування
умов оплати праці працівників
пунктів тимчасового розміщення
біженців і пунктів тимчасового
перебування іноземців та осіб без
громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України»
від 30 березня 2015 р. № 353

З

атверджено:
розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні,
Державної міграційної служби України, що додаються;
 схему тарифних розрядів посад керівних працівників пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців
та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної
міграційної служби України, що додається;
 схему тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні,
Державної міграційної служби України, що додається;
 схему тарифних розрядів посад (професій) робітників пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців
та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної
міграційної служби України, що додається.

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Положення про Систему управління
охороною праці на підприємствах
електроенергетики» від 9 лютого
2015 р. № 73
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З

атверджено Положення про Систему управління охороною праці на
підприємствах електроенергетики, яким визначається порядок побудови, впровадження та функціонування системи управління охороною праці
(далі — СУОП) на основі вимог ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги».
Дія Положення поширюється на підприємства електроенергетики, що
належать до сфери управління Міненерговугілля, та на господарські товариства, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними
правами держави.
Відповідно до цього Положення на вищезазначених підприємствах розробляються СУОП з урахуванням специфічних особливостей їх виробництва
і кваліфікаційних підходів до вирішення питання гігієни та безпеки праці.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції, він набирає чинності з дня
його офіційного опублікування.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 29 січня 2015 р. № 30/13/116-15
Згідно з пунктом 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджено
го постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442, атестація проводиться
атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років.
Результати атестації (як вперше проведеної, так і чергової) застосовуються при обчисленні
стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, впродовж 5 років після затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу на даному підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на
призначення пенсії за віком на пільгових умовах (п. 4.2 Порядку застосування Списків № 1 і № 2
виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на
пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 18 листопада 2005 р. № 383).
Тобто дата і термін проведення чергової атестації визначається з урахуванням того, що вона
має бути завершена до закінчення терміну дії попередньої атестації.
Отже, у разі порушення терміну проведення чергової атестації для зарахування періодів роботи
працівників, що перевищують п’ятирічний період, немає підстав.
Директор департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 22 січня 2015 р. № 649/0/14-15/13
Про додаткову відпустку за безперервну роботу медичним працівникам
У зв’язку із надходженням численних запитів від працівників закладів охорони здоров’я щодо
порядку надання медичним працівникам додаткової оплачуваної щорічної відпустки тривалістю
три календарних дні за безперервну роботу Міністерство соціальної політики України спільно
з Профспілкою працівників охорони здоров’я України роз’яснюють.
Право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарних дні за безперервну роботу встановлено окремим категоріям медичних працівників пунктом «н» статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров’я (далі — п. «н» ст. 77 Основ). До них належать лікарі дільничних лікарень, головні лікарі та лікарі амбулаторій, розташованих у сільській місцевості,
дільничні лікарі-терапевти та лікарі-педіатри, дільничні медсестри територіальних ділянок поліклінік (поліклінічних підрозділів) та дільничні медсестри амбулаторій, лікарі загальної практики (сімейні лікарі), медичні сестри загальної практики — сімейної медицини, завідувачі терапевтичних та
педіатричних відділень поліклінік, керівники амбулаторій та відділень сімейної медицини, медичні
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працівники бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги центрів екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф, медичні працівники бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги станцій
екстреної (швидкої) медичної допомоги, медичні працівники оперативно-диспетчерських служб
центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні працівники відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги. При цьому зберігаються права інших категорій медичних
працівників на додаткову оплачувану відпустку у межах існуючих норм.
Основними критеріями для надання додаткової відпустки законодавство визначає стаж роботи
на перелічених вище посадах та в закладах, тому така відпустка надається медичним працівникам
незалежно від того, працюють вони на повну ставку чи на умовах скороченого робочого дня (0,25,
0,5 або 0,75 посади).
Якщо медичні працівники працювали на посадах дільничних лікарів-терапевтів та лікарів-педіатрів, дільничних медсестер територіальних ділянок поліклінік (поліклінічних підрозділів) та в
результаті реформування первинної медичної допомоги переведені на посади лікарів загальної
практики (сімейних лікарів), медичних сестер загальної практики — сімейної медицини, завідувачів терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік або керівників амбулаторій та відділень
сімейної медицини у складі центрів первинної медико-санітарної допомоги, за ними зберігається
право на зазначену відпустку з урахуванням попереднього стажу роботи на вказаних у пункті «н»
статті 77 Основ посадах та закладах за умови, що їх стаж роботи в результаті цього переведення
не переривався.
Аналогічна ситуація і з медичними працівниками виїзних бригад станцій екстреної (швидкої)
медичної допомоги, які реорганізовано у центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Крім того, право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарних дні
за безперервну роботу мають медичні працівники виїзних бригад екстреної медичної допомоги, які
перейшли на посади медичних працівників сімейної медицини і навпаки. При цьому час перенавчання іншій спеціальності також зараховується до стажу роботи, що дає право на таку відпустку.
Однак порядок обчислення безперервної роботи, яка дає право на вищевказану додаткову відпустку, Основами законодавства України про охорону здоров’я не визначений.
На практиці безперервний стаж роботи, як правило, визначається безперервною роботою на
підприємствах за певними посадами відповідної галузі або виду діяльності.
Зазначена у пункті «н» статті 77 Основ категорія медпрацівників відповідно до пункту 4.1.1
спільного наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я «Про
впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального
захисту населення» від 5 жовтня 2005 р. № 308/519 має право на встановлення надбавки за тривалість безперервної роботи. У зв’язку з цим, на нашу думку, для обчислення стажу безперервної
роботи, яка дає право на вищевказану додаткову відпустку можна застосувати порядок обчислення стажу безперервної роботи, що дає право на отримання надбавок за тривалість безперервної
роботи (п. 4.1.3 вищезазначеного наказу).
Згідно з нормами чинного законодавства про відпустки медичні працівники, які працюють за
сумісництвом на посадах та в закладах, перелічених у пункті «н» статті 77 Основ, також мають
право на цю відпустку.
Так, згідно з частиною третьою статті 56 КЗпП та статтею 2 Закону України «Про відпустки» громадяни, що перебувають у трудових відносинах з закладом, мають право на відпустку незалежно від
форм власності, виду діяльності та галузевої належності. У пункті «н» статті 77 Основ не визначено,
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що додаткова відпустка три календарних дні надається лише за основним місцем роботи, з чого
випливає, що право на цю відпустку мають й медпрацівники, які працюють за сумісництвом на зазначених посадах та в закладах охорони здоров’я.
Статтею 10 Закону України «Про відпустки» визначено, що відпустка на роботі за сумісництвом
надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи тривалістю 24 календарних дні за
відпрацьований робочий рік, тому працівникам, які працюють на перелічених посадах та в зак
ладах, тривалість відпустки за сумісництвом становить 27 календарних днів (24 к. дн. основної
відпустки плюс три календарні дні додаткової відпустки).
Заступник Міністра

В. Ярошенко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 31 жовтня 2013 р. № 135/13/82-13
Щодо щорічних додаткових відпусток

Право працівників на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці визначається
за Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним
нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і
геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 1997 р. № 1290 (із змінами).
Відповідно до розділу XVI «Діяльність у сфері організації відпочинку, розваг, культури та
спорту» зазначеного вище Списку право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер
праці тривалістю до 18 календарних днів мають тренери-викладачі дитячо-юнацької спортивної
школи.
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих
умовах.
Відповідно до пунктів 6 і 7 Порядку застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад
працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах
підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий
характер праці, затвердженого наказом Мінпраці від 30 січня 1998 р. № 16, додаткова відпустка за
особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок
часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зай
нятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня,
встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.
Працівникам, зайнятим в умовах, передбачених відповідним Списком, менше половини робочого часу, щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці не надається.
Директор Департаменту
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 23 березня 2015 р. № 279/20/112-15
Департамент соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Міністерства соціальної політики України розглянув лист щодо надання відпусток за роботу у зонах радіоактивного забруднення, передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», та у межах компетенції повідомляє.
Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 р. № 76-VIII, який набрав чинності з 1 січня 2015  р.,
внесено зміни до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного заб
руднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», згідно яких абзац п’ятий частини другої, у якому
надається визначення зони посиленого радіологічного контролю, виключено, та Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі — Закон).
За інформацією Державного агентства України з управління зоною відчуження буде внесено
зміни до переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, затверджених постановою Кабінету Міністрів Української РСР «Про організацію виконання постанов Верхов
ної Ради Української РСР про порядок введення в дію Законів Української РСР «Про правовий
режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»
та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 23 липня 1991 р. № 106.
Відповідно до статті 47 Закону працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на
територіях зони посиленого радіоекологічного контролю, надається щорічна відпустка тривалістю
пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу 30 календарних днів.
Статтю 47 Закону залишено без змін, тобто працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на території, що до 1 січня 2015 р. була віднесена до зони посиленого радіоекологічного
контролю, надаватиметься щорічна відпустка пропорційно відпрацьованому до 1 січня 2015 р. на
цих територіях часу. З 1 січня 2015 р. така відпустка не надається.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
Статтею 10 Закону України «Про відпустки» визначено, що щорічні основні відпустки надаються працівнику з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення
робочого року. Згідно зі статтею 24 цього Закону за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної
відпустки не повинна бути меншою 24 календарних днів.
Якщо працівник з будь-яких причин не скористався своїм правом на щорічну відпустку за кілька попередніх років, він має право використати їх, а у разі звільнення, незалежно від підстав, йому
має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток. Законодавством не
передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, воно
не містить заборони надавати щорічні відпустки у разі їх невикористання.
Працівники підприємства можуть отримати компенсацію за невикористані дні відпустки, яка
надається відповідно до статті 47 Закону.
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Відповідно до пункту 5 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. № 936
(далі — Порядок), соціальні виплати, доплати (види допомоги), передбачені підпунктами 5–13
пункту 4 Порядку (у т. ч. оплата різниці між тривалістю щорічних відпусток, які надаються працівникові згідно із ст. 47 Закону, та тривалістю щорічної основної відпустки відповідно до Закону
України «Про відпустки» або до інших законів України, передбачена пп. 10 п. 4 Порядку), провадяться за місцем основної роботи (служби) громадян підприємствами, установами, організаціями
та фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності без утворення юридичної особи,
відповідно до розрахункових даних, поданих до управлінь праці та соціального захисту населення.
Пунктом 6 Порядку визначено, що підприємства реєструються управліннями соціального захисту населення, для чого подають не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного
року відомості про підприємство з визначенням кількості постраждалих осіб за категоріями отримувачів компенсацій та допомоги певних видів і списки громадян із зазначенням прізвища, ім’я
та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера.
Графік відпусток громадян та розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний бюджетний рік подаються підприємствами до управлінь соціального захисту населення разом із зазначеними відомостями.
Тобто, враховуючи вимоги Порядку, підприємство щороку до настання наступного бюджетного року повинно подавати до управління соціального захисту населення, де воно зареєстровано,
графік відпусток працівників та розрахунок витрат для відпустки на наступний бюджетний рік.
До 25 числа місяця, за який здійснюється нарахування, підприємства подають до управлінь
соціального захисту населення документи щодо розрахункових витрат, пов’язаних з виплатою
компенсації та допомоги певних видів, та реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги
певних видів, де зазначають прізвище, ім’я та по батькові, категорію, номер посвідчення, ідентифікаційний номер, відомості про нараховані виплати, суму компенсацій та вид допомоги.
Керівники підприємства несуть персональну відповідальність за своєчасність подання розрахункових документів до управлінь соціального захисту населення та правильність призначення і
нарахування компенсаційних виплат та допомоги певних видів.
Заступник директора Департаменту —
начальник відділу

В. Уяздовський

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 12 січня 2015 р. № 4/13/84-15
Щодо оплати праці у гірських населених пунктах
<...>
Відповідно до статті 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» умови
оплати праці осіб, які працюють у гірських районах, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці осіб, які працюють
в гірських районах» від 11 серпня 1995 р. № 648 (зі змінами) на підприємствах, в установах і орга-
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нізаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, тарифні ставки і посадові оклади працівників, визначені генеральною, галузевими та регіональними угодами
як мінімальні гарантії в оплаті праці, а також встановлені за рішеннями Кабінету Міністрів України
або за його дорученням, підвищуються на 25 %.
Відповідно до зазначеного підпунктом 7 підпункту 2.4.6 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці
та МОЗ від 5 жовтня 2005 р. № 308/519, передбачено, що працівникам, які постійно працюють
у закладах, розташованих на території населеного пункту, що має статус гірського, незалежно від
того, проживають вони в цьому населеному пункті чи ні, посадові оклади підвищуються на 25 %.
Отже, зазначене підвищення поширюється на працівників, які постійно працюють на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих на території населеного пункту, що має статус
гірського.
У разі коли підприємства (установи, організації) розташовані за межами населених пунктів, що
мають статус гірських, але мають філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи
і робочі місця в населених пунктах, що мають статус гірського, то працівники, які постійно в них
працюють, також мають право на підвищення посадових окладів (тарифних ставок).
Відповідно до пункту 91 Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2009 р. № 1417, територіальний центр має право створювати в разі потреби у
сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам похилого віку, інвалідам,
хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності), які не
здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги тощо, за їх місцем
проживання.
Робоче місце — місце постійного або тимчасового перебування працівників в процесі трудової
діяльності.
Відповідно до пункту 3.21 наказу МОЗ «Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за
показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» від 27 грудня 2001 р. № 528 постійне робоче місце — місце, на
якому працівник перебуває більше 50 % свого робочого часу. Якщо при цьому робота виконується
на різних дільницях робочої зони, постійним робочим місцем вважається вся зона. Робоча зона —
це простір висотою до 2 м над рівнем підлоги або майданчика, на якому знаходиться місце
постійного або тимчасового перебування працівника.
Як зрозуміло з листа, соціальні робітники терцентру соціального обслуговування виконують
роботи на територіях різних населених пунктів: як тих, які мають категорію гірських, так і тих, які
не відносяться до гірської зони.
Виходячи з вищезазначеного, дія постанови Кабінету Міністрів України «Про умови оплати
праці осіб, які працюють в гірських районах» від 11 серпня 1995 р. № 648 поширюється на працівників, які постійно працюють на підприємствах, в установах, організаціях, у філіях, представництвах, відділеннях, інших відокремлених підрозділах і на робочих місцях в населеному пункті, що
має статус гірського, і не поширюється на працівників, які виконують роботи такого характеру, як
вказано у листі.
Директор Департаменту
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 13 серпня 2014 р. № 383/021/106-14
Щодо квоти для працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню
Міністерство соціальної політики України розглянуло <...> лист <...> щодо надання роз’яснення
стосовно практичного застосування статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» та
повідомляє.
На реалізацію статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» (далі — Закон) щодо
надання роботодавцями інформації про працевлаштування зазначеної у цій статті категорії
громадян, розроблено Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної
служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню, який затверджено наказом Мінсоцполітики від 16 травня
2013 р. № 271 <...> (далі — Порядок № 271). Порядком № 271 визначено вичерпний перелік
документів, необхідних для підтвердження належності громадян до зазначених категорій осіб,
період дії цієї квоти та процедуру надання підприємствами, установами та організаціями центрам
зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню.
Відповідно до пункту 2.2 Порядку № 271 додатковими гарантіями може скористатись один із
батьків, що має на утриманні дітей (дитину) віком до шести років. Належність до категорії осіб, що
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, одного з батьків, які мають на утриманні дітей
віком до шести років, підтверджується копією свідоцтва про народження дитини. У разі відсутності
документів такі громадяни не можуть бути включені роботодавцем у розрахунок квоти робочих місць.
Враховуючи вищезазначене, дана гарантія стосується як батька, так і матері, але
застосовується лише до одного з них. Документального підтвердження, що працюючий другий із
батьків не користується додатковою гарантією у сприянні працевлаштуванню, законодавством не
передбачено.
Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості

В. Зінкевич
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 31 липня 2014 р. № 292/13/133-14
Про надання відпусток особам, що мають дітей

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто <...> звернення і повідомляється.
Відповідно до підпункту 79 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України,
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 389, Мінсоцполітики України
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інформує та надає у межах своїх повноважень роз’яснення. Роз’яснення та листи Мінсоцполітики
не є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.
За статтею 24 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) у разі звільнення працівника
йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також
додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.
Зазначена відпустка може надаватись у будь-який час протягом календарного року, незалежно
від відпрацьованого часу.
Враховуючи зазначене, якщо працівник звільнився з попереднього місця роботи в поточному
(2014) році і не скористався в цьому році своїм правом на соціальну відпустку за статтею 19 Закону,
йому мала бути виплачена за неї грошова компенсація. Влаштувавшись на інше місце роботи,
працівник має пред’явити довідку з попереднього місця роботи про те, що він або використав таку
відпустку за 2014 р., або отримав за неї грошову компенсацію.
Отже, на новому місці роботи працівник не матиме права на отримання додаткової відпустки
працівникам, які мають дітей, оскільки ця відпустка надається один раз протягом відповідного
календарного року. Відповідно до частини першої статті 18 Закону після закінчення відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Чинне законодавство не містить заборони перервати зазначену відпустку для отримання
відпустки у зв’язку з навчанням. Видана навчальним закладом довідка-виклик, яка засвідчує факт
успішного виконання працівником індивідуального плану підготовки, є підставою для надання
йому оплачуваної відпустки.
Переривання відпустки для догляду за дитиною має бути належно оформлене на підставі заяви
працівниці наказом роботодавця. Аналогічно після закінчення відпустки у зв’язку з навчанням
може бути оформлена відпустка для догляду за дитиною.
На час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи
зберігається середня заробітна плата (ст. 217 КЗпП).
Директор Департаменту

О. Товстенко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 9 квітня 2015 р. № 357/5/75-15

Департаментом державної соціальної допомоги розглянуто звернення стосовно надання
роз’яснення щодо виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та повідомляємо.
Верховною Радою України 27 березня 2014 р. прийнято Закон України «Про запобігання
фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», яким
із 1 липня 2014 р. об’єднано допомогу при народженні дитини та по 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
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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 наступних 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.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення окремих положень соціальної політики» від 15 січня 2015 р. № 120-VIII із ст. 179
КЗпП і статті 18 Закону України «Про відпустки» виключено положення про те, що за особами, які
знаходяться у відпустці по догляду за дитиною і працюють на умовах неповного робочого часу,
зберігається право на допомогу до досягнення дитиною трирічного віку.
Враховуючи вищевикладене, у разі працевлаштування отримувача (або виходу на роботу, в т. ч.
на умовах неповного робочого часу або вдома) виплата допомоги у розмірі 130 грн припиняється.
Директор Департаменту

В. Музиченко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 28 лютого 2014 р. № 66/13/116-14
Щодо оплати праці
(в и т я г)

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто <...> звернення та в межах
компетенції повідомляється.
Відповідно до статті 67 КЗпП при п’ятиденному робочому тижні працівникам надаються два
вихідних дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні — один вихідний день.
У випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73) збігається з вихідним днем, вихідний
день переноситься на наступний після святкового або неробочого.
Згідно зі статтею 56 КЗпП неповний робочий час (неповний робочий день або неповний
робочий тиждень) встановлюється за угодою між працівником та роботодавцем.
Тому норма статті 67 КЗпП поширюється на працівників, які працюють за п’ятиденним чи
шестиденним робочим тижнем з двома (одним — при шестиденному робочому тижні) вихідними
днями. Для працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня та мають третій
вільний від роботи день, в даному випадку — понеділок, ця норма не застосовується. Тобто, коли
святковий або неробочий день припадає на цей вільний від роботи день, він не переноситься на
наступний після святкового або неробочого.
<...>
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Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки
і відповідальність сторін (в т. ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці
працівника, умови розірвання договору, в т. ч. дострокового, можуть встановлюватися угодою
сторін.
Відповідно до частини третьої статті 21 КЗпП особливою формою трудового договору
є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в т. ч. матеріальна),
умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору,
в т. ч. дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.
Згідно з частиною третьою статті 40 Кодексу не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім
звільнення за п. 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці.
Зазначене обмеження не застосовується до випадку звільнення за пунктом 8 статті 36
КЗпП, оскільки таке звільнення є окремою підставою припинення трудового договору, яке не
кваліфікується як звільнення з ініціативи роботодавця.
Директор Департаменту

О. Товстенко
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 соціальнопобутових питань та допомог для оздоровлення впродовж одного календарного року, як таких, що
не були використані разом з щорічними основними відпустками за попередні роки, і повідомляє.
Органи державної влади фінансуються за рахунок бюджетних коштів в 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.
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 Кабінету Міністрів України «Про впорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів» від 9 березня 2006 р. № 268 (далі — постанова) 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 у разі надання щорічної відпустки.
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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.
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 у 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 9 грудня 2014 р. № 922/13/155-14

Щодо компенсації за роботу у святкові (неробочі), вихідні дні
Департаментом заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України
розглянуто <...> листа і повідомляється.
Відповідно до статті 12 Закону України «Про оплату праці» компенсація за роботу у святкові
(неробочі), вихідні дні є обов’язковою для підприємств (установ, організацій) усіх форм власності
і господарювання, в т. ч. для закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності.
Режим роботи (в т. ч. вихідні) затверджує роботодавець або уповноважена ним особа за
погодженням з профспілковим комітетом або іншим уповноваженим на представництво трудовим

20

Кадровик України

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

колективом органом в правилах внутрішнього розпорядку або графіках виходу на роботу.
Вихідні дні визначаються залежно від встановленого на підприємстві для відповідної категорії
працівників режиму робочого часу.
При п’ятиденному робочому тижні працівникам надається два вихідних дні на тиждень, а при
шестиденному робочому тижні — один вихідний день. Загальним вихідним днем є неділя. Другий
вихідний день при п’ятиденному робочому тижні визначається графіком роботи підприємства
(установи, організації), і як правило, надається підряд з загальним вихідним днем (ст. 67 КЗпП).
Згідно зі статтею 72 КЗпП робота у вихідний день може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі за правилами статті 107 цього
Кодексу.
Спосіб компенсації роботи у вихідний день (надання іншого дня відпочинку чи підвищена
оплата) визначається за угодою сторін трудового договору в наказі про залучення працівника до
роботи у вихідний день.
Підвищеній оплаті у подвійному розмірі підлягає робота у вихідний день, якщо вона не
компенсована наданням іншого дня відпочинку.
Робота у святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) також підлягає компенсації відповідно до статті
107 КЗпП.
Оплата праці за роботу у вихідний, святковий та неробочий день працівникам, які одержують
місячний оклад, провадиться у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо
робота у вихідний, святковий, неробочий день провадилася у межах місячної норми часу і в розмірі
подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилась понад місячну норму.
Оплата у зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у вихідний, святковий
і неробочий день. При визначенні годинної ставки для оплати відпрацьованих годин у святкові, неробочі,
вихідні дні місячний посадовий оклад працівника ділиться на місячну норму тривалості робочого часу,
затверджену правилами внутрішнього трудового розпорядку для даного підрозділу (працівника).
На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий
інший день відпочинку.
Ця норма статті 107 КЗпП використовується у випадку, коли робота у святковий, неробочий
день не включається до норми робочого часу.
Для працівників, які працюють за графіками і робота у святкові та неробочі (вихідні) дні
включається до місячної норми робочого часу, оплата праці провадиться відповідно до норм
зазначеної статті 107 КЗпП, а саме — у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу,
але не може бути замінена іншим днем відпочинку, оскільки в такому випадку працівником не буде
повністю відпрацьована встановлена йому норма робочого часу.
На підприємствах (установах, організаціях), зупинення роботи на яких неможливе з виробничотехнічних умов або через необхідність безперервного обслуговування населення, вихідні дні надаються
в різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно з графіком змінності (виходу на роботу).
Компенсація за роботу у вихідний день провадиться у тому випадку, коли працівник залучався до роботи
безпосередньо у свій вихідний день, який визначений йому графіком виходу на роботу (ст. 69 КЗпП).
Наприклад, у випадку, якщо робочий день такого працівника випадає на вихідний день
(неділю), цей день оплачується на загальних підставах, оскільки вихідні дні підприємства
(установи, організації) можуть не збігатися з вихідними днями працівника.
Що стосується підвищення посадового окладу лікаря-терапевта приймального відділення
районної лікарні у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці, то Умовами оплати праці

№ 6 (101) червень 2015

21

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

зазначених працівників, які затверджені 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, такого підвищення не передбачено.
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 21 квітня 2015 р. № 459/13/84-15
Департамент заробітної плати та умов праці стосовно виконання пункту 10 розділу III «Прикінцеві
положення» Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 р. № 76-VIII (далі — Закон) повідомляє.
Відповідно до пункту 10 розділу III «Прикінцеві положення» Закону у 2015 р. максимальний місячний розмір заробітної плати (грошового забезпечення) народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, прокурорів, працівників державних органів (крім Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції) та інших бюджетних установ,
працівників Національного банку України, суддівської винагороди обмежується сімома розмірами
мінімальної заробітної плати (з 1 січня — 8526 грн), а при скороченні чисельності працівників —
10 розмірами мінімальної заробітної плати (12 180 грн) (виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових
питань та оплата часу щорічної відпустки не враховується у зазначеному максимальному розмірі).
Обмеження максимального місячного розміру заробітної плати (грошового забезпечення)
працівників державних органів та інших бюджетних установ здійснюється для нарахованої
заробітної плати (грошового забезпечення) шляхом коригування розмірів додаткової заробітної
плати (доплат, надбавок, премій), зокрема тих, що не мають постійного (обов’язкового) характеру:
доплат за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника,
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, надбавок за високі
досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі,
премій тощо.
Обмеження заробітної плати має здійснюватись окремо за кожним з трудових договорів (як за
основним місцем роботи, так і за сумісництвом пропорційно відпрацьованому часу).
При цьому такі окремі роботи, що відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом
(педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік, завідування
кафедрою з оплатою з розрахунку 100 годин за навчальний рік), які мають право виконувати усі
працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, на нашу думку, не включаються
в місячну заробітну плату при визначенні обмеження.
Суміщення професій (посад) — це виконання працівником поряд із своєю основною роботою,
обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) (у межах
робочого часу за основною роботою).
Суміщення професій (посад) передбачає, що суміщувана посада (робоче місце за відповідною
професією) є у штатному розписі, але не заповнена, залишається вакантною.
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З урахуванням зазначеного, суміщення професій (посад) входить до обмеження максимального
розміру заробітної плати.
До граничного розміру заробітної плати премії, винагороди, що виплачуються за квартал і більший
проміжок часу, включаються, на нашу думку, в частині, що припадає пропорційно на місяць.
Розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної
допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки
визначаються згідно з чинним законодавством без урахування зазначеного обмеження, а оплата
часу відпусток, що не належать до щорічних, часу службових відряджень, сума індексації заробітної
плати враховується у максимальному розмірі місячної заробітної плати.
Компенсаційні виплати при звільнені та вихідна допомога не враховується у максимальному розмірі.
Спеціальний фонд бюджету — це складова бюджету, яка включає надходження до бюджету,
призначені для спрямування на конкретні заходи, та витрати з бюджету на реалізацію цих заходів,
які провадяться за рахунок відповідних надходжень. Тому, на думку Мінсоцполітики, обмеження
заробітної плати застосовується як для загального так і спеціального фонду.
Підставою для застосування обмеження максимального розміру заробітної плати у розмірі 10
мінімальних заробітних плат є скорочення штатної чисельності працівників цього органу, тобто,
обмеження заробітної плати у вказаному розмірі може застосовуватися з моменту введення у дію
нового штатного розпису, яким передбачено скорочення працівників.
Одночасно повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 р. № 213-VIII пункт 10
розділу III Закону України від 28 грудня 2014 р. № 76, нормами якого максимальний місячний розмір
заробітної плати певних категорій працівників обмежувався 7 та 10 розмірами мінімальної заробітної
плати, з 1 квітня 2015 р. втратив чинність.
Водночас зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні
встановлювати нових правових норм.
Заступник директора Департаменту —
начальник відділу

А. Литвин

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 7 травня 2015 р. № 520/13/84-15
Щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист та повідомляє.
Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, зокрема, щорічної відпустки,
провадиться відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок).
Пунктом 2 Порядку визначено, що обчислення середньої заробітної плати у цих випадках
провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю
надання відпустки.
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Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться
шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців на відповідну
кількість календарних днів року, зменшену на кількість святкових і неробочих днів, встановлених
законодавством. Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.
Законом України «Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України», який
набрав чинності з 25 березня 2015 р., встановлено святковий неробочий день 14 жовтня — День
захисника України.
Тобто, з моменту, коли 14 жовтня 2015 р. буде входити у розрахунковий період при обчисленні
середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, його потрібно буде виключати
з розрахункового періоду, як святковий і неробочий день.
Заступник директора Департаменту —
начальник відділу

А. Литвин

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 16 грудня 2013 р. № 550/13/111-13
Про оплату праці слюсарів-сантехніків
<...>
Кваліфікаційною характеристикою професії «Слюсар-сантехнік», яка міститься у Випуску 42
«Оброблення металу» (розділ «Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та
устаткування» (книга 4)) Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 20 грудня 2001 р.
№ 263, визначено рівень професійної підготовки робітника, який необхідно мати для виконання
покладених на нього обов’язків, і вимоги до стажу роботи. Зокрема, для слюсаря-сантехніка
3 розряду передбачена повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог
до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві,
підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-сантехніка 2-го розряду не менше
року.
Відповідно до Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної
діяльності» (розділ «Професії робітників»), затвердженого наказом Мінпраці від 29 грудня 2004 р.
№ 336, кваліфікаційні розряди підвищуються насамперед тим робітникам, які успішно виконують
професійні завдання та обов’язки, норми праці і вимоги робітничої інструкцій та пройшли
відповідне професійне навчання.
Присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів робітникам здійснюють кваліфікаційні
комісії в ході кваліфікаційної атестації. Присвоєння робітнику кваліфікаційного розряду або його
підвищення здійснюється з урахуванням складності виконуваних ним робіт, які мають місце
в цеху, на дільниці відповідного підприємства, установи, організації.
Отже, присвоєння наступного розряду слюсарю-сантехніку 2-го розряду здійснюється
в межах кваліфікаційних вимог відповідної кваліфікаційної характеристики шляхом підвищення
кваліфікації з урахуванням стажу роботи.
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Слід зазначити, що відповідно до Порядку ліцензування діяльності надання освітніх послуг,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019, діяльність
підприємств, організацій та установ з питань професійного навчання, яке передбачає видачу
свідоцтва державного зразка, підлягає ліцензуванню. Не підлягають ліцензуванню послуги з
підвищення кваліфікації, які не передбачають підвищення кваліфікаційного розряду, зокрема
на курсах цільового призначення (наприклад, з питань безпеки праці, основ законодавства
тощо).
Директор Департаменту

О. Товстенко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 22 листопада 2013 р. № 1292/13/84-13
Про визначення педагогічного стажу

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто Ваше звернення щодо визначення
педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років майстру виробничого навчання і в
межах компетенції повідомляється.
Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963, передбачена посада «майстер виробничого
навчання».
Відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науковопедагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону
України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту»,
частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від
3 січня 2001 р. № 78, педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів
і установ освіти виплачуються надбавки за вислугу років щомісяця у відсотках до посадового
окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад
три роки — 10 %, понад 10 років — 20 % і понад 20 років — 30 %.
До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та
науково-педагогічних працівників зараховується час роботи на посадах, передбачених переліком,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963, а також:
— час роботи на посаді старшого піонервожатого — у період до 1 квітня 1991 р.;
— час роботи на посаді військового керівника та керівника допризовної підготовки — у період
до 1 вересня 1994 р.;
— час, протягом якого виконувалися обов’язки батьків-вихователів дитячих будинків
сімейного типу;
— час роботи на посаді групової медичної сестри дитячих ясел та ясел-садків;
— час роботи у спортивних школах усіх типів на посадах керівників, їх заступників з основного
виду діяльності, тренерів-викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів, акомпаніаторів
та на посадах тренерів-викладачів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю,
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тим науково-педагогічним працівникам, що працюють за профілем у вищих навчальних закладах
III–IV рівня акредитації, керівників фізичного виховання, викладачів фізкультури вищих навчальних
закладів I–II рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, учителів фізкультури,
керівників гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, які працюють за профілем
у загальноосвітніх навчальних закладах, і педагогічних працівників, які працюють за профілем
у позашкільних та дошкільних навчальних закладах;
— час роботи викладачів професійно-теоретичної підготовки, старших майстрів та майстрів
виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів за відповідною професією
(спеціальністю) на виробництві та у сфері послуг.
До стажу педагогічної роботи зараховується робота на відповідних посадах у закладах освіти
СРСР.
Даним Порядком не передбачено зарахування до стажу педагогічної роботи для виплати
надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам періоду роботи
водієм та оператором ЕОМ.
Директор Департаменту

О. Товстенко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 5 грудня 2014 р. № 519/06/186-14
Про надання відповіді

Юридичним департаментом Міністерства розглянуто ваш запит <...> і в межах компетенції
повідомляється наступне.
Чинне законодавство про працю містить норми, які надають певну низку прав окремим
категоріям жінок.
В зв’язку з цим у разі прийняття рішення про працевлаштування жінок роботодавець набуває
зобов’язань у разі настання певної події забезпечити реалізацію таких прав.
Так, відповідно до статті 184 КЗпП у випадку звільнення після закінчення строкового трудового
договору вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина
шоста ст. 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або
дитини-інваліда, обов’язком власника або уповноваженого ним органу є їх працевлаштування. На
період працевлаштування за цими жінками зберігається середня заробітна плата, але не більше
трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.
Працевлаштування зазначеної категорії жінок здійснюється роботодавцем самостійно або
через державну службу зайнятості.
Одночасно повідомляємо, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Заступник директора
Юридичного департаменту —
начальник відділу
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Лист
від 19 березня 2014 р. № 31-07230-16-29/5660
Про службові відрядження
Міністерство фінансів за зверненням розглянуло листа щодо порядку оформлення службових
відряджень і в межах компетенції повідомляє.
Згідно з Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою
наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59, направлення працівника
підприємства у відрядження здійснюється керівником цього підприємства (або його заступником)
і оформляється наказом (розпорядженням) із зазначенням пункту призначення, найменування
підприємства, куди відряджений працівник, строку й мети відрядження.
При цьому за кожний день (включаючи день вибуття та день прибуття) перебування працівника
у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування
в дорозі (разом з вимушеними зупинками), йому виплачуються добові в межах сум, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98. Сума добових визначається
згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами.
Тобто саме наказ про відрядження працівника є підставою для відшкодування йому витрат
на таке відрядження, а тому у разі прийняття керівником рішення про відкликання працівника
з відрядження має бути видано відповідний наказ.
У разі якщо працівник самостійно вирішить повернутися з відрядження раніше строку,
визначеного наказом про відрядження, вважаємо, що працівник має подати керівнику доповідну
записку із зазначенням причин такого дострокового повернення та прозвітувати за виконане
у відрядженні доручення, за результатами чого керівник може прийняти рішення про скорочення
строку відрядження з оформленням відповідного наказу.
Заступник Міністра —
керівник апарату

В. Матвійчук
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

Гарантії та пільги працівникам, призваним на строкову службу
від 17 квітня 2015 р.
Відповідно до статті 119 КЗпП працівникам, які залучаються до виконання обов’язків,
передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» і «Про
альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», надаються
гарантії та пільги відповідно до цих законів.
Частиною другою статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» за
громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом
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під час мобілізації, на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом у разі
виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про
проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, на строк до закінчення особливого
періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року зберігаються
місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно
від підпорядкування та форми власності, місце навчання у навчальному закладі незалежно від
підпорядкування та форми власності та незалежно від форми навчання.
Таким чином, гарантії, встановлені частиною другою статті 39 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу», застосовуються у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує
національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану.
Відповідно до статті 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» загальна
мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки,
органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних
Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту,
підприємств, установ і організацій. Часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях держави, а також стосуватися певної частини національної економіки, Збройних Сил України,
інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств,
установ і організацій. Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення.
Указом Президента України «Про часткову мобілізацію» від 14 січня 2015 р. № 15, затвердженим
Законом України від 15 січня 2015 р. № 113, з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності
Збройних Сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці держави, оголошена часткова мобілізація.
Пунктом 3 статті 36 КЗпП передбачено підставу для припинення трудового договору у разі
призову або вступу працівника або власника — фізичної особи на військову службу, направлення
на альтернативну (невійськову) службу, крім призову працівника на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року.
За відсутності в Указі Президента України «Про часткову мобілізацію» умов, передбачених
частиною другою статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», у разі
призову працівника на строкову військову службу трудовий договір розривається на підставі
пункту 3 статті 36 КЗпП.
Також звертаємо увагу, що відповідно до статті 44 КЗпП при припиненні трудового договору
з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП України, працівникові
виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або
вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП) —
у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним
органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. 38 і 39 КЗпП) — у розмірі,
передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.
В той же час текст статті 44 КЗпП в редакції Закону № 107-VI від 28 грудня 2007 р. в частині
виплати вихідної допомоги у разі призову або вступу на військову службу, направлення на
альтернативну (невійськову) службу визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного
Суду № 10-рп/2008 від 22 травня 2008 р..
Статтею 152 Конституції України передбачено, що закони та інші правові акти за рішенням
Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо
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вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією
України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.
Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають
чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
Згідно із статтею 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», у разі якщо ці
акти або їх окремі положення визнаються такими, що не відповідають Конституції України
(неконституційними), вони оголошуються нечинними і втрачають чинність від дня прийняття
Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
Таким чином, у разі звільнення працівника з роботи на підставі пункту 3 статті 36
КЗпП у зв’язку із призовом або вступом працівника на військову службу, направлення на
альтернативну (невійськову) службу у період до 20 червня 2007 р. виплачувалася вихідна
допомога у розмірі двох середньомісячних заробітних плат, у період з 20 червня 2007 р. до
28 грудня 2007 р. — не виплачувалася, у період з 28 грудня 2007 р. до 22 травня 2008 р. —
у розмірі двох мінімальних заробітних плат, починаючи з 22 травня 2008 р. виплата вихідної
допомоги не передбачена.
В той же час така виплата вихідної допомоги може бути передбачена колективним договором.
У такому випадку вихідна допомога у розмірі двох мінімальних заробітних плат або іншому розмірі,
встановленому колективним договором, виплачується в обов’язковому порядку.
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 16 квітня 2015 р. № 2.4-15-729
З метою уникнення спірних ситуацій при нарахуванні матеріального забезпечення та
застосування норм статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105).
Відповідно до статті 19 Закону № 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 допомогу по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої
сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не більше за розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.
Статтею 30 Закону № 1105 визначено, що матеріальне забезпечення та соціальні послуги
зі страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють
на умовах трудового договору (контракту), призначаються та надаються за основним місцем
роботи (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною),
допомоги по вагітності та пологах, які надаються за основним місцем роботи та за сумісництвом
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України).
Обчислюють середню заробітну плату для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності
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 № 1266).

№ 6 (101) червень 2015

29

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

Згідно з пунктом 21 Порядку № 1266 середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід)
за місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий
період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески, на
кількість відпрацьованих робочих днів (годин) у відповідному періоді розрахункового періоду
за основним місцем роботи.
Якщо особа у розрахунковому періоді за місцем роботи за сумісництвом не працювала
кілька днів, що припадають на розрахунковий період за основним місцем роботи для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
за рахунок коштів роботодавця, середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за
місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої у розрахунковому
періоді заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески за
фактично відпрацьовані календарні місяці (відпрацьований час), на кількість робочих днів (годин)
за місцем роботи за сумісництвом.
Отже, розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності проводиться окремо за основним
місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом. Єдиним обмеженням у цьому разі є те, що
сумарна заробітна плата, з якої розраховуються страхові виплати, за місяцями розрахункового
періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розмір максимальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу), оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески до фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
У зв’язку із вищевикладеним, обмеження, зазначені у пункті 1 частини четвертої статті 19
Закону № 1105, не застосовуються до сумарної суми матеріального забезпечення за основним
місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом.
Оскільки Міністерство соціальної політики України є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері
трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення, виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності просить підтвердити або
спростувати застосування статті 19 Закону № 1105 при нарахуванні матеріального забезпечення
застрахованим особам сумарно за основним місцем роботи та місцями роботи за сумісництвом.
Крім того, з метою надання узгоджених роз’яснень страхувальникам просимо вас поінформувати
заявника та виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про застосування статті 19 Закону № 1105 у зазначеному випадку.
В. о. директора

Т. Нагорна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Лист
від 16 січня 2015 р. № 255/0/5.2-09/6/15
Пунктом 2 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2011 р. № 1232 (далі — Порядок № 1232), визначено, що його дія
поширюється на:
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власників підприємств або уповноважені ними органи (далі — роботодавці) та працівників,
у т. ч. іноземців і осіб без громадянства, які відповідно до законодавства уклали з роботодавцем
трудовий договір (контракт) тощо;
а також на осіб, які відповідно до законодавства про працю працюють за трудовим договором
(контрактом) у військових частинах (підрозділах) або на підприємствах, в установах та організаціях,
що належать до сфери управління Міноборони, МВС, Держспецтрансслужби, СБУ, Служби
зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС, Держспецзв’язку.
Категорії осіб, на яких не поширюється його дія, визначено пунктом 3 Порядку № 1232, до яких
також належать військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу органів, підрозділів,
навчальних закладів і науково-дослідних установ Міноборони, МВС, Держспецтрансслужби, СБУ,
Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС, Держспецзв’язку.
З метою врегулювання питань щодо порядку розслідування нещасних випадків, поранень,
професійних захворювань, які трапляються з особами рядового та начальницького складу,
курсантами і слухачами, військовослужбовцями та іншими категоріями працюючих у системі
Міністерства внутрішніх справ України, наказом МВС України від 27 грудня 2002 р. № 1346
затверджено Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань
та аварій, що сталися в органах і підрозділах системи МВС України, який 31 січня 2003 р.
зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 83/7404 (далі — Порядок МВС).
Згідно з пунктами 1.2 та 1.3 Порядку МВС розслідування нещасних випадків (у т. ч.
поранень), що сталися з особами рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ,
військовослужбовцями внутрішніх військ і курсантами (слухачами) навчальних закладів системи
МВС України, проводиться з урахуванням цього Порядку, і його дія поширюється на з’єднання
та військові частини внутрішніх військ, органи і підрозділи внутрішніх справ, навчальні заклади
системи МВС України.
Відповідно до статті 16 Закону України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. № 565-XII зазначена
категорія осіб — це працівники, що проходять державну службу в підрозділах міліції, яким
відповідно до чинного законодавства присвоєно спеціальні звання міліції (далі — особи, яким
присвоєно спеціальні звання міліції).
Соціальний захист осіб, яким присвоєно спеціальні звання міліції, на забезпечення їх у
разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності з незалежних від них обставин,
регулюється Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей» від 20 грудня 1991 р. № 2011-XII, що визначено статтею 1 цього Закону.
Підсумовуючи зазначене, нещасні випадки, що сталися зі спеціалістами груп матеріального
забезпечення батальйонів патрульної служби міліції органів МВС України, які виконували трудові
обов’язки на підставі трудового договору (контракту) і яким не присвоєно спеціальні звання міліції,
підлягають розслідуванню згідно з вимогами Порядку № 1232, а яким присвоєно спеціальні звання
міліції — розслідуються відповідно до вимог Порядку МВС.
Заступник Голови
Держгірпромнагляду
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Справа за позовом

про стягнення адміністративногосподарських санкцій і пені
з підприємства за невиконання
норми з працевлаштування інвалідів
Ухвала Вищого адміністративного суду України від 7 квітня
2015 р. у справі № К/800/3337/15
У справі за позовом Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального
захисту інвалідів (далі — Фонд) до Публічного акціонерного товариства
«Дніпровагонмаш» (далі — ПАТ) про стягнення адміністративно-господарських
санкцій і пені

Суть справи
У квітні 2013 р. Фонд звернувся до суду з позовом до ПАТ, у якому просив стягнути з відповідача адміністративно-господарські санкції в
розмірі 2 252 141,14 грн і пеню за порушення
термінів сплати адміністративно-господарських санкцій у розмірі 450,43 грн. Позовні
вимоги обґрунтовувалися тим, що відповідач
на порушення вимог статті 19 Закону України
«Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні» від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ
(далі — Закон № 875) у 2012 звітному році не
забезпечив установленого законодавцем нормативу робочих місць для працевлаштування
інвалідів.
Під час розгляду справи судом першої інстанції було встановлено, що ПАТ на виконання
вимог визначеної норми закону було подано до
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Фонду звіт за формою № 10-ПІ про зайнятість
і працевлаштування інвалідів за 2012 р., відповідно до якого середньооблікова кількість
штатних працівників облікового складу відповідача фактично за 2012 р. становила 4026
осіб, із яких середньооблікова кількість штатних працівників, яким на підставі чинного законодавства встановлена інвалідність, — 115,
кількість інвалідів — штатних працівників, які
повинні працювати на робочих місцях, створених згідно з вимогами статті 19 Закону № 875,
протягом звітного періоду має становити 161
особу. Отже кількість незайнятих робочих
місць, призначених для забезпечення працевлаштування інвалідів, за 2012 р. за встановленим
нормативом становить 46.
Відповідачем було вірно визначено норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, з огляду на серед-
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ньооблікову чисельність штатних працівників
облікового складу підприємства за 2012 р.
Частиною третьою статті 18 Закону № 875
встановлено, що підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують
найману працю, зобов’язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування
інвалідів, у т. ч. спеціальні робочі місця, умови
праці з урахуванням індивідуальних програм
реабілітації та забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним
законодавством, надавати державній службі
зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів, і звітувати
Фонду про зайнятість та працевлаштування
інвалідів у порядку, встановленому КМУ.
Судом також було встановлено, що згідно
з наказом відповідача від 19 січня 2010 р. на
підприємстві було створено комісію з організації робіт із виконання 4-відсоткового нормативу для працевлаштування інвалідів, основним завданням якої була організація робіт із
їх працевлаштування. Так, зазначеною комісією було прийнято рішення про створення додатково восьми робочих місць для осіб з обмеженими фізичними можливостями (понад
установлений норматив), що підтверджується
протоколами, наявними в матеріалах справи.
На виконання зазначеного рішення комісії
адміністрацією ПАТ були видані накази про
створення таких робочих місць.
Таким чином, відповідачем на виконання
вимог зазначеної норми Закону № 875 були
створені робочі місця для працевлаштування
інвалідів за визначеним законодавством нормативом.
Також на виконання приписів зазначеної
статті і наказу Міністерства праці та соціальної
політики України «Про затвердження форм
звітності та інструкцій щодо їх заповнення»
від 19 грудня 2005 р. № 420* відповідачем
* Наказ утратив чинність згідно з наказом Міністерства
соціальної політики України від 31 травня 2013 р. № 316.
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щомісячно протягом 2012 р. подавалися звіти за формою № 3-ПН про наявність вакансій
до міського центру зайнятості, в кожному з
яких йшлося про наявність вільних робочих
місць для працевлаштування інвалідів.
З метою заповнення наявних вакансій,
створених для інвалідів, відповідач протягом
2012 р. розміщував оголошення в ЗМІ, в яких
безпосередньо зазначалося, що ПАТ запрошує на різні посади осіб, які мають інвалідність.
Крім того, відповідач звертався до Управління праці та соціального захисту населення
та до обласного відділення Фонду з листами
з питань комплектації робочих місць для інвалідів, адже незважаючи на щомісячне звітування до центру зайнятості населення, вони
залишалися вакантними.
На запити ПАТ до міського центру зайнятості останнім було надано письмові відповіді, в яких зазначалося, що протягом 2012 р.
на обліку в міському центрі зайнятості перебували 224 особи з обмеженими фізичними
можливостями. За цей період було запропоновано працевлаштування на ПАТ 73 особам, із яких 13 осіб працевлаштовані, 60 осіб
відмовились, у т. ч. дев’ятеро осіб не відповідали встановленим вимогам за станом
здоров’я.
Таким чином, необґрунтованих відмов із
боку відповідача щодо працевлаштування інвалідів не встановлено.
Зважаючи на те, що відповідачем було доведено факт вжиття ним усіх необхідних заходів, передбачених законодавством і спрямованих на створення робочих місць для
працевлаштування інвалідів та недопущення
правопорушення у сфері господарювання, що
в розумінні статті 218 Господарського кодексу
України (далі — ГКУ) виключає притягнення
останнього до відповідальності за невиконання або неналежне виконання господарського
зобов’язання чи порушення правил здійснення
господарської діяльності, а також враховуючи
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те, що обласне відділення Фонду не надало
суду доказів відмови підприємства від праце
влаштування інвалідів як за їхніми особистими
зверненнями, так і за направленнями міського
центру зайнятості, суд дійшов висновку про те,
що адміністративно-господарські санкції були
застосовані до відповідача неправомірно, а
отже, неправомірно було нараховано пеню за
порушення термінів їх сплати.
Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 23 травня
2013 р., у подальшому залишеною без змін
ухвалою Дніпропетровського апеляційного
адміністративного суду від 24 червня 2014 р.,
у задоволенні адміністративного позову Фонду до ПАТ було відмовлено.
Не погоджуючись із такими рішеннями,
Фонд звернувся з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України (далі –
ВАСУ).

Ухвалене рішення
Перевіривши за матеріалами справи доводи
касаційної скарги та правильність застосування судами першої й апеляційної інстанцій
норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі в ме
жах доводів касаційної скарги, колегія суддів
ВАСУ винесла рішення, що касаційна скарга
не підлягає задоволенню з таких підстав.
Відмовляючи в задоволенні адміністративного позову, суд першої інстанції, з висновком
якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив із того, що підприємство вживало всіх
залежних від нього заходів щодо створення
робочих місць для працевлаштування інвалідів, про наявність таких вакансій звітувало
міському центру зайнятості у встановленому
законодавством порядку, розміщувало оголошення у ЗМІ, проте позивач інвалідів для
працевлаштування не направляв, а відповідач
не відмовляв у такому працевлаштуванні.
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Колегія суддів ВАСУ погодилася з такими
висновками судів першої та апеляційної інстанцій з огляду на таке.
Згідно з частиною першою статті 19 Закону № 875 для підприємств, установ, організацій,
у т. ч. підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за
рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб — у кількості
одного робочого місця.
Відповідно до статті 20 Закону № 875 роботодавці, в яких середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлена нормативом, передбаченим статтею
19 цього Закону, щороку сплачують відділенням Фонду адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі
середньої річної заробітної плати на підприємстві за кожне робоче місце, призначене
для працевлаштування інваліда та не зайняте
такими особами. Порушення термінів сплати
адміністративно-господарських санкцій тягне
за собою нарахування пені, яка обчислюється, виходячи зі 120 % річних облікової ставки
Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.
На підставі частини першої статті 18 Закону № 875 права інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, в т. ч. з умовою
про виконання роботи вдома, забезпечуються шляхом їх безпосереднього звернення до
підприємств, установ, організацій чи до державної служби зайнятості.
Тобто цією нормою визначено, що права
інвалідів на працевлаштування забезпечу
ються двома шляхами: безпосереднє звер
нення інваліда до підприємства або звер
нення інваліда до державної служби зай
нятості (з подальшим його направленням на
підприємство, на якому є вакансії).
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Відтак, колегія суддів вважала, що стат
тя 18 Закону № 875 не встановлює правил,
за якими роботодавець був би зобов’язаним
самостійно шукати інвалідів для їх праце
влаштування на підприємстві.
За частиною третьою статті 181 Закону
№ 875 державна служба зайнятості шукає
підходящу роботу відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних в інваліда кваліфікації та
знань, з урахуванням його побажань.
Разом із тим частиною третьою статті 18
вказаного Закону чітко визначені обов’язки
підприємства, що використовує найману
працю, зокрема, виділяти та створювати ро
бочі місця для працевлаштування інвалідів,
надавати державній службі зайнятості ін
формацію, необхідну для працевлаштуван
ня інвалідів, звітувати Фонду про зайнятість
і працевлаштування інвалідів.
Порядок подання звітності про наявність
вільних робочих місць (вакансій), у т. ч. призначених для працевлаштування інвалідів,
а також форми цієї звітності затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики «Про затвердження форм звітності та
інструкцій щодо їх заповнення» від 19 грудня 2005 р. № 420 (був чинним до 12 липня
2013 р., тобто на момент виникнення спірних
правовідносин), відповідно до якого про наявність вакансій підприємство подає звіт за
формою № 3-ПН.
У графі 15 цього Звіту наводяться дані
про можливість працевлаштування на вільне
робоче місце (вакантну посаду) окремих категорій громадян, у т. ч. осіб з обмеженими
фізичними можливостями.
З аналізу вищенаведених норм можна дійти висновку про наявність у роботодавця
обов’язку виділяти та створювати робочі місця для інвалідів, у т. ч. спеціальні робочі місця,
та повідомляти уповноважені органи про наявність вакансій (форма 3-ПН), за наслідками
чого компетентні органи направляють на підприємство для працевлаштування інвалідів.
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Згідно з положеннями частини першої
статті 218 ГКУ підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання. У частині
другій наведеної статті передбачено, що
учасник господарських відносин відповідає,
зокрема, за порушення правил здійснення
господарської діяльності, якщо не доведе,
що ним ужито всіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення.
Отже, оскільки відповідач ужив усіх за
лежних від нього заходів щодо створення
робочих місць для працевлаштування інва
лідів, на нього не може бути покладена від
повідальність за ненаправлення уповноваже
ними органами необхідної кількості інвалідів
для працевлаштування, а тому суди дійшли
вірного висновку про те, що правових підстав
для задоволення позовних вимог немає.
Висновки судів ґрунтуються на правильному застосуванні норм матеріального права та відповідають правовій позиції ВСУ, висловленій у справах цієї категорії, зокрема
у постанові ВСУ від 16 квітня 2013 р. у справі
№ 21-81а13.
Доводи касаційної скарги не дають підстав
для висновку, що судами під час розгляду
справи допущені порушення норм матеріального та процесуального права.
За таких обставин ВАСУ визнав, що оскаржувані судові рішення ухвалені з додержанням норм матеріального та процесуального
права, а тому касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а судові рішення
першої та апеляційної інстанцій — без змін.

Коментар
У наших матеріалах ми неодноразово зверталися до докладного розгляду проблематики
працевлаштування інвалідів на вітчизняних
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підприємствах*. Відрадно, що варіанти рішень цього питання, запропоновані читачам,
виявилися вірними і, як свідчить судова практика, на їх основі можна побудувати ефективний захист підприємства від «посягань» Фонду. Тішить також те, що за минулий період не
змінилася позиція судів у спорах щодо дотримання нормативу робочих місць для осіб
з обмеженими фізичними можливостями,
і переважна більшість справ, як і раніше, вирішується на користь роботодавців. З іншого
боку, не можна не відзначити, що прогалини
в законодавстві, що регулює участь підприємств у реалізації питань соціального захисту
інвалідів, так і не усунуті, Фонд, як і раніше, не
відступає від спроб поповнити власний бюджет за рахунок адміністративно-господарських санкцій, розміри яких сягають мільйонних сум, а роботодавці знову і знову змушені
витрачати людський, часовий і фінансовий
ресурс для того, щоб відстояти свою правоту, в т. ч. у суді. Яскравою ілюстрацією такого становища є вищенаведене рішення ВАСУ,
а також судова практика в цілому.
Як свідчать дані Державного реєстру судових рішень, отримані на момент підготовки
цього матеріалу, ВАСУ протягом квітня поточного року 17 разів змушений був розглядати спори між підприємствами та Фондом.
Із зазначеної вище кількості тільки в двох випадках звернення до касаційного суду було
ініційоване роботодавцями, в інших справах
авторами касаційних скарг ставали відділення Фонду, не задоволені рішеннями, які прий
мали суди першої та апеляційної інстанцій
на користь підприємств. ВАСУ висловився
на підтримку позицій Фонду тільки у трьох
справах, а матеріали ще одного позову передано на новий розгляд до суду першої інстанції. В інших 13 випадках ВАСУ беззаперечно
* Див., зокрема, статті «Працевлаштування інвалідів,
або Цугцванг українського роботодавця», № 9/2010,
«Судова практика — доступно», № 3/2013.
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підтвердив думку судів попередніх інстанцій,
які підтримали в раніше винесених рішеннях
позицію роботодавців. Крім того, в шести випадках ВАСУ взагалі відмовився відкривати
провадження та розглядати касаційні скарги
Фонду, визнавши їх необґрунтованими і такими, що не потребують перевірки матеріалів
справи.
Звертає на себе увагу й однотипність
представлених судових справ, які схожі один
на одну, як близнюки. Практично у всіх випадках ми стикаємося з висновками судів,
аналогічними наведеному вище — роботодавець не несе тягар пошуку та працевлаш
тування осіб з обмеженими фізичними можливостями (цим мають займатися спеціально уповноважені державою органи), в його
обов’язки входить винятково створення можливості для здійснення інвалідами трудової
діяльності (організація робочих місць відповідно до встановленого нормативу, інформування служби зайнятості про наявні вакансії
тощо). Таким чином, виконавши весь комплекс зазначених заходів, а також надавши
суду докази, адміністрація підприємства має
практично стовідсоткову гарантію, що застосування до нього адміністративно-господарських санкцій буде визнано неправомірним.
Виходячи з великої кількості таких позовів
(можна припустити, що певна частина з них
припиняється на більш ранніх етапах розгляду та не доходить до касаційної інстанції),
схожості їхньої фабули та рішень, які за ним
виносяться, напрошується висновок про те,
що потік таких спорів міг би бути зупинений
або хоча б значною мірою зменшений, якби
норми Закону № 875 були б прописані більш
чітко та конкретно, не викликали різночитань
і не давали Фонду приводів до перетворення санкцій, передбачених статтею 218 ГКУ,
у своєрідний податок із підприємств, на що
неодноразово вказував той же ВАСУ у своїх оглядових листах і узагальненнях судової
практики з цього питання.
Кадровик України
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Якщо говорити про деталі, то безсумнівно
вражають суми штрафів (без урахування пені),
на які претендує Фонд: 1 250 337,36 грн —
за позовом до ПАТ «Азовелектросталь»,
2 780 392,13 грн — ВО «Південний машинобудівний завод», 1 408 125,12 грн — ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія», 33 303 205 грн — об’єднання «Львівська
залізниця», 1 520 690 грн — ТОВ «Комплекс
Агромарс», 2 615 292,16 грн — ПАТ «Азовзагальмаш» та ін. Ми не даремно навели перелік
підприємств, залучених до судових розглядів.
Він дає змогу розкрити ще один аспект розглянутої нами теми. Для роботодавців, які належать до машинобудівного, транспортного,
енергетичного комплексу, виконання нормативу з працевлаштування інвалідів від самого
початку видається проблематичним, оскільки
вагому частку в штаті підприємств становлять
робочі місця зі шкідливими та небезпечними
умовами праці, які за визначенням не можуть
бути призначені для залучення праці осіб з обмеженими фізичними можливостями.
У цьому плані показова ухвала ВАСУ від
16 квітня 2015 р. у справі № К/800/36830/13.
Позов Фонду до Управління Державної служби охорони при Управлінні МВС України в
Івано-Франківській області судами першої та
апеляційної інстанцій було відхилено. Одним
з аргументів на користь такого рішення стало те, що в Управлінні кількість працівників,
задіяних на роботах із підвищеною небезпекою, становила 396 одиниць, а суди виходили
з того, що «при визначенні середньооблікової
кількості штатних працівників з метою вираховування нормативу для працевлаштування
інвалідів слід враховувати лише ту кількість
робочих місць, які не пов’язані із шкідливими,
важкими та небезпечними умовами праці».
ВАСУ в цьому випадку змушений був констатувати, що вирішуючи спір, суд першої
інстанції виходив із того, що законодавство
України ставить певні обмеження за рівнем
фізичної підготовки та за станом здоров’я
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Для роботодавців, які належать
до машинобудівного,
транспортного, енергетичного
комплексу, виконання нормативу
з працевлаштування інвалідів
від самого початку видається
проблематичним, оскільки
вагому частку в штаті
підприємств становлять робочі
місця зі шкідливими та
небезпечними умовами праці
щодо можливості прийняття на службу до
органів міліції та дійшов помилкового висновку, що для таких роботодавців норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів
має розраховуватися, виходячи із середньооблікової чисельності лише працівників, робота яких не пов’язана зі шкідливими, важкими
умовами праці та з підвищеною небезпекою.
Однак судом не враховано, що чинним зако
нодавством установлені рівні умови неза
лежно від господарської діяльності для всіх
підприємств щодо дотримання нормативу
робочих місць для забезпечення працев
лаштування інвалідів, а тому він має розраховуватися, виходячи із середньооблікової
чисельності штатних (тобто всіх без винятку)
працівників.
Щодо цього у підприємств, чия діяльність
пов’язана з наявністю шкідливих, небезпечних або важких факторів виробництва, все
ж існує маленька надія. У парламенті зареєстрований законопроект № 2750, яким пропонується внести зміни до статті 19 Закону
№ 875 із метою введення збалансованих вимог щодо створення робочих місць для працевлаштування інвалідів. Передбачається під
час розрахунку нормативу робочих місць
для працевлаштування інвалідів не включати
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до середньооблікової чисельності кількість
працівників, зайнятих у шкідливих і важких
умовах праці, а також на об’єктах підвищеної
небезпеки. Як приклад у пояснювальній записці наводяться підприємства хімічної промисловості, зокрема ПАТ «Сумихімпром», де
налічується близько 60 % робочих місць зі
шкідливими умовами праці, на яких неможливо організувати працю інвалідів.
Треба зазначити, що спроби усунути незбалансований підхід до встановлення нормативу
робилися й раніше. Так, в одному з попередніх
проектів Трудового кодексу пропонувалася
норма, відповідно до якої норматив мав би
визначатися органами місцевого самоврядування на підставі економічно обґрунтованого
розрахунку згідно з потребами у працевлаштуванні інвалідів в цій адміністративно-територіальній одиниці. За наявності виваженої
методики визначення такої потреби з’являлася
можливість відійти від існуючої на сьогодні

практики, коли адміністративно-господарські
санкції за невиконання згаданого нормативу
перетворилися на різновид обов’язкового внеску до Фонду.
На жаль, в останньому проекті Трудового
кодексу (реєстраційний номер 1658) аналогічної норми немає. Залишається сподіватися, що законодавець усе ж зверне увагу на недосконалість чинної на сьогодні нормативної
бази щодо працевлаштування інвалідів і докладе зусиль для її зміни. Це дало б змогу не
тільки оптимізувати навантаження на роботодавців у цій сфері, але й значно зменшити
обсяг роботи судових інстанцій, зменшивши
потік однотипних звернень до судів, результат яких можна передбачити ще до початку
їх розгляду з украй високою ймовірністю. 
Підготувала Євгенія Каляпіна,
аналітик-консультант,
бізнес-тренер компанії «BST Consulting»
РЕКЛАМА
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Відпустки за минулі
роки: що потрібно знати
Мабуть, на кожному підприємстві щороку виникає подібна
ситуація: робочий рік закінчився, однак не всі працівники
використали своє право на відпочинок, тобто не були
у відпустці. Або були всього декілька днів і використали лише
частину відпустки. Причини для цього можуть бути різні:
то працівник сам не хоче йти у відпустку, то на підприємстві
багато роботи та його ніким замінити. І якщо це повторюється
з року в рік, невикористані відпустки накопичуються. Про те,
що робити в такому випадку — далі у статті

Я

кщо прочитати преамбулу до Закону
України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504/96), то можна дізнатися,
для чого взагалі працівникам надаються відпустки: для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, виховання дітей, задоволення
власних життєво важливих потреб та інтересів,
всебічного розвитку особи. Із зазначеного очевидно, що щорічна відпустка є законним правом працівника, яке йому надається статтею 74
КЗпП і статтею 2 Закону № 504/96.
З іншого боку, повертаючись до змісту
преамбули Закону № 504/96, можна зробити висновок, що використання відпустки є
також і обов’язком працівника, оскільки хто,
як не він сам, має потурбуватися про зміц-
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нення свого здоров’я та здоров’я своїх дітей,
вирішити інші власні та сімейні проблеми.
Зауважимо, чинне українське законодавство
не містить норми, якою було б конкретно
встановлено обов’язок працівника йти щороку у відпустку. Натомість таку норму містить
Конвенція Міжнародної організації праці про
оплачувані відпустки від 24 червня 1970 р.
№ 132 (далі — Конвенція МОП). Так, згідно
зі статтею 12 Конвенції МОП угоди про відмову від права на мінімальну щорічну оплачувану відпустку або про невикористання
такої відпустки із заміною її компенсацією
чи іншим чином відповідно до національних
умов визнаються недійсними або забороняються. Нагадаємо, за статтею 9 Конституції
України чинні міжнародні договори, згода на
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обов’язковість яких надана ВРУ, є частиною
національного законодавства України.
Не надаючи працівникові у визначений
законом строк щорічну відпустку, роботодавець не лише порушує його права, а й діє
всупереч своїм інтересам щодо роботи на
підприємстві «працездатних, здорових і всебічно розвинених осіб».
На підставі частини п’ятої статті 11 Закону
№ 504/96 забороняється ненадання щорічних
відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до 18 років і працівникам, які мають право на щорічні додаткові
відпустки за роботу зі шкідливими та важкими
умовами чи з особливим характером 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 (частина друга ст. 12 Закону № 504/96).
Також пунктом 1 статті 9 Конвенції МОП
передбачено, що безперервна частина щорічної оплачуваної відпустки надається та використовується не пізніше як протягом року,
а залишок щорічної оплачуваної відпустки має
бути використаний протягом 18 місяців із кінця того року, за який надавалася відпустка.
Отже, надання щорічних відпусток є прямим обов’язком роботодавця, і не виконуючи
його, останній порушує законодавство про працю, за що передбачена відповідальність.

Обов’язок роботодавця
надати відпустку
Щороку на підприємстві кадровою службою
за погодженням між працівниками та керівництвом складається графік відпусток, якого
мають дотримуватися всі. Якщо працівник
подає заяву про надання відпустки не за графіком, а це, у свою чергу, негативно вплива-
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Роботодавець, виходячи зі свого
обов’язку надати працівникові
щорічну відпустку, має право
відправити в неї працівника
тиме на виробничий процес, то роботодавець
має право відмовити працівникові в наданні
відпустки, як мінімум, за двома підставами:
по-перше, через порушення графіка відпусток
і, по-друге, через те що він не може порушувати виробничий процес. Якщо ж працівник
звернувся із заявою про надання відпустки не
за графіком, але без шкоди для виробничого
процесу, роботодавець може перенести відпустку такого працівника на інший термін.
Роботодавець, виходячи зі свого обов’язку
надати працівникові щорічну відпустку, має
право відправити в неї працівника. Згода працівника для цього не потрібна. Та головною
«зброєю» роботодавця мають стати графік
відпусток і Правила внутрішнього трудового
розпорядку.
Так, роботодавець може видати наказ про надання працівникові відпустки на підставі графіка
відпусток без заяви працівника. У наказі слід зазначити дату початку відпустки та кількість календарних днів. Якщо конкретна дата початку
відпустки визначена графіком відпусток, і графік доведено до працівника під підпис, то відповідно до частини 11 статті 10 Закону № 504/96
не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну роботодавець має письмово повідомити працівника про дату початку відпустки. Зазвичай у вказаний термін видається наказ і
працівника ознайомлюють із ним.
Якщо ж у графіку відпусток зазначено
лише місяць відпустки, то порядок узгодження конкретної дати початку відпустки варто
регламентувати у Правилах внутрішнього
трудового розпорядку. Наприклад, передбачити подання працівником заяви про надання
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відпустки в межах, установлених графіком,
у визначений термін, або, якщо працівник заяву не подає, можливість роботодавця самостійно визначати дату початку відпустки. Згідно з цим внутрішнім правилом роботодавець
зможе видати наказ про надання працівникові
відпустки. Бухгалтерія, у свою чергу, має виплатити заробітну плату за час відпустки не
пізніше ніж за три дні до її початку (частина
перша ст. 21 Закону № 504/96). Якщо працівник усупереч наказу роботодавця прийде
на роботу під час відпустки, роботодавець
має право не допустити його до роботи.
Зауважимо, що роботодавцю не вигідне
ненадання працівникам відпусток, оскільки це
призводить до додаткових витрат на оплату
праці. Якщо працівник щороку бере відпустку, то такий працівник протягом календарного
року 11 місяців працює та майже місяць (у середньому) відпочиває. Роботодавець, у свою
чергу, протягом такого календарного року нараховує та виплачує йому 11 заробітних плат і
суму відпускних, тобто умовно 12 заробітних
плат. Але якщо працівник не використовує
свою щорічну відпустку, то протягом календарного року він працює 12 місяців, тому роботодавець нараховує йому за відпрацьований
час уже 12 заробітних плат. У разі звільнення
працівника роботодавець має нарахувати та
виплатити компенсацію за невикористану відпустку, тобто умовно ще одну зарплату. У результаті невикористання працівником щорічної відпустки обертається для роботодавця
додатковими витратами. І якщо таких працівників із невикористаними відпустками багато,
то витрати можуть бути значними.

Особливості надання відпусток
за минулі роки
Незалежно від того, з яких причин у працівника накопичилися невикористані в минулих
роках відпустки, з ними рано чи пізно потріб-
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но щось робити. Щоб уникнути помилок, вирішуючи цю проблему, слід керуватися такими правилами.

Невикористані відпустки
не «зникають»
Законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник може втратити
право на використання відпустки за минулі
робочі роки. Немає також заборони надавати
в майбутньому щорічну відпустку, невикористану в поточному році. Це означає, що відпустки, не використані в минулих роках, не «зникають». Тому, якщо з якихось причин працівник не
скористався своїм правом на щорічні відпустки
протягом кількох попередніх років, він має право використати всі дні цих відпусток. Такої думки дотримується і Мiнпрацi в листі вiд 22 лютого 2008 р. № 33/13/116-08.
У працівника залишається право на використання відпустки і за поточний робочий рік,
оскільки чинне законодавство не мiстить заборони на використання працiвником щорiчної
вiдпустки за поточний рік, якщо він не використав відпустки за попереднi роки. Зауважимо,
що зазвичай кадрові служби намагаються зберігати послідовність надання щорічних відпусток. Наприклад, за наявності невикористаної
відпустки за 2014 р. спочатку надають її, а вже
якщо її не вистачає — дні відпустки за поточний
робочий рік. Це правило нормативно не закріп
лене: воно склалося на практиці, але така рекомендація міститься і в листі Мінсоцполітики від
24 грудня 2013 р. № 152/13/82-13.

Для відпусток за минулі роки
не застосовується обмеження
їх тривалості
Відповідно до статті 10 Закону № 504/96
загальна тривалість щорічних основної та
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додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників,
зайнятих на підземних гірничих роботах, —
69 календарних днів.
Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні основні
та додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий
характер праці, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами (частина сьома
ст. 20 Закону № 504/96).

Якщо працівник подасть заяву про
надання йому підряд декількох
відпусток, невикористаних протягом
минулих років, то роботодавець
може обмежити їх тривалість
Обмеження щодо загальної тривалості щорічних основної та додаткових відпусток встановлено для відпусток, які надають за робочий
рік, і не застосовують у разі надання відпусток
за різні робочі роки. Тому, наприклад, якщо працівник подасть заяву про надання йому підряд
декількох відпусток, невикористаних протягом
минулих років, то роботодавець може обме
жити їх тривалість лише у зв’язку з тим, що відсутність працівника протягом такого часу може
негативно вплинути на виробничий процес.
Питання кількості відпусток, які можуть
бути надані працівникові протягом робочого
року, має вирішуватися за погодженням сторін трудового договору, тобто між працівником і роботодавцем, або бути прописаним у
правилах внутрішнього трудового розпорядку. На це вказує і Мінсоцполітики в листі від
24 грудня 2013 р. № 152/13/82-13.
Немає жодних підстав для того, щоб не надавати працівникові одразу всі невикористані
відпустки. Тобто якщо працівник подає заяву
про надання йому трьох невикористаних від-
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пусток підряд із 1 липня 2015 р., а роботодавець видає наказ, то працівник має вийти на
роботу через 72 календарних дні (3 × 24 к. дн.).
Законодавство не містить вимог щодо надання
невикористаних відпусток частинами за кожний робочий рік окремо.

Надання відпустки за минулі роки
оформлюється так само, як і
за поточний рік
Оформлювати надання відпустки за минулі
роки слід таким же чином, як і поточні відпустки (додаток):
 працівник (за необхідності) пише заяву
про надання відпустки;
 керівник підприємства видає наказ про
її надання;
 бухгалтерія згідно з наказом керівника
нараховує та виплачує працівникові відпускні
та заробітну плату за час відпустки не пізніше
як за три дні до її початку.

Увага!
У наказі про відпустку слід вказувати робочі роки, за які вона надається.
У разі надання відпусток за минулі робочі роки частинами потрібно пам’ятати про
правила поділу: основна безперервна частина щорічної відпустки за кожний робочий рік
має становити не менше 14 календарних днів
(частина перша ст. 12 Закону № 504/96).

Середня зарплата для розрахунку
відпускних обчислюється з виплат
за останні 12 календарних місяців
Згідно з абзацом першим пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати,
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Додаток
Зразок оформлення наказу про надання щорічних відпусток
за кілька робочих років
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТИНЕНТ»
НАКАЗ
03.06.2015		

м. Харків		

№ 117-К

Про надання щорічних відпусток
НАКАЗУЮ:
Надати Оверченку Юрію Миколайовичу, менеджеру з маркетингу,
щорічну основну відпустку з 16 червня 2015 р. до 24 липня 2015 р. тривалістю 38 календарних днів (24 календарних дні за робочий рік із 25 липня
2013 р. до 24 липня 2014 р. і 14 календарних днів за робочий рік із 25 липня
2014 р. до 24 липня 2015 р.).
Підстави: графік відпусток працівників ТОВ «Континент»;
заява Оверченка Ю. М. від 02.03.2015.
Директор
З наказом ознайомлений

Клименко
Оверченко

затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100, середня заробітна плата
для розрахунку відпускних визначається,
виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців, які передують місяцю виходу у
відпустку. Це правило поширюється і на випадки, коли працівнику надається відпустка
за минулі роки.
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О. Клименко
03.06.2015

Приклад
Якщо працівник йде у відпустку за відпрацьований період із
01.01.2013 р. до 31.12.2015 р. (три відпустки) з 1 липня 2015 р., то для розрахунку слід брати зарплату за липень
2014 р. — червень 2015 р., а не зарплату
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2012–2015 рр. (для кожної відпустки).
Окреме питання — кошти, за рахунок
яких виплачуються відпускні в разі надання відпусток за минулі роки. На перший погляд здається, що відпустка належить до минулого року, тому і фінансуватися має з бюджету минулого року.
Але це не зовсім правильно. Бюджетний
період — календарний рік. А отже, і всі
фактичні бюджетні видатки здійснюють лише в межах цього періоду незалежно від того, до якого періоду вони належать. Тому кошти на оплату відпусток за попередні роки слід передбачити
під час розробки кошторису на поточний
рік у резерві на оплату відпусток.*

Відпустки за минулі роки можуть
бути включені до графіка
відпусток
Усі невикористані раніше відпустки або їх
частина можуть бути включені до графіка відпусток на поточний рік. За наявності заборгованості за відпустки за минулі роки графік
дасть змогу спланувати надання належних
працівникам відпусток насамперед з урахуванням безперебійної роботи підприємства,
інтересів працівників і можливості для їхнього відпочинку.
Якщо на підприємстві за якихось причин
немає графіка відпусток або якщо відпустки,
не отримані за минулі роки, не включені до
графіка, це не означає, що працівник не має
права їх узяти: невикористані відпустки можуть надаватися за заявою працівника, що
буде підставою для видання наказу про відпустку.
* Про резерв відпусток див. журнал «Кадровик України»
№ 5/2015, с. 58.
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Щодо заміни відпустки за минулі
роки грошовою компенсацією
Відповідно до частини четвертої статті 24 Закону № 504/96 за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою
компенсацією. Тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не має
бути меншою ніж 24 календарних дні. Особам
віком до 18 років заміна всіх видів відпусток
грошовою компенсацією не допускається.
Як бачимо, законодавством не передбачена
заміна всієї відпустки грошовою компенсацією:
йдеться лише про її частину. Крім того компенсація можлива лише в межах робочого року та
після його закінчення за умови використання
24 календарних днів щорічної основної та додаткових відпусток за цей робочий рік.
Тобто якщо у працівника є невикористані
щорічні основні відпустки тривалістю 24 календарні дні кожна, то компенсації він отримати не
зможе. Однак якщо працівник, окрім основної,
має право і на додаткову відпустку (чи додаткові відпустки), їх загальна тривалість перевищуватиме 24 календарних дні. Крім того працівникам певних категорій законодавством установлена більша тривалість відпустки. У такому
випадку за бажанням працівника (письмовою
заявою) за умови фактичного використання
ним за робочий рік, за який надається відпустка, 24 календарних днів щорічної відпустки, за
решту днів невикористаної щорічної відпустки,
у т. ч. додаткової, йому може бути виплачена
грошова компенсація. Кількість днів відпустки,
що підлягають компенсації, визначається за бажанням працівника.
Така вимога пов’язана з тим, що відпустка
надається працівникові, зокрема, для відпочинку та зміцнення здоров’я. Тому закон і забороняє роботодавцю компенсувати грошима ненаданий відпочинок. І лише після того,
як працівник відпочине законодавчо встановлений мінімум — 24 календарних дні за
кожен відпрацьований робочий рік, за решту
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Компенсація можлива лише в межах
робочого року та після його
закінчення за умови використання
24 календарних днів щорічної основної
та додаткових відпусток за цей
робочий рік
днів відпустки він зможе отримати грошову
компенсацію.

У разі звільнення працівника
за дні невикористаних відпусток
виплачується компенсація
Якщо працівник звільняється та має дні відпусток, не використаних ним протягом ми-

нулих років і в поточному році, роботодавець виплачує йому грошову компенсацію за
всі дні цих відпусток, незалежно від того, за
який період вони не використані. Сума компенсації розраховується аналогічно відпуск
ним: середньоденний заробіток множиться
на кількість календарних днів невикористаної відпустки. І тут варто згадати, про що
йшлося на початку статті, — роботодавцю
фінансово не вигідно, якщо працівник декілька років не використовував відпустки.
Так, у працівника може бути «багаж» із відпустками за минулі роки, коли його зарплата була нижчою, ніж на момент звільнення,
однак компенсацію доведеться виплачувати, виходячи з розміру зарплати за останні
12 календарних місяців. Тож, якщо днів відпустки чимало, то й компенсація буде знач
ною. 

РЕКЛАМА
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Володимир Забудський,

старший юрист ЮФ
«Альянс Ратушняк і партнери»

Відповідальність
роботодавця по-новому
Нормативно-правові акти до теми:
Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП);
Кримінальний кодекс України (далі — ККУ);
Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП);
Господарський кодекс України (далі — ГКУ);
Кодекс адміністративного судочинства України (далі — КАСУ);
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати
праці» від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII (далі — Закон № 77).

М

инуло більш як чотири місяці з дати
набрання чинності Законом № 77.
Зазначений закон відомий завдяки
тому, що ним було запроваджено пільгову ставку єдиного внеску на загальнообов’язко
ве державне соціальне страхування (далі — ЄСВ)
для тих роботодавців, які легалізують фонд оплати праці.

Однак окрім надання вищезазначеної пільги законодавець вдався і до іншого способу
спонукання роботодавців до дотримання
законодавства про працю — значно посилив
відповідальність за порушення.
Досі в Україні діяв мораторій на проведення
перевірок відповідно до пункту 8 розділу III
Закону України «Про внесення змін та визнання
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такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 р.
№ 76-VIII, дія якого поширюється і на контролюючі органи, які здійснюють державний
нагляд у сфері праці.
Утім не слід очікувати, що такий стан справ
триватиме й надалі. Мораторій добігає кінця в
червні 2015 р. А тенденції, які наразі демонструє державна регуляторна політика, та
високі вимоги, які висуваються до України
західними партнерами в контексті інтеграції з
Європейським Союзом та отримання міжнародних кредитів, свідчать про те, що не за
горами той час, коли держава змушена буде
вивести фонд оплати праці з тіні — не тільки із
застосуванням пільгової ставки ЄСВ, а й за
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допомогою посиленої відповідальності.
Тож наразі роботодавцям і кадровим службам, на які покладається значна частка відповідальності за дотримання законодавства про
працю, варто детальніше ознайомитись із
законодавчими новелами.

Відповідальність за неоформлених
працівників
У Єдиному державному реєстрі судових
рішень (далі — ЄДРСР) зареєстровані такі
справи, порушені через неоформлення трудових відносин:
 ухвала Апеляційного суду Дніпропет
ровської області у справі від 9 квітня 2015 р.
№ 185/4075/14-к, якою частково змінено
вирок Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області, яким засуджено
за частиною першою статті 172 ККУ директора підприємства, який використовував
найману працю п’ятьох осіб без оформлення
з ними трудових відносин;
 ухвала Апеляційного суду Дніпропет
ровської області у справі від 26 березня
2015 р. № 211/4341/14-к, якою залишено
без змін вирок, яким була засуджена за частиною першою статті 172 ККУ особа, яка
здійснювала підприємницьку діяльність,
пов’язану з наданням перукарських, манікюрних і педікюрних послуг та використовувала працю двох найманих працівників без
оформлення з ними трудових відносин.
Розуміючи актуальність цієї проблеми,
законодавець вирішив доповнити статтю 235
КЗпП частиною п’ятою, виходячи з якої під час
винесення рішення про оформлення трудових
відносин із працівником, який виконував
роботу без укладення трудового договору, та
встановлення періоду такої роботи чи роботи
на умовах неповного робочого часу, в разі
фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в уста-
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нові, організації, орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про
нарахування та виплату такому працівникові
заробітної плати в розмірі не нижче середньої
заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності в регіоні у визначеному періоді без урахування фактично виплаченої заробітної плати, про нарахування та сплату на підставі законодавства ПДФО та суми ЄСВ на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування за встановлений період роботи.

Відтепер КЗпП передбачає механізм,
за допомогою якого будь-який
офіційно не працевлаштований
працівник, який фактично працює,
може в судовому порядку не тільки
домогтися офіційного оформлення
трудових відносин із роботодавцем,
а й стягнути з нього належну йому
заробітну плату
Іншими словами, відтепер КЗпП передбачає
механізм, за допомогою якого будь-який офіційно не працевлаштований працівник, який
фактично працює, може в судовому порядку не
тільки домогтися офіційного оформлення трудових відносин із роботодавцем, а й стягнути з
нього належну йому заробітну плату. Такий
спосіб захисту буде доступний і працівникам,
оформленим на умовах неповного робочого
часу, які фактично працюють повний час.
Законодавець усунув суттєву перешкоду,
яка існувала перед судами під час розгляду
таких трудових спорів, — необхідність установлення та доведення точного розміру заробітної плати, яка виплачувалась або мала б
виплачуватись працівникові, трудові відносини з яким не були оформлені. Це було досить
проблематично, оскільки крім показань свідків зазвичай у розпорядженні суду не було
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належних і допустимих доказів, які давали б
змогу достовірно з’ясувати ці обставини.
Відтепер суду достатньо буде звернутися
до офіційних статистичних даних про середню заробітну плату за регіоном і видом економічної діяльності, розміщених на офіційних сайтах регіональних управлінь статистики, щоб визначити, яка сума заробітної
плати підлягатиме стягненню з роботодавця
на користь неоформленого працівника.
Вищевказана сума становитиме лише
нижню межу можливого стягнення. Якщо з
матеріалів справи вбачатиметься, що фактична заробітна плата працівника була вищою
за середню по регіону для окремого виду
економічної діяльності, то стягненню підлягатиме саме така, вища за середню, фактична
заробітна плата.
З наведеного в статті 235 КЗпП формулювання «без урахування фактично виплаченої
заробітної плати» можна припустити, що
стягненню з роботодавця на користь працівника підлягатиме повна сума заробітної плати
не працевлаштованого офіційно працівника
за період неоформлених трудових відносин,
незалежно від того, чи проводились якісь
фактичні виплати працівникові.
Принаймні саме таке трактування вбачається, на думку автора, ймовірним із боку
контролюючих органів і судів (офіційних
роз’яснень і практики наразі немає). Якби
законодавець мав намір зафіксувати, що з
роботодавця стягується лише різниця між
фактично виплаченою та середньою в регіоні
заробітною платою, то формулювання мало б
виглядати інакше, наприклад, «за вирахуванням фактично виплаченої заробітної плати».
Більше того, відповідальність роботодавця аж ніяк не обмежиться стягненням заробітної плати на користь працівника та ПДФО
і ЄСВ, а також фінансових санкцій і пені за їх
несплату на користь бюджету.
До роботодавця, який допустив працівника до роботи без оформлення трудового
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договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час і
виплату заробітної плати (винагороди) без
нарахування та сплати ЄСВ і податків, може
бути застосована спеціальна фінансова санкція, передбачена абзацом першим частини
другої статті 265 КЗпП — у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого
скоєно порушення (станом на дату цієї публікації складатиме: 1218 х 30 = 36 540 грн за
кожного працівника).
За те саме порушення посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від
форми власності, фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю,
можуть бути притягнуті до кримінального
покарання за частиною першою або другою
статті 172 ККУ або адміністративного стягнення згідно з частиною третьою або четвертою статті 41 КУпАП.
Виходячи з положень статті 172 ККУ
(в редакції Закону № 77), грубе порушення
законодавства про працю карається штрафом
від 2000 до 3000 нмдг (34 000–51 000 грн)
або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до трьох років, або виправними роботами на
строк до двох років, а ті самі дії, якщо вони
вчинені повторно або щодо неповнолітнього,
вагітної жінки, одинокого батька, матері або
особи, яка їх замінює та виховує дитину віком
до 14 років або дитину-інваліда, караються
штрафом від 3000 до 5000 нмдг (51 000–
85 000 грн) або позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до п’яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на
строк до шести місяців.
За частиною третьою статті 41 КУпАП
фактичний допуск працівника до роботи без
оформлення трудового договору (контракту)
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тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій
незалежно від форми власності, фізичних
осіб — підприємців, які використовують
найману працю, від 500 до 1000 нмдг (8500–
17 000 грн), а повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за
собою накладення штрафу в розмірі від 1000
до 2000 нмдг (17 000–34 000 грн).
Необхідно зазначити, що КУпАП до
набрання чинності Законом № 77 не містив
такого складу адміністративного правопорушення, яке тепер передбачене частинами
третьою та четвертою статті 41 КУпАП, тому
використання праці працівників без їх офіційного працевлаштування зазвичай кваліфікувалося слідчими органами та судами саме як
кримінальне правопорушення, передбачене
частиною першою або другою статті 172
ККУ, — «інше грубе порушення законодавства про працю». Тепер слід очікувати, що в
більшості випадків такі дії будуть кваліфікуватись саме за частинами третьою та четвертою статті 41 КУпАП. Утім розмір санкції за
це адміністративне правопорушення є все ж
достатньо значним, щоб не залишати його
поза увагою.
Варто зазначити, що застосування фінансової санкції відповідно до частини першої
статті 265 КЗпП не перешкоджає одночасному застосуванню адміністративного стягнення, передбаченого частинами третьою та четвертою статті 41 КУпАП або кримінального
покарання на підставі частини першої або
другої статті 172 ККУ, незважаючи на статтю 61 Конституції України, оскільки йдеться
про юридичну відповідальність різних видів і
суб’єктів відповідальності. У першому випадку — це підприємство, установа або організація, в другому — їх посадова особа, суб’єкт
відповідальності збігається лише в разі застосування відповідальності до фізичної особи —
підприємця.
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Запроваджуючи такі жорсткі і, на перший
погляд, навіть невиправдано суворі заходи
відповідальності за використання праці без
оформлення трудового договору, законодавець, ймовірно, бажав продемонструвати
намір покласти край такій практиці, яка є
абсолютно нехарактерною для розвинених
європейських країн.
Посилення відповідальності є ще одною
вагомою причиною замислитись над доцільністю застосування таких сумнівних способів
економії коштів, як найм працівників «без
трудової». Судова практика свідчить, що в
разі виникнення трудових конфліктів,
неоформленим працівникам за допомогою
показань свідків досить часто вдається довести факт і тривалість фактичного виконання
ними трудових обов’язків. Отже, такі способи
економії створюють чималі юридичні ризики,
які навряд чи виправдовує отримана вигода.

Порушення порядку оплати праці
Згідно з абзацом другим частини другої статті
265 КЗпП юридичні особи та фізичні особи —
підприємці, які використовують найману
працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі порушення встановлених строків
виплати заробітної плати працівникам, інших
виплат, передбачених законодавством про
працю, більш як за місяць, виплати їх не в
повному обсязі — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на дату цієї публікації — 1218 х 3 = 3654 грн
за кожного працівника).
На думку автора, саме ця фінансова санкція
є найбільш загрозливою для підприємств,
установ та організацій. Адже законодавство
України про оплату праці є достатньо складним, тому поширеними є помилки, які допуска
ються кадровими службами чи бухгалтерією
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під час розрахунку різних виплат, наприклад,
індексації заробітної плати або розрахунку
надурочних, доплат за суміщення, небезпечні
чи шкідливі умови праці, компенсації за невикористані відпустки тощо.

Беручи до уваги такі моменти, наразі є
сенс звернути увагу на правильність і своєчасність нарахування та виплати всіх видів
виплат, передбачених законодавством про
працю України.

За кожного працівника
роботодавцеві загрожує фінансова
санкція в розмірі трьох мінімальних
заробітних плат

Інші порушення законодавства
про працю

Наприклад, на підприємстві працює 200
працівників, яким унаслідок математичної,
методологічної чи іншої помилки в неповному обсязі нараховувалася якась із виплат,
передбачених законодавством про працю.
Неважливо, наскільки суттєвою була ця
помилка, — йтися може навіть про недоплату
в розмірі гривні кожному. Виходячи з абзацу
другого частини другої статті 265 КЗпП, за
кожного працівника роботодавцеві загрожує
фінансова санкція в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Взявши для розрахунку
розмір мінімальної заробітної плати станом
на дату публікації цього матеріалу та помноживши його на 200, можемо припустити, що
такий роботодавець сплатить фінансову
санкцію в розмірі 730 800 грн (1218 х 3 =
3654 х 200=730 800).
І це не враховуючи того, що посадова
особа може бути піддана ще й адміністративному стягненню за частиною першою статті
41 КУпАП у вигляді накладення штрафу від
30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн), а в разі
повторного протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або якщо діяння
вчинені щодо неповнолітнього, вагітної
жінки, одинокого батька, матері або особи,
яка їх замінює та виховує дитину віком до
14 років або дитину-інваліда, — від 100
до 300 нмдг (1700–5100 грн).
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Чимало запитань викликає частина четверта
статті 265 КЗпП щодо її формулювання в разі
порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим-четвертим частини другої цієї статті,
юридичні та фізичні особи — підприємці, які
використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в розмірі
мінімальної заробітної плати.
Вельми «розмита» диспозиція цієї статті
надає Державній інспекції з питань праці
практично необмежені можливості для її свавільного застосування.
Важко уявити собі підприємство, установу
або організацію, внаслідок проведення комплексної перевірки яких не буде встановленого жодного випадку недотримання хоча б
одного з положень законодавства про працю
України.
На щастя, санкція абзацу четвертого частини другої статті 265 КЗпП принаймні не
містить формулювання «за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення», яке
наявне в попередніх абзацах тої самої статті.
Так само не вказано «за кожне виявлене порушення».
Отже, санкція може бути застосована лише
у фіксованому розмірі (1218 грн) без множення на кількість порушень чи працівників. Звичайно, не можна виключити, що контролюючі
органи намагатимуться множити цю санкцію
на кількість виявлених ними «інших порушень». Але якщо такі дії вчинятимуться, на
думку автора, вони будуть незаконними.
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Будь-які інші порушення вимог законодавства про працю, виявлені під час перевірки,
незалежно від їх кількості, будуть лише одним
правопорушенням, за яке фінансова санкція
може бути застосована лише раз у розмірі
1218 грн.
Зазначену санкцію, ймовірно, слід розглядати як своєрідний подарунок від законодавця Державній інспекції з питань праці. Яким
би близьким до ідеалу не був стан справ у
суб’єкта, який перевіряється, ревізори зможуть принаймні виписати йому штраф за
абзацом четвертим частини другої статті 265
КЗпП.

Як застосовуватимуться фінансові
санкції
Зазначена тема наразі викликає чи не найбільше запитань, на які поки що немає відповідей. Фінансові санкції — не новий правовий
інститут для України. Їх застосування вже
давно передбачене в разі порушення податкового, митного, антимонопольного, транспортного законодавства тощо. Проте єдиний
порядок їх застосування на законодавчому
рівні не закріплений — у кожній сфері він
визначений спеціальним законом.
Наразі фінансові санкції з’явились і в сфері
законодавства про працю. Проте стаття 265
КЗпП, у якій містяться зазначені санкції, не
регламентує порядку їх застосування.
Згідно з частиною четвертою статті 265
КЗпП штрафи, зазначені в частині другій цієї
статті, накладаються центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику з питань нагляду та контролю за
додержанням законодавства про працю (Державною інспекцією України з питань праці),
у порядку, встановленому КМУ.
Незважаючи на те що відповідно до підпункту 3 пункту 4 розділу II Закону № 77 КМУ
в тримісячний строк із дня набрання чинності
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цим законом було доручено забезпечити
прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього закону, порядок,
який визначається частиною четвертою
статті 265 КЗпП, наразі не затверджений.
На думку автора, до моменту затвердження
цього порядку можливість застосування
санкцій є спірною.
На підставі частини третьої статті 265
КЗпП штрафи, накладення яких передбачено
частиною другою цієї статті, є фінансовими
санкціями та не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 ГКУ.
Отже, статті 238–250 ГКУ не застосовуватимуться до порядку застосування зазначених
санкцій, у т. ч. не діятиме строк їх застосування — протягом шести місяців із дня виявлення
порушення, але не пізніше як через рік із дня
його вчинення. Фактично, законодавством
наразі не передбачено жодного строку давності застосування фінансових санкцій щодо
порушення законодавства про працю.
Виходячи з положень частини п’ятої статті
265 КЗпП, можна припустити, що існують два
способи застосування фінансових санкцій:
 за результатами державного нагляду
(контролю), тобто перевірки;
 без такого заходу (з огляду на рішення
суду про трудові відносини із працівником,
який виконував роботу без укладення трудового договору чи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи
протягом повного робочого часу, встановленого на підприємстві, в установі, організації).
З частини шостої статті 265 КЗпП випливає, що санкції застосовуватимуться шляхом
винесення Державною інспекцією України
з питань праці постанови, виконання якої
покладатиметься на Державну виконавчу
службу України.
Хоча в КЗпП про це не сказано прямо, така
постанова є рішенням (правовим актом індивідуальної дії) суб’єкта владних повноважень,
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яке може бути оскаржене до адміністративного суду (п. 1 частини другої ст. 17 КАСУ).
Згідно з частиною другою статті 99 КАСУ
для звернення до адміністративного суду за
захистом прав, свобод та інтересів особи
встановлюється шестимісячний строк, якщо
не встановлено інше, який обчислюється з
дня, коли особа дізналася або повинна була
дізнатися про порушення своїх прав, свобод
чи інтересів.

Для звернення до адміністративного
суду за захистом прав, свобод та
інтересів особи встановлюється
шестимісячний строк
Прикінцеві та перехідні положення Закону
№ 77 не містять положень стосовно того,
з якого моменту мають застосовуватись
фінансові санкції, визначені частиною другою
статті 265 КЗпП.
За статтею 58 Конституції України закони
та інші нормативно-правові акти не мають
зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони
пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за
діяння, які на час їх вчинення не визнавалися
законом як правопорушення.
Таким чином, порушення, допущені роботодавцями до 1 січня 2015 р., не можуть бути
підставою для застосування фінансових санкцій, передбачених частиною другою статті
265 КЗпП.
Водночас у теорії права існує поняття
«триваюче правопорушення», яке, не виключено, буде взяте на озброєння контролюючими органами для трактування ними частини
другої статті 265 КЗпП.
Так, якщо працівник був допущений роботодавцем до роботи без оформлення з ним трудових відносин до набрання чинності Законом № 77, але продовжував працювати без
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оформлення трудових відносин і після набрання
ним чинності — не виключено, що санкція абзацу першого частини другої статті 265 КЗпП може
бути застосована і за таке триваюче порушення.

Висновки
Насамкінець слід підсумувати, що законодавець підготував міцний ґрунт для того, щоб
розпочати серйозний тиск на роботодавців у
питаннях, які стосуються дотримання законодавства про працю.
Практика діяльності владних органів в
Україні свідчить про те, що прописані в законодавстві величезні штрафи рідко залишаються лише на папері — контролюючі органи
зазвичай не надто баряться з їх втіленням у
життя. Враховуючи це, можна припустити,
що практична імплементація карних новел
Закону № 77 — це питання часу.
А отже, тим роботодавцям, які все ще практикують традиційні для України форми ведення
трудових відносин, слід серйозно замислитись
над початком «нового життя». Перехід до нього,
з урахуванням пільг зі сплати ЄСВ, передбачених Законом № 77 і Законом України «Про внесення змін до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці» від
2 березня 2015 р. № 219-VIII, коштуватиме,
можливо, не настільки дорого, скільки необачне використання старих методів.
Підприємства, які добросовісно підходять
до дотримання законодавства про працю,
також можуть бути оштрафованими на чималу
суму, наприклад, відповідно до частини другої
статті 265 КЗпП через незначну, на перший
погляд, помилку у веденні кадрового обліку.
Тож є сенс провести внутрішній кадровий аудит
і переконатися, що поточний стан справ не
спричинить значних юридичних ризиків. 
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Зміни в законодавстві

Олена Охріменко,

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

Зміни в порядку виплати
пенсій науковим (науково-

педагогічним) працівникам
Нормативно-правові акти до теми:

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» щодо збереження науково-педагогічного кадрового потенціалу України» від 16 квітня 2015 р. № 340-VІІ (далі — Закон № 340);
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 р. № 1977-ХІІ
(далі — Закон № 1977);
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058);
Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної
системи» від 8 липня 2011 р. № 3668-IV (далі — Закон № 3668);
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня
1993 р. № 3551-ХІІ (далі — Закон № 3551).

В

РУ ухвалила Закон № 340, яким унесено
зміни до статті 24 Закону № 1977, які
стосуються порядку виплати пенсії працюючим пенсіонерам.

Так, оновленою редакцією статті 24 Закону
№ 1977 визначено, що пенсія, призначена особі
відповідно до 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 № 3551), у період роботи на посадах, які дають
право на призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання, в порядку та на умовах, передбачених законами України «Про дер-
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жавну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ,
«Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р.
№ 1789-ХІІ, «Про статус народного депутата
України» від 17 листопада 1992 р. № 2790-ХІІ,
«Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня
2010 р. № 2453-VI, виплачується в розмірі, обчисленому на підставі Закону № 1058. Пенсія,
призначена особі після набрання чинності Законом № 3668 згідно з цією статтею (крім інвалідів
І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників
бойових дій, осіб на яких поширюється дія п. 1
ст. 10 Закону № 3551), у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії,
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в порядку та на умовах, передбачених цим Законом, виплачується в розмірі, обчисленому
за Законом № 1058. Тимчасово, з 1 квітня до
31 грудня 2015 р., робота особи (крім інвалідів
І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи й учасників
бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1
ст. 10 Закону № 3551) на інших посадах/роботах (крім випадків, передбачених вище, зокрема, робота на посадах державних службовців,
суддів, народних депутатів, прокурорів, а також
наукових (науково-педагогічних) працівників,
пенсія яким призначена після 1 жовтня 2011 р.),
пенсії, призначенні відповідно до цієї статті,
розмір яких перевищує 150 % прожиткового
мінімуму, визначеного для осіб, які втратили
працездатність, виплачується в розмірі 85 %
призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які
втратили працездатність. Після звільнення з роботи пенсія поновлюється.
Слід зауважити, що Закон № 3668 набрав
чинності з 1 жовтня 2011 р. і порядок виплати пенсій, передбачений ним, стосувався осіб,
пенсія яким призначалась після набрання ним
чинності. Особи, які отримували наукові пенсії, призначенні до набрання чинності вказаним
законом (до 1 жовтня 2011 р.) (мав значення
також факт роботи особи на момент набрання
ним чинності), продовжували отримувати нау
кові пенсії і в період роботи на наукових (науково-педагогічних) посадах.
Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 р.
№ 213 було внесено зміни до «Прикінцевих
та перехідних положень» Закону України «Про
заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», якими передбачено, що порядок виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання)
працюючим пенсіонерам встановлюється законодавством незалежно від дати призначення пенсії (щомісячного довічного грошового
утримання).
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Починаючи з 1 квітня 2015 р., особи, яким
були призначені наукові пенсії, в т. ч. до 1 жовт
ня 2011 р., і які на вказану дату продовжували
працювати, пенсію отримують у розмірі, обчисленому відповідно до Закону № 1058.
З набранням чинності Законом № 340 змінюється порядок виплати пенсій саме тих наукових (науково-педагогічних) працівників, пенсії, яким призначені до 1 жовтня 2011 р., і які на
вказану дату продовжували працювати.
З моменту набрання чинності Законом
№ 340*, пенсії таким особам виплачуватимуться в розмірі, визначеному Законом № 1977:
85 % призначеного розміру, але не менше 150 %
прожиткового мінімуму, визначеного для осіб,
які втратили працездатність. 
Приклад
Гр. К. з 17 квітня 2011 р. отримує
пенсію, призначену на підставі
Закону № 1977 і продовжує працювати
у вищому навчальному закладі на посаді
науково-педагогічного працівника. З моменту призначення пенсія гр. К. виплачувалася в розмірі, обчисленому згідно із Законом № 1977. З 1 квітня 2015 р., у зв’язку
з набранням чинності змін, унесених до
статті 24 Закону № 1977, пенсія гр. К.
виплачується в розмірі, визначеному Законом № 1058. Після набрання чинності
змінами, внесеними Законом № 340, гр. К.,
працюючи на посаді науково-педагогічного працівника, отримуватиме наукову
пенсію в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового
мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. Після звільнення з
науково-педагогічної посади гр. К. отримуватиме пенсію в повному обсязі.

*Закон, опублікований 16 травня 2015 р., набирає чинності з дня наступного після офіційного опублікування.
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Діана Сидоренко,

консультант

Інспектор з кадрів підприємства веде реєстр наказів із кадрових
питань в електронному вигляді. Чи обов’язково оформлювати журнал реєстрації наказів з особового складу (кадрових питань)? Яким
документом це передбачено? Чи може бути єдина нумерація (одна
книга) для наказів про прийняття на посаду та надання відпусток?
Згідно зі статтею 16 Переліку типових
документів, що створюються під час
діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від
12 квітня 2012 р. № 578/5 (далі — Перелік),
виділяють такі групи наказів:
 з основної діяльності;
 з кадрових питань (особового складу)
тривалого строку зберігання (мають зберігатися 75 років),
 із кадрових питань (особового складу)
тимчасового строку зберігання (мають зберігатися п’ять років);
 з адміністративно-господарських питань.
Ті, які належать до кадрових, наведені у підпункті «б» статті 16 Переліку.
Строки зберігання документів обчислюються з 1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством (п. 2.10 Переліку).
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Під час формування справ відповідно до
пункту 243 Типової інструкції з діловодства в
центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих
органах виконавчої влади, затвердженої постановою КМУ від 30 листопада 2011 р. № 1242
(далі — Типова інструкція), накази з питань
основної діяльності установи, з адміністративно-господарських, кадрових питань (особового
складу) групуються в різні справи. Накази з кадрових питань (особового складу) групуються
на підставі їх видів і строків зберігання.
За пунктом 3.2.5 Правил роботи архівних
підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ
і організацій, затверджених наказом Державного комітету архівів України від 16 березня
2001 р. № 16, справа не має перевищувати
250 аркушів (бути 30–40 мм завтовшки).
Накази з кадрових питань (особового складу) можуть бути (п. 95 Типової інструкції):
 індивідуальними;
 зведеними.
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В індивідуальних наказах міститься інформація про одного працівника. У зведених — про
кількох, незалежно від того, які управлінські
рішення щодо них приймаються (прийняття на
роботу, переведення на іншу посаду (роботу),
звільнення тощо). У зведених наказах з кадрових питань (особового складу) до розпорядчої
частини включається інформація, що розміщується в такій послідовності: прийняття на роботу, переведення, звільнення. До одного зведеного наказу не може включатися інформація,
яка має різні строки зберігання (п. 100 Типової
інструкції). Це доречно пам’ятати, формуючи
накази. Наприклад, питання про прийняття на
посаду та надання щорічної основної відпустки
не можуть включатися в один наказ, тому що
ця інформація належить до різних груп наказів,
кожний із яких має різний строк зберігання, визначений законодавством.
Накази нумеруються у порядку їх видання
в межах календарного року. Накази з основної
діяльності, адміністративно-господарських пи
тань і з кадрових питань (особового складу)
мають окрему порядкову нумерацію (п. 105
Типової інструкції).
З метою забезпечення обліку документів, контролю за виконанням і оперативним використанням наявної в документах
інформації документи реєструються (п. 161
Типової інструкції) незалежно від способу їх
доставки, передання чи створення.
Місце реєстрації наказів з кадрових питань
(особового складу) визначається в інструкції
установи (п. 162 Типової Інструкції).
Пунктом 164 Типової інструкції зазначається, що документи реєструються за групами залежно від назви виду, автора та змісту документів. Наприклад, окремо реєструються:
 накази з основних питань діяльності
установи;
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 накази з кадрових питань (особового складу) (відповідно до їх видів і строків зберігання);
 накази з адміністративно-господарських
питань.
Під час реєстрації документа надається
умовне позначення — реєстраційний індекс,
який оформлюється на підставі пункту 34
Типової інструкції.
Згідно з пунктом 169 Типової інструкції в
установах може застосовуватися одна з трьох
форм реєстрації документів — журнальна,
карткова й автоматизована (з використанням
спеціальних комп’ютерних програм).
Журнальна форма реєстрації документів
допускається в установах з обсягом документообігу до 600 документів на рік (п. 170 Типової інструкції).
Журнал реєстрації наказів є певним засобом
підтвердження інформації, наприклад у випадках вирішення сумнівів, пов’язаних із невідповідністю даних щодо кількості та найменування
посад, які містяться у штатних розписах підприємства, змісту наказів. Адже накази супроводжують усі переміщення працівників. За статтею 60
ЦПК кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу
своїх вимог і заперечень, крім випадків, установлених статтею 61 цього кодексу. Доведення не
може ґрунтуватися на припущеннях. Обставини
справи, які за законом мають бути підтверджені
певними засобами доведення, не можуть підтверджуватись іншими засобами (ст. 59 ЦПК).
Про книгу реєстрації наказів з особового
складу йдеться в листі Мінпраці «Про реєстрацію наказів щодо особового складу» від
19 жовтня 2005 р. № 09-487.
Реєстраційні журнали з кадрових питань
(особового складу) мають ті ж строки зберігання, що й номенклатурні справи з наказами
(ст.121 Переліку). 
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КАЛЕНДАР

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

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 — 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, неділя,
28 червня, переноситься на понеділок, 29 червня. Норма тривалості робочого часу — 160 годин

ЛИПЕНЬ
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 — 23; вихідних — 8; Норма тривалості робочого часу —
184 год.

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
01.07 День архітектури України
02.07 Міжнародний день спортивного журналіста (традиц.)
04.07 День судового експерта
07.07 День працівника природно-заповідної справи
08.07 День родини
12.07 День рибалки
15.07 День українських миротворців
16.07 День бухгалтера
19.07 День працівників металургійної та гірничодобувної
промисловості
26.07 День флоту України
26.07 День працівників торгівлі
26.07 День системного адміністратора (традиц.)

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями в суботу та неділю
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ПРАКТИКА
60 Діловодство
73 Відрядження
78 Державна служба
89 Робочий час

Діловодство

Олена Загорецька,

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

Реєстрація та індексація
документів на підприємстві

Пропонуємо розглянути правила реєстрації та індексації вхідних,
вихідних і внутрішніх документів. Зосередимо увагу на відмінностях
ведення журналів реєстрації вхідних і вихідних документів та
особливостях оформлення реєстраційно-контрольної картки

Реєстрація документів
Реєстрація документа — це запис облікових
даних про документ за встановленою формою,
що фіксує факт його створення, одержання
або відправлення шляхом зазначення на ньому та у відповідному встановленому місці дати
і реєстраційного індексу з подальшим записом
у реєстраційних формах (журналі, картотеці,
електронній базі даних) певних відомостей про
цей документ. Основна мета реєстрації — це
облік документів, контроль за їх виконанням
та довідкова робота за документами.

Основні правила реєстрації документів
Під час реєстрації службових документів слід
дотримуватися певних правил.
Перше правило
Реєстрації підлягають усі документи, що
потребують обліку, виконання та подальшого
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використання у довідкових цілях, незалежно
від способу їх створення та надходження на
підприємство.
Друге правило
Реєстрація документів здійснюється за
трьома документопотоками (перший потік —
вхідні документи, другий — вихідні документи, третій — внутрішні). До того ж у кожному
документопотоці можуть виокремлюватися
певні групи документів, для реєстрації яких
ведуться окремі реєстраційні форми. Так, наприклад, вхідні документи реєструються за
такими окремими групами залежно від на
зви, авторів і змісту документів:
акти державних органів, доручення вищих посадових осіб, запити, звернення, а також кореспонденція, що надходить на підприємство з Верховної Ради України;
службові листи, що надходять від інших
установ, підприємств і організацій;
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звернення (пропозиції, заяви та скарги)
громадян;
запити на інформацію.
Внутрішні розпорядчі документи реє
струються за такими групами залежно від їх
змісту:
накази з основних питань діяльності підприємства;
накази з адміністративно-господарських
питань;
накази з кадрових питань.
До того ж слід пам’ятати, що реєстрація
кадрових наказів здійснюється відповідно до
їх видів та строків зберігання.
Третє правило
Усі документи мають реєструватися на
підприємстві лише один раз:
вхідні — у день їх надходження або не
пізніше початку наступного робочого дня,
якщо документ надійшов у неробочий час;
вихідні — у день їх відправлення;
внутрішні — у день підписання або затвердження (залежно від виду документа).
Під час передавання зареєстрованого документа з одного структурного підрозділу до
іншого новий реєстраційний індекс документові не надається.
Четверте правило
Реєстрація може здійснюватися централізовано або децентралізовано. У разі запровадження централізованої форми організації
діловодства всі документи без винятку реєструються у службі діловодства (канцелярії,
відділі діловодства, загальному відділі, секретаріаті керівника підприємства тощо).
У разі запровадження децентралізованої або
змішаної форми організації діловодства певна
частина документів залежно від їх груп та видів
(накази з основних питань діяльності підприємства, листування за підписом керівника підприємства тощо) може реєструватися у службі
діловодства, усі інші документи за напрямками
діяльності структурних підрозділів підприємс
тва — у відповідних структурних підрозділах.
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Місце реєстрації окремих груп документів
(накази з кадрових питань, господарські договори, звіти про роботу тощо) має бути визначено в Інструкції з діловодства на підприємстві.

Форми реєстрації документів
На підприємстві може застосовуватися одна
з трьох форм реєстрації документів — журнальна, карткова або автоматизована (з використанням спеціальних комп’ютерних
програм). До того ж на одному підприємстві
може бути запроваджено кілька різних форм
реєстрації для різних видів документів. Наприклад, для реєстрації службової кореспонденції — автоматизована форма, а для
реєстрації внутрішніх розпорядчих документів — журнальна форма.
Використання журнальної форми реєстрації документів (додатки 1, 2, 3, 4) допускається на невеликих підприємствах з обсягом
документообігу до 600 документів на рік.
Журнал реєстрації можна вести в зошиті
формату А4 (210 х 297 мм) або складати його
з окремих аркушів-бланків, що дасть змогу
заповнювати їх будь-якими засобами запису
та поступово повністю сформувати журнал,
у т. ч. з одночасним уведенням інформації в
комп’ютерну пам’ять і подальшим її роздрукуванням.
У журналах реєстрації має бути передбачено достатньо граф, що містять основну вичерпну інформацію про документ.
Зауважимо, що в додатках 11 та 12 до Типової інструкції з діловодства у центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 30 листопада
2011 р. № 1242, наведено форми журналів
реєстрації документів з мінімальною кількістю граф та з приміткою, що в разі потреби
журнали можуть доповнюватися додатковими графами.
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62
№ 101

№ 102

№ 103
№ 104

...

03.06.2015

04.06.2015

08.06.2015

10.06.2015

...

Вхідний ре
Дата
єстраційний
надходження
індекс
документа
документа
1
2
...
...
02.06.2015
№ 100

...

...

...

...

Начальнику адмі
ністративно-гос
подарського відді
лу до виконання
Головному бухгал
теру до відома
Заступнику дирек
тора з виробни
цтва дати відпо
відь до 24.06.2015

Головному бухгал
теру до виконання

Дата та
Резолюція або
індекс
Короткий зміст
відповідальний
одержаного документа
виконавець
документа
4
5
6
...
...
...
28.05.2015 Про встанов Заступнику дирек
№ 01-19/237 лення вироб тора з виробни
ничих зв’язків цтва дати відпо
відь до 16.06.2015

29.05.2015 Про роз
№ 78
рахунок за
реалізовану
продукцію
ПП Борисенко 02.06.2015 Про технічне
№ 23
оформлення
виставки-пре
зентації
ПАТ
03.06.2015 Про відмову у
«Аква-Банк»
№ 1356/04 сплаті рахунка
ПрАТ «Джміль» 05.06.2015 Про співпрацю
№ 02-47/115 і взаємодопо
могу

ТОВ «Веселка»

3
...
ПАТ «Завод
«Патріот»

Автор
документа

ЖУРНАЛ
реєстрації вхідних документів
Підпис особи,
Відмітка
яка отримала
про виконання
документ, да
документа
та отримання
7
8
...
...
Ворончук Лист-відповідь
02.06.2015 від 15.06.2015
№ 108 надіслано
до ПАТ «Завод
«Патріот»
Нестеренко Виконано
03.06.2015 04.06.2015 і під
шито до справи
№ 04-32
Опанасюк Лист-відповідь
04.06.2015 від 09.06.2015
№ 98 надіслано
ПП Борисенко
Нестеренко Підшито до
08.06.2015 справи № 04-47
Ворончук Лист-відповідь
10.06.2015 від 24.06.2015
№ 123 наді
слано до ПрАТ
«Джміль»
...
...

Діловодство

Додаток 1
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№ 91

№ 92

№ 93

№ 94

...

04.06.2015

05.06.2015

08.06.2015

...

Про розподіл коштів за
затвердженим фінансовим
планом

4
...
Про розірвання договору
на поставку товару

Короткий
зміст документа

...

...

ТОВ «Горнос Про уточнення умов поста
тай»
вок товару

ПАТ «Дружба» Про організацію виставкипрезентації нового виду
продукції

ТОВ «Коляда» Про продовження строку
оренди приміщення на
умовах минулорічного до
говору

Полтавський
філіал № 4

Вихідний
Адресат
реєстрацій документа
ний індекс
документа
2
3
...
...
№ 90
ТОВ «Проме
тей»

02.06.2015

1
...
02.06.2015

Дата від
правлення
документа

...

Дорошенко

Дорошенко

Дорошенко

Дорошенко

5
...
Дорошенко

...

Ворончук

Дмитричук

Опанасюк

Нестеренко

6
...
Ворончук

Прізвище осо Прізвище ви
би, яка підпи конавця до
сала документ
кумента

ЖУРНАЛ
реєстрації вихідних документів

...

До справи № 02-17.
Лист-відповідь від
23.06.2015 № 98/03

До справи № 07-06

До справи № 08-23.
У відповідь отрима
но лист-відмову від
11.06.2015 № 65

До справи № 04-09

7
...
До справи № 02-17

Примітка

Діловодство

Додаток 2

63

64
№ 322

№ 323

10.06.2015

17.06.2015

...

Головний
бухгалтер
Білоус О. С.

№ 321

...

...

...

...
02.06.2015

...

4

Вид і короткий
зміст документа

Доповідна записка про необ
хідність перенесення щорічної
основної відпустки
бухгалтеру-експерту Дуд
ці І. М.
Начальник
Доповідна записка про зняття
планово-еко стягнення з Борового В. С.
номічного
відділу
Жук І. І.
Заступник
Доповідна записка про необ
директора
хідність виготовлення нових
із загальних візитних карток для керівників
питань
структурних підрозділів
Журба М. Ф.
...
...

3

Автор
документа

2

1

Дата
Внутрішній
підписання реєстраційний
документа
індекс
документа

Начальнику відділу ка
дрів внести зміни
у графік відпустки після
погодження
з Дудкою І. М.
Начальнику відділу
кадрів підготувати про
ект наказу про зняття
стягнення
з Борового В. С.
Начальнику адміністра
тивно-господарського
відділу забезпечити
виготовлення візиток
до 01.07.2015
...

...

5

Резолюція

ЖУРНАЛ
реєстрації внутрішніх документів

...

Малишко
17.06.2015

Почитайло
11.06.2015

Почитайло
03.06.2015

...

...

...

Підпис особи, Примітка
яка отримала
документ на ви
конання, дата
отримання
6
7

Діловодство

Додаток 3
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2
...
№ 34-АГ

№ 35-АГ
№ 36-АГ

№ 37-АГ
№ 38-АГ
...

1

...

02.06.2015

05.06.2015

10.06.2015

17.06.2015

26.06.2015

...

Дата видан Реєстрацій
ня наказу ний індекс
наказу

...

Про призначення чергових по підпри
ємству у святкові дні

Про виготовлення візитних карток
для працівників підприємства

Про призначення відповідальних осіб
за організацію зустрічі зарубіжних
партнерів

Про розподіл коштів за виконання
договірної теми

Про організацію курсів підвищення
кваліфікації працівників підприєм
ства

...

3

Короткий зміст

...

Береговий

Гаращук

Коцюба

Нестеренко

Самійленко

...

4

...

4

6

3

4

6

...

5

...

Виконано 30.06.2015 і підши
то до справи № 01‑24

Виконано 23.06.2015 і підши
то до справи № 01‑24

Виконано 22.06.2015 і підши
то до справи № 01‑24

Виконано 12.06.2015 і підши
то до справи № 01‑24

Виконано 10.06.2015 і підши
то до справи № 01‑24

...

6

Прізвище від Кількість копій Відмітка про виконання і на
повідального
наказу
правлення наказу до справи
виконавця

ЖУРНАЛ
реєстрації наказів

Діловодство

Додаток 4
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Діловодство

Рекомендації щодо заповнення граф
журналу реєстрації вхідних документів
У графі 1 «Дата надходження документа» зазначають дату надходження документа на підприємство. Дату слід записувати цифровим
способом, наприклад: 12.05.2015. Як правило,
від цієї дати обраховується строк виконання
документа. Наприклад, якщо документ надійшов 2 червня, а строк його виконання становить 30 календарних днів, то виконати його
слід не пізніше 1 липня, якщо інша дата не зазначена у резолюції керівника підприємства.
У графі 2 «Вхідний реєстраційний індекс
документа» проставляють реєстраційний індекс, який надають документові на підприємстві. Обов’язковим елементом реєстраційного
індексу є порядковий номер у межах відповідного журналу реєстрації вхідної кореспонденції. За необхідності порядковий номер може
доповнюватися індексом кореспондента, видом документа, питання діяльності, справи за
номенклатурою справ, у якій після виконання
цей документ буде зберігатися, або структурного підрозділу чи посадової особи, до якої на
виконання буде направлено документ.

Увага!
Запис у графі 2 журналу реєстрації має збі
гатися з реквізитом «Відмітка про надхо
дження документа на підприємство від
адресанта», оформленим на вхідному
документі від руки або за допомогою штам
пу у правому куті нижнього берега лицьо
вого боку першого аркуша документа.
У графі 3 «Автор документа» зазначають
кореспондента, від якого надійшов документ,
наприклад: Головне управління статистики м. Києва. Інформацію про кореспондента,
як правило, переносять з бланка, на якому
оформлено документ. Звертаємо увагу на
те, що в цій графі слід записувати саме назву
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установи, що є автором документа, а не прізвище виконавця чи керівника, який цей документ підписав.
У графу 4 «Дата та індекс одержаного до
кумента» переносять відомості з реквізитів
«Дата документа» і «Реєстраційний індекс документа», оформлених кореспондентом (автором документа). Зрозуміло, що датою документа є день, коли його було відправлено,
реєстраційним індексом — індекс, наданий
документові за журналом реєстрації вихідної
документації установи – автора документа.
Інформація цієї графи є дуже важливою, так
як розшукати, у разі необхідності, цей документ у великому документопотоці, як правило, можна лише за цими відомостями. Коли
автор відповідного документа зателефонує
на підприємство, щоб дізнатися про строк і
процес його виконання, уточнити, зокрема,
прізвища виконавців, перш за все він повинен
буде вказати назву своєї установи, а потім —
дату і реєстраційний індекс документа, адже
упродовж місяця (тижня) від однієї установи
може надійти кілька документів з однаковими або схожими заголовками до тексту або
взагалі без заголовків, що значно ускладнює
довідкову роботу.
У графу 5 «Короткий зміст документа»
переносять відомості з реквізиту «Заголовок
до тексту документа». Усі розпорядчі документи (зокрема ті, що надсилаються до підвідомчих підприємств), а також службові листи
обов’язково повинні мати заголовки до тексту.
Наявність цього реквізиту значно полегшує
роботу з документом на всіх етапах його проходження: від реєстрації в установі-адресанті
до направлення його до справи після виконання на підприємстві-адресаті. Якщо в установіадресанті документа не оформлено заголовок
до тексту, то секретар підприємства-адресата,
який здійснює попередній розгляд і реєстрацію відповідного документа, повинен уважно ознайомитися з його змістом і самостійно
сформулювати короткий заголовок.
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У графу 6 «Резолюція або відповідальний
виконавець» записують резолюцію керівника щодо виконання документа. Інформацію
переносять з відповідного напису, зробленого керівником на вхідному документі під час
розгляду цього документа. Резолюція максимально може складатися з таких елементів:
прізвище виконавця (виконавців) у давальному відмінку;
зміст доручення;
термін виконання;
особистий підпис керівника;
дата.
Отже, до відповідної графи слід перенести
прізвище виконавця (виконавців), зміст доручення і термін виконання, наприклад: Борисенку В. Г., Демидчуку П. Л. підготувати
відповідь до 30 червня 2015 року.
У графі 7 «Підпис особи, яка отримала
документ, дата отримання» працівник, якому
доручено виконання документа, проставляє
свій особистий підпис і дату в момент одержання цього документа від секретаря (ресепшіоніста).
У графі 8 «Відмітка про виконання доку
мента» проставляють відмітку про виконання
документа й направлення його до справи. Ця
відмітка містить відомості про дату виконання документа, особливості виконання, якщо
такі мають місце (наприклад, продовження
терміну виконання), і номер справи, до якої
вміщено виконаний документ.

Рекомендації щодо заповнення граф
журналу реєстрації вихідних документів
У графі 1 «Дата відправлення документа»
зазначають дату відправлення документа до
адресата. Дату в журналі оформляють виключно цифровим способом у такій послідовності: день місяця, місяць, рік. День місяця
і місяць позначають двома парами арабських
цифр, рік — чотирма арабськими цифрами.
Якщо один з елементів дати (день місяця або
місяць) складається лише з однієї цифри, то
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перед нею треба ставити нуль. Наприклад,
дату 1 липня 2015 року слід оформлювати
так: 01.07.2015.
У графі 2 «Вихідний реєстраційний індекс
документа» проставляють реєстраційний індекс, який надають документові на підприємстві. Обов’язковим елементом реєстраційного
індексу є порядковий номер у межах відповідного журналу реєстрації вихідної кореспонденції. За необхідності порядковий номер
може доповнюватися індексом кореспондента, виду документа, питання діяльності, справи
за номенклатурою справ, у якій після відправлення документа буде зберігатися його копія,
або структурного підрозділу чи посадової особи, що є виконавцем цього документа.
У графі 3 «Адресат документа» зазначають адресата, якому надсилають документ,
наприклад: Міністерство охорони здоров’я
України, Державна архівна служба України,
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Джерело». При цьому дозволяється в журналі реєстрації зазначати адресата скорочено,
наприклад: МОЗ України, Укрдержархів, ТОВ
«Джерело». Інформацію про кореспондента,
як правило, переносять з реквізиту «Адресат»,
оформленого в документі, що надсилається.
Звертаємо увагу на те, що в цій графі слід записувати саме назву установи, а не прізвище
виконавця чи керівника, на ім’я якого адресовано цей документ.
У графу 4 «Короткий зміст документа»
переносять відомості з реквізиту «Заголовок
до тексту документа». Усі вихідні службові документи обов’язково повинні мати заголовки
до тексту. Наявність цього реквізиту значно
полегшує роботу з документом на всіх етапах
його проходження: від реєстрації на підприємстві-адресанті до направлення його до справи
після виконання на підприємстві-адресаті.
У графі 5 «Прізвище особи, яка підписа
ла документ» і графі 6 «Прізвище виконав
ця документа» проставляють лише прізвища
відповідних посадових (службових) осіб.
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У графу 6 «Примітка» вносять відомості
про місце зберігання відпуску (копії) надісланого документа. У разі отримання відповіді на
ініціативний документ цю графу доповнюють
інформацією про дату отримання відповіді та
особливості відповіді, якщо такі мають місце
(наприклад, відмова).
За потреби журнали реєстрації можна ще
доповнювати додатковими графами. Така потреба може бути викликана специфікою діяльності підприємства. У такому разі форма
журналу має бути затверджена керівником
підприємства і додаватися до індивідуальної
інструкції з діловодства.

Рекомендації щодо застосування
карткової або автоматизованої форми
реєстрації
Основним принципом реєстрації документів
за картковою формою є принцип одноразовості, тобто кожен документ реєструється на
підприємстві лише один раз.
Кількість примірників карток визначається самим підприємством і залежить від рівня
централізації організації діловодства, кількості
виконавців документа та кількості картотек на
підприємстві. Як правило, роздруковуються
три примірники карток: два — розміщуються
в довідковій і контрольній картотеках, один —
передається виконавцю разом із документом.
Картки виготовляються на щільному папері формату А5 (210 х 148 міліметрів) або А6
(105 х 148 міліметрів).
У разі впровадження автоматизованої
форми реєстрації документів формується
банк реєстраційних даних в електронному
вигляді, а за наявності локальної мережі —
центральний банк реєстраційних даних. За
допомогою автоматизованих реєстраційних
банків даних працівники підприємства забезпечуються інформацією про всі документи і
місце їх розташування.
У разі застосування карткової або автоматизованої форми реєстрації всіх кате-
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горій документів (вхідних, вихідних, внут
рішніх) оформлюється реєстраційно-конт
рольна картка (далі — РКК) із зазначенням
обов’язкових реквізитів (додаток 5).

Порядок розміщення реквізитів
в РКК може визначатися
підприємством самостійно
Перелік обов’язкових реквізитів РКК (додаток 6) у разі потреби може бути доповнений іншими реквізитами. Порядок розміщення реквізитів у РКК може визначатися підприємством самостійно.

Індексація документів
Індексація документів полягає у присвоєнні
їм умовних цифрових або літерно-цифрових
позначень — індексів, які надаються документам під час їх реєстрації.
Реєстраційний індекс складається з порядкового номера документа в межах групи
документів, що реєструються, який доповнюється індексами, що застосовуються на
підприємстві, найчастіше індексом за номенклатурою справ, а також іншими класифікаційними відмітками, наприклад, індексами
структурного підрозділу, кореспондентів, посадових осіб, які розглядають або підписують
документ, виконавців, питань діяльності яких
стосується документ, тощо.
Місце розташування реєстраційного індексу на документі залежить від виду бланка
та виду документа.

Місце розташування
реєстраційного індексу на
документі залежить від виду
бланка та виду документа
Кадровик України
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немає

14

Прізвище (код) працівника-реєстратора
Пилипчук

Інші службові відмітки

Загальна кількість сторінок

Дата та індекс документа
04.06.2015 № 01-12/345

Хто підписав
Голова правління
Дорошенко

Гриф доступу
Для службового
користування

Фонд

Опис

Справа

Відмітка про виконання документа
Лист-відповідь від 22.06.2015 № 145 надіслано до ПАТ «Завод
«Переможець»
Наявність додатків:
2
примірників
1
сторінок 12

Нестеренко

Заступнику директора з виробництва дати відповідь до 22.06.2015

Укрпошта

Підпис особи, яка отримала документ, дата отримання
Нестеренко, 08.06.2015

Відповідальний виконавець

Резолюція

Заголовок документа
Про виконання спецзамовлення

Спосіб отримання/надіслання документа
Дата та індекс надходження
08.06.2015 № 123

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
Автор (кореспондент) документа
Назва виду документа
Строк виконання
ПАТ «Завод «Переможець»
Лист
22.06.2015

РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКА

Діловодство

Додаток 5
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Додаток 6
ПЕРЕЛІК
обов’язкових реквізитів для заповнення
реєстраційно-контрольної картки (РКК)
Реквізити
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Пояснення до заповнення

Назва виду документа

Заповнюється відповідно до назви виду документа, що реєструється

Автор (кореспондент)
документа

Під час реєстрації документа, що надійшов, записується назва
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові громадянина,
що є автором документа. Під час реєстрації документа, що
відправляється, записується назва підприємства або прізвище
посадової особи, що є кореспондентом. Допускається
застосування скороченої назви підприємства

Дата та індекс
надходження

Дата надходження документа на підприємство під час реєстрації цього доку
мента переноситься на РКК з реєстраційного штампа.
Індекс, наданий вхідному документу підприємством-одержувачем, також пере
носиться на РКК з реєстраційного штампа, а після виконання цього документа
доповнюється номером справи за номенклатурою справ або іншими індексами

Дата та індекс
документа

Дата, надана документу автором, переноситься на РКК цифрами у послідовнос
ті: число, місяць, рік (день місяця і місяць проставляють двома парами араб
ських цифр, рік — чотирма арабськими цифрами).
Індекс, наданий документу автором, переноситься на РКК з документа, що на
дійшов або відправляється

Заголовок документа або
короткий зміст

Переноситься заголовок, сформульований у документі. У разі відсутності заго
ловка у документі він формулюється відповідно до встановлених правил

Резолюція

Переноситься на РКК з документа основний зміст доручення, прізвище автора і
дата резолюції

Відповідальний
виконавець

Прізвище, ініціали відповідального виконавця переносяться з резолюції. Мож
ливе зазначення номера телефону

Строк
виконання

Проставляється число, місяць, рік (день місяця і місяць проставляють двома
парами арабських цифр, рік – чотирма арабськими цифрами). Під час реє
страції ініціативного документа, що відправляється, записується очікувана дата
отримання відповіді

Відмітка про
виконання документа

Робиться короткий запис вирішення питання по суті або дата та індекс доку
мента-відповіді

Кадровик України

Діловодство

Особливості оформлення цифрового
індексу
Складові частини цифрового реєстраційного індексу відокремлюються одна від одної
правобічною похилою рискою. Послідовність
написання складових частин реєстраційного
індексу може змінюватися залежно від того,
який документ реєструється, — вхідний, вихідний чи внутрішній.
Для вхідних документів реєстраційний
індекс складається з порядкового номера та
індексу за номенклатурою справ або іншого
індексу, що застосовується на підприємстві.
Приклад
№ 234/04, де 234 — порядковий
номер листа за журналом реєстрації вхідних документів, 04 — індекс
кореспондента, від якого надійшов лист;
№ 625/01-12, де 625 — порядковий
номер, 01-12 — індекс справи, у якій буде
зберігатися лист після його виконання
згідно з номенклатурою справ.
У вихідного документа реєстраційний індекс може розміщуватися у зворотній послідовності — спочатку індекс за номенклатурою справ (у разі потреби може зазначатись
інший індекс, що застосовується на підприємстві), потім — порядковий номер.
Приклад
№ 02-15/258, де 02-15 — індекс
справи за номенклатурою, 258 —
порядковий номер.

Якщо на підприємстві не розроблено номенклатуру справ, то під час реєстрації документів для присвоєння індексу можна ви-
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користовувати класифікатор структурних
підрозділів, у якому, як правило, структурні
підрозділи класифікуються відповідно до
штатного розпису. Наприклад:
01 — канцелярія;
02 — плановий відділ;
03 — відділ маркетингу і реклами;
04 — відділ продажу;
05 — відділ персоналу;
06 — юридичний відділ;
07 — бухгалтерія;
08 — господарський відділ;
09 — транспортний відділ.
У разі впровадження такого класифікатора
можна визначити, який структурний підрозділ є ініціатором підготовки документа або
до якого структурного підрозділу направлено
документ на виконання.
Також на підприємстві може бути розроблено цифровий класифікатор посадових
осіб, наприклад:
01 — генеральний директор;
02 — виконавчий директор;
03 — директор правового департаменту;
04 — директор фінансового департаменту;
05 — директор департаменту підтримки
бізнесу;
06 — директор департаменту безпеки.
Використання на підприємстві класифікатора посадових осіб доцільне при формуванні
справ у разі якщо відповідні посадові особи
мають право підпису тих чи інших службових
документів.
Внутрішнім документам, зокрема наказам (розпорядженням) з основної діяльності
підприємства, протоколам та актам, при реєстрації надаються лише порядкові номери в
межах діловодного року.
Якщо документ підготовлено спільно двома чи більше підприємствами, реєстраційний
індекс включає індекси кожного з цих підприємств, які проставляються через правобічну
похилу риску в послідовності, в якій документ
підписано його авторами.
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Приклад
№ 41/68/37 — для спільних розпорядчих документів, виданих від імені
трьох підприємств;
№ 03-14/450/02-11/208 — для
спільних листів, підготовлених від імені
двох підприємств.
У разі застосування автоматизованої системи реєстрації документів може використовуватись штрих-код. Для вихідних документів штрих-код включає реєстраційний індекс
і дату документа та розташовується у межах,
зазначених у ДСТУ 4163-2003 для реквізитів бланку, а саме: з кутовим розташуванням
реквізитів — 73 міліметри від початку першого реквізиту, з поздовжнім — 77 міліметрів.

Особливості оформлення літерноцифрового індексу
При реєстрації деяких груп службових документів доцільно застосовувати літерно-цифрові індекси.
Так, при реєстрації звернень (заяв, скарг
та пропозицій) громадян порядковий номер
доповнюється першою літерою прізвища
громадянина, що звертається до підприємства. Наприклад: № А-10, № В-11, № Л-12.
З метою розрізнення груп службових документів з різним рівнем доступу до реєстраційного індексу може додаватися відмітка, яка
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складається з літер. Наприклад: № 120/02-15
ДСК, де ДСК застосовується для позначення
документів з грифом «Для службового користування».
З метою розрізнення груп наказів з кад
рових питань кожній групі може присвоюватися літерний індекс. Система індексів для кадрових наказів на конкретному підприємстві
має бути розроблена службою кадрів з урахуванням специфіки реєстрації та формування
наказів у справи.
Для групи наказів про прийняття на роботу (призначення на посаду), переведення
на іншу роботу (переміщення за посадою),
звільнення (припинення трудового договору,
контракту), сумісництво (суміщення посад),
надання матеріальної допомоги, заохочення
(нагородження, преміювання), нарахування
різних надбавок і доплат при реєстрації до
порядкового номера може додаватися літера «К» (кадри) або літера «П» (персонал), або
літери «ОС» (особовий склад). Наприклад:
№ 123-К, № 89-ОС, № 678-П.
Якщо на підприємстві накази про заохочення реєструються і зберігаються окремо
від загальної групи кадрових наказів зі строком зберігання 75 років, то до порядкового
номера такого виду наказів може додаватися
літера «З». Наприклад: № 32-З.
Накази про надання щорічних відпусток та
відпусток у зв’язку із навчанням можуть мати
літерний індекс «Від», про відрядження — «В»,
про стягнення — «С». Наприклад: № 176-Від,
№ 54-В, № 18-С. 

Кадровик України

відрядження

Костянтин Лазарєв,

внутрішній аудитор, Intercomp Україна

Особливості
оформлення та обліку

додаткових витрат на
відрядження в разі затримки чи
скасування авіарейсу або потяга
Для багатьох підприємств відрядження працівників є
невід’ємною складовою їх господарської діяльності. Проте
нерідко виникають ситуації, коли працівник унаслідок затримки
чи скасування авіарейсу або потяга не може вчасно дістатися
населеного пункту, до якого він був відряджений. У такому
випадку підприємство несе додаткові витрати, пов’язані з
відрядженням цього працівника. Розглянемо особливості
документального оформлення та обліку цих витрат

Нормативно-правові акти до теми:
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України і за кордон» від 13 березня 1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59);
наказ Міністерства інфраструктури та зв’язку «Про затвердження Правил повітряних
перевезень пасажирів і багажу» від 30 листопада 2012 р. № 735 (далі — Правила № 735);
наказ Міністерства транспорту і зв’язку України «Про затвердження правил перевезення
пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України» від 27 грудня
2006 р. № 1196 (далі — Правила № 1196);
наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання» від 24 грудня 2013 р. № 845 (далі — Наказ № 845).
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а початку згадаємо, які документи
оформляються підприємством для відрядження працівників, у якому розмірі
та порядку відшкодовуються понесені
працівниками витрати і як вони оподатковуються. Єдиним нормативним документом,
який регулює порядок службових відряджень,
є Інструкція № 59. Проте існує важливий
нюанс: зазначений документ є обов’язковим
для органів державної влади, підприємств,
установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок
бюджетних коштів.
На який документ мають орієнтуватися
недержавні підприємства, організації та установи? Вони можуть використовувати Інструкцію № 59 як допоміжний (довідковий) документ. Для врегулювання питань, пов’язаних
зі службовими відрядженнями, недержавним
підприємствам доцільно розробити та затвердити внутрішній документ — положення
про службові відрядження. Для цього підприємство може використовувати положення Інструкції № 59. У такому документі доцільно
зазначити:
 розмір добових, що виплачуються підприємством відрядженим працівникам, у ме
жах України та за кордон;
 перелік і склад витрат, що відшкодовуються працівникам;
 дії працівника в разі виникнення позаштатних ситуацій у відрядженні, зокрема в
разі затримки авіарейсів або потягів, та інші
важливі питання, пов’язані з відрядженнями.

Оформлення наказу
про відрядження
Згідно з пунктом 1 розділу І Інструкції № 59
службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника
підприємства на певний строк до іншого на-
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селеного пункту для виконання службового
доручення поза місцем його постійної роботи
(за наявності документів, що підтверджують
зв’язок службового відрядження з основною
діяльністю підприємства).
Керівник підприємства повинен видати наказ (розпорядження) про відрядження, в яко
му зазначаються:
 населений пункт, до якого відряджається працівник (працівники);
 строк відрядження;
 мета поїздки;
зв’язок відрядження з господарською
діяльністю підприємства.
Належним чином оформлений наказ
буде підставою для того, щоб виплачені
працівникові суми добових не оподатковувались ПДФО, оскільки згідно з підпунктом
170.9.1 ПКУ наказ про відрядження є одним
з обов’язкових документів для виплати добових.

Виплата авансу
Підприємство, що відряджає працівника, забезпечує його коштами на поточні витрати
під час службового відрядження (авансом).
Аванс відрядженому працівникові може видаватися готівкою або перераховуватися у
безготівковій формі на рахунок для використання із застосуванням платіжних карток (п. 5
розділу І Інструкції № 59).
Слід зазначити, що для небюджетних підприємств не встановлено обов’язку забезпечувати працівників авансом на відрядження.
Про це, зокрема, зазначало Міністерство
доходів і зборів України в листі від 3 липня
2013 р. № 6091/6/99-99-22-02-04-15/169.
Утім, якщо обов’язковість видання авансу
передбачена внутрішнім нормативним документом (наприклад, положенням про відрядження), він має бути виплачений працівникові.
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Звітування про відрядження
Відповідно до підпункту 170.9.2 ПКУ до закінчення п’ятого банківського дня, що настає
за днем, у якому працівник завершує відрядження, він повинен подати Звіт про використання коштів (за формою, встановленою
Наказом № 845), виданих на відрядження або
під звіт (далі — Звіт). Особливі строки подання Звіту передбачені підпунктом 170.9.3 ПКУ
в разі використання у відрядженні корпоративних пластикових карток:
 якщо працівник отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає звіт
про використання виданих на відрядження
коштів і повертає суму надміру витрачених
коштів до закінчення третього банківського
дня після завершення відрядження;
 якщо працівник застосував платіжні
картки для проведення розрахунків у безготівковій формі, а строк подання платником податку звіту про використання виданих на відрядження коштів не перевищує 10 банківських
днів, за наявності поважних причин роботодавець може його продовжити до 20 банківських
днів (до з’ясування питання в разі виявлення
розбіжностей між звітними документами).
За наявності надміру витрачених коштів
їх сума повертається в касу підприємства або
зараховується на банківський рахунок.
Якщо Звіт не надано вчасно або суми надміру витрачених коштів не повернуто до каси
підприємства, отримані працівником кошти
обкладаються ПДФО (пп. 170.9.1 ПКУ).

Додаткові витрати в разі
затримки/скасування рейсів або
потягів
Затримка або скасування авіарейсу
Права пасажирів у разі скасування або затримки авіарейсу встановлено Правилами № 735. Ці
Правила застосовуються до будь-якого міжна-
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родного та внутрішнього перевезення пасажирів
або багажу, яке здійснюється до/з аеропортів,
розташованих на території України. Розділом
XV Правил № 735 передбачено, зокрема, таке.
У разі скасування рейсу перевізник
зобов’язаний запропонувати пасажиру на вибір відшкодування вартості перевезення або
зміну маршруту.
У разі затримки рейсу більше двох годин
для рейсів дальністю до 1500 км, більше трьох
годин — для рейсів дальністю від 1500 до 3500
км, більше чотирьох годин — для всіх інших
рейсів перевізник має надати пасажирам харчування та холодні напої, а також можливість
безкоштовно двічі зателефонувати або відправити факс чи повідомлення електронною пош
тою (розділ XV Правил № 735). Якщо затримка
рейсу перевищує п’ять годин, перевізник має
запропонувати пасажирам відшкодування вартості перевезення або зміну маршруту.
У разі коли затриманий рейс відкладається на наступний день, перевізник має надати
пасажирам номери в готелі, харчування та
забезпечити трансфер за маршрутом аеропорт — готель — аеропорт.
Перевізник, який скасовує рейс або затримує його принаймні на дві години, має надати
кожному пасажиру, якого це стосується, письмове повідомлення, в якому викладені правила
надання пасажирам компенсації та допомоги.
Таке повідомлення пасажир може запитати біля
стійки реєстрації або пункту виходу на посадку.
З наведених вище положень Правил № 735
можна зробити такі висновки.
Компенсація у вигляді перевезення пасажира за альтернативним маршрутом, надання
йому харчування та напоїв, послуг із проживання в готелі та перевезення за маршрутом
аеропорт — готель — аеропорт надається за
рахунок перевізника. Отже, у цьому випадку
ані підприємство, ані працівник не несуть додаткових витрат, пов’язаних із відрядженням.
Якщо рейс скасовано або затримано на дві
години чи більше, і це може вплинути на розмір
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витрат, строк чи мету відрядження, працівникові необхідно отримати від компанії-перевізника письмове повідомлення та надіслати
його факсом або електронною поштою підприємству, а також узгодити з керівником
(або уповноваженою ним особою) свої подальші дії — телефоном чи в інший спосіб.
Якщо запропонований компанією-перевізником альтернативний маршрут або час затримки рейсу не відповідають запланованим
строкам і меті відрядження, керівник підприємства може скористатися послугами іншої
авіакомпанії, обрати інший вид транспорту,
змінити маршрут, строк відрядження або взагалі скасувати відрядження. Прийняте рішення оформлюється наказом по підприємству.
Якщо таке рішення призводить до виникнення додаткових витрат — на проїзд, проживання тощо — працівник повинен зберегти оригінали всіх первинних документів, що
підтверджують такі витрати: транспортних
квитків, посадкових талонів до електронних
авіаквитків, рахунків готелів тощо.
Для забезпечення працівника коштами на
покриття додаткових витрат на відрядження
підприємство має право перерахувати кошти
на особисту картку працівника. Про це зазначало Міністерство фінансів України у своєму
листі від 4 грудня 2009 р. № 31-18030-0710/33138. Кошти також можуть бути перераховані на корпоративну картку.
Вартість квитка відшкодовується авіакомпанією на рахунок підприємства (розрахунковий або картковий), якщо квиток був придбаний підприємством. Якщо ж квиток був
придбаний працівником за рахунок коштів,
отриманих під звіт, кошти, що надійдуть працівникові від авіакомпанії, мають бути повернуті ним підприємству.

Скасування або затримка потяга
Згідно з Правилами № 1196 у разі скасування
або запізнення потяга з пункту відправлен-
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ня більше ніж на годину залізниця пропонує
скористатися пасажиру іншим потягом або
виплачує пасажиру повну вартість проїзного
документа.
Для відшкодування вартості квитка пасажир
повинен пред’явити його на станції відправлення для проставлення відмітки «проїзний документ не використаний повністю з вини залізниці». У Правилах № 1196 чітко не вказано, яка
саме служба залізничної станції повинна ставити таку відмітку. Згідно з п. 2.13 Правил №1196
на кожному вокзалі для пасажирів розміщується інформація про транспортні та пов’язані
з ними послуги, режим роботи працівників з
обслуговування пасажирів. Тому кожна залізнична станція вирішує це питання окремо. На
підставі цієї відмітки пасажиру в касі повернення невикористаних проїзних документів виплачується повна вартість квитка.
Якщо поїзд прибув із запізненням до станції призначення, пасажир може отримати
письмове підтвердження про це безпосередньо після прибуття поїзда. Для цього на станції призначення необхідно пред’явити проїзний документ, на який залізниця ставить відмітку. Підтвердження можна отримати також
на окремому бланку.
Таким чином, у разі скасування або запізнення потяга дії відрядженого працівника мають бути такими:
 отримати від залізниці письмове підтвердження скасування або запізнення потяга
в зазначеному вище порядку;
 як і у випадку зі скасуванням або затримкою авіарейсу, узгодити свої подальші
дії з керівником підприємства;
 у разі виникнення додаткових витрат,
наприклад, пов’язаних зі зміною маршруту чи
строку відрядження, зберігати оригінали первинних документів, що підтверджують такі
витрати;
 повернути підприємству невикористані
кошти, у т. ч. отримані від залізниці за повернений квиток.
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Дотримання описаної вище послідовності
дій дасть змогу підприємству та працівникам у
разі виникнення під час відрядження непередбачуваних ситуацій в аеропорту чи на залізниці
уникнути зайвих витрат і податкових ризиків.

Оподаткування витрат на
відрядження*
Податковий облік витрат на відрядження
регулюється ПКУ. Підпунктом 170.9.1 ПКУ
встановлено перелік витрат на відрядження,
які відшкодовуються підприємством відрядженому працівникові і не включаються до
його доходу з метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО).
Обов’язковою умовою для того, щоб сума
витрачених коштів не відносилася до складу
доходу працівника, є наявність оригіналів документів, що засвідчують вартість цих витрат.
У підпункті 170.9.1 ПКУ також указано
розмір добових, які не підлягають оподаткуванню ПДФО:
 для відряджень у межах України — не
вище 0,2 розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового
(звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження (у 2015 р. —
243,60 грн);
 для відряджень за кордон — не вище
0,75 розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої на 1 січня податкового (звітного)
року, в розрахунку за кожен календарний день
такого відрядження (у 2015 р. — 913,50 грн).
Сума добових підтверджується в разі відрядження:
 в межах України та країн, в’їзд громадян
України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в’їзд), — за наказом про
відрядження та первинними документами;
* Про зміни в оподаткуванні відряджень див. журнал
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 до країн, громадяни України на територію яких в’їжджають за наявності візи (дозволу на в’їзд), — відповідно до наказу про відрядження та відміток уповноваженої службової
особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або документі,
що його замінює.
Якщо підтвердних документів, наказу або
відміток уповноваженої службової особи
Державної прикордонної служби України в
паспорті або документі, що його замінює, немає, сума добових включається до оподатковуваного доходу платника податку.
Витрати на відрядження не включаються
до оподатковуваного доходу платника податку
винятково за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого відрядження з господарською діяльністю підприємства, зокрема таких:
 запрошень сторони, що приймає, діяльність якої збігається з діяльністю підприємства;
 укладеного договору чи контракту;
 інших документів, які встановлюють
або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини;
 документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях
або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з господарською діяльністю підприємства.
Витрати на відрядження не оподатковуються ПДФО, якщо вони одночасно відповідають наступним умовам:
 містяться у переліку, наведеному у підпункті 170.9.1 ПКУ;
 підтверджуються оригіналами первинних документів і документів, які підтверджують зв’язок відрядження з господарською діяльністю підприємства;
 добові витрати не перевищують установлений розмір, їх сума визначена згідно
з наказом про відрядження;
 підтверджуються відмітками в закордонному паспорті (для відряджень у країни
з візовим режимом). 
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Ліна Майстренко,

консультант з питань кадрового обліку

Обчислення стажу

державної служби

Нормативно-правові акти до теми:
 Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП);
 Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII (далі — Закон
№ 3723);
 Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р.
№ 2493-III (далі — Закон № 2493);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. №1058-IV (далі — Закон № 1058);
 постанова КМУ «Про умови оплати праці працівників апарату органів державної виконавчої
влади та інших органів» від 21 січня 1993 р. № 35 (далі — Постанова № 35, втратила чинність);
 постанова КМУ «Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби» від
10 листопада 1994 р. № 758 (далі — Постанова № 758);
 постанова КМУ «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада
1994 р. № 758» від 8 червня 1995 р. № 397 (далі — Постанова № 397);
 постанова КМУ «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 № 268);
 постанова КМУ «Про віднесення деяких посад працівників органів державної влади, інших державних органів, установ до відповідних категорій посад державних службовців та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» від 14 серпня
2013 р. № 703 (далі — Постанова № 703);
 постанова КМУ «Про порядок обчислення стажу державної служби» від 3 травня 1994 р.
№ 283 (далі — Постанова № 283);
 постанова КМУ «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» від 15 лютого 2002 р. № 169 (далі — Порядок № 169);
 постанова КМУ «Про затвердження типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади» від 2 серпня 1996 р. № 912 (далі — Типове положення);
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 постанова КМУ «Положення про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів» від 20 грудня1993 р. № 1049 (далі — Положення № 1049);
 наказ Міністерства статистики України «Про затвердження форми первинного обліку
№ П-2ДС та Інструкції по її заповненню» від 26 грудня 1995 р. № 343 (далі — Інструкція № 343);
 Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП);
 наказ Нацдержслужби України «Про Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців» від 13 вересня 2011 р. № 11 (далі — Довідник);
 роз’яснення Головного управління державної служби при КМУ «Щодо практичного застосування постанов Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 758 «Про допов
нення до Порядку обчислення стажу державної служби» і від 8 червня 1995 р. № 397 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 758» від 14 січня
2000 р. (далі — Роз’яснення Головдержслужби).

П

ід час виконання функцій, покладених
на кадрову службу органу виконавчої
влади, її працівники мусять підраховувати стаж державної служби та встановлювати надбавки за вислугу років, надавати додаткові відпустки та призначати пенсії
державного службовця.

Порядок обчислення стажу
державної служби
Пунктом 2 Порядку № 283 визначено перелік
державних органів і посад, робота (служба)
на яких зараховується до стажу державної
служби. Також до неї зараховується робота
(служба) на посадах, перелічених у Постанові
№ 703. Крім цього, пунктом 3 Порядку № 283
регламентовано віднесення до стажу дер
жавної служби певних періодів, а саме:
 період, коли державний службовець не
працював із поважних причин, але залишався
у трудових відносинах із державним органом;
 час відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, а у виняткових
випадках, якщо за медичними показаннями дитині потрібний домашній догляд, — період відпустки без збереження заробітної плати трива-
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лістю, визначеною в медичному висновку, але не
більше ніж до досягнення дитиною шести років;
 час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до направлення на підвищення кваліфікації працівник працював у
державному органі;
 час військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях;
 у трикратному розмірі — час проходження військовослужбовцями військової служби,
протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції в особливий період;
 час проходження служби в Державній
кримінально-виконавчій службі;
 інші періоди роботи, служби та навчання, визначені в пункті 3 Порядку обчислення
стажу державної служби, затвердженого Постановою № 283.
Додатком до Порядку обчислення стажу
державної служби, затвердженого Постановою № 283, встановлений перелік державних органів УРСР та інших республік, а також
СРСР, період роботи в яких на посадах керівних працівників і спеціалістів зараховується до
стажу державної служби.
Документом для визначення стажу державної служби є трудова книжка, військовий
квиток, послужний список та інші документи,
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які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.
Стаж, обчислений на підставі Постанови
№ 283, застосовується для встановлення державним службовцям надбавки за вислугу років, надання додаткових оплачуваних відпусток і призначення пенсій згідно зі статтею 37
Закону № 3723.

Хто має обчислювати стаж
державної служби
Стаж державної служби працівнику має обчислювати кадрова служба того державного
органу, у трудових відносинах із яким перебуває працівник, за підпунктом 12 пункту 4
Типового положення.
Якщо громадянин не згоден із висновком
кадрової служби стосовно зарахування до
стажу державної служби окремих періодів
його роботи, він має право звернутися до Головдержслужби України* чи її територіального підрозділу із заявою, додавши до неї копію
трудової книжки та висновок кадрової служби, з яким він не погоджується. Також указаними органами розглядаються звернення тих
громадян, чиє останнє місце роботи згідно з
викладеною у їхньому зверненні інформацією
та в доданій до нього копії трудової книжки
встановити неможливо.
Скарги, пов’язані з визначенням стажу державної служби державних службовців, розглядаються згідно з чинним законодавством.

Робота в органах виконавчої
влади
Слід відрізняти поняття стажу державної
служби від поняття стаж службовця в ор*Національне агентство України з питань державної
служби
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ганах виконавчої влади та інших державних
органах, що обчислюється відповідно до Положення № 1049.
Постановою № 758 внесено зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної
служби, затвердженого Постановою № 283,
на підставі яких до стажу державної служби
включається час роботи на посадах службовців в органах, зазначених у пункті 2 Порядку
№ 283 і додатку до нього, якщо внаслідок просування по службі вони зайняли посади державних службовців.
Згідно з Роз’ясненням Головдержслужби
під терміном «просування по службі» слід розуміти безпосередній перехід особи з посади
службовця на посаду державного службовця
в період її роботи в державних органах, передбачених пунктом 2 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого
Постановою № 283, та додатком до нього,
а в разі переходу після 1 січня 1994 р. — за
умови, що перехід (переведення) відбувся
на конкурсній основі, як того вимагає законодавство про державну службу. До стажу
державної служби зараховуються періоди
безперервної роботи службовцем у державних органах, передбачені пунктом 2 Порядку № 283 та додатком до нього, якщо перехід
на посаду державного службовця відбувся до
8 червня 1995 р.
Дата 8 червня 1995 р. обумовлена допов
ненням до Постанови № 758, внесеним Постановою № 397, за якою до стажу державної
служби зараховується період роботи на посаді службовця в органі виконавчої влади тільки якщо перехід на посаду державного службовця відбувся до прийняття цієї постанови,
тобто до 8 червня 1995 р.
Отже, узагальнимо положення законодавства щодо зарахування стажу роботи на посадах службовців, зазначених у пункті 2 Порядку
обчислення стажу державної служби, затвердженого Постановою № 283, і додатку до нього, до стажу державної служби:
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Період, у який особу переведено Зарахування стажу
з посади службовця на посаду службовця до стажу
державного службовця
державної служби
(так/ні)
До 1 січня 1994 р.
так
З 1 січня 1994 р. до 8 червня
так
1995 р.
Після 8 червня 1995 р.

ні

Стаж державної служби кандидата
на посаду державного службовця
Кадрова служба обчислює стаж державної служби певної особи тоді, коли ця особа
звертається до органу виконавчої влади щодо
участі в конкурсі на заміщення вакантної посади державного службовця. Саме наявність
певного стажу державної служби є однією з
основних вимог, які висуваються до таких осіб
для визначення їхнього права на участь у конкурсі. Основні вимоги до кандидатів, визначені типовими професійно-кваліфікаційними
характеристиками посад державних службовців, розміщують в оголошенні про проведення
конкурcу (пп. 3 п. 11 Порядку № 169). Оголошення публікується в засобах масової інформації, на сайтах органів виконавчої влади та
Національного агентства України з питань
державної служби. Вимоги до кандидатів, залежно від посади, визначаються Довідником.
Кадрова служба державного органу перевіряє подані документи на відповідність їх
установленим вимогам щодо прийняття на
державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця (п. 16
Порядку № 169). Під час цієї перевірки кад
рова служба має підрахувати стаж державної
служби кандидата на заміщення вакантної
посади державного службовця відповідно до
Постанови № 283. Якщо цей стаж менший,
ніж той, що вимагається, то кадрова служба
повідомляє про це голову конкурсної комісії,
на ім’я якого особа подала заяву про участь у
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Умова

—
Перехід (переведення)
відбувся на конкурсній
основі
—

Нормативно-правовий
акт
Постанова № 758
Закон № 3723;
Постанова № 758;
Постанова № 397
Постанова № 397

конкурсі. Таке повідомлення слід оформити
службовою запискою (додаток), яка подається голові конкурсної комісії на розгляд разом
із заявою та пакетом документів особи, яка
бажає взяти участь у конкурсі.

Стаж державної служби
для встановлення надбавки
за вислугу років
Якщо особа після перемоги в конкурсі й
успішного проходження всіх установлених законодавством перевірок або за процедурою
переведення з іншого органу має бути призначена на посаду, кадрова служба готує проект наказу (розпорядження), до тексту якого
окремим пунктом вносяться відомості про
наявний стаж вислуги в державному органі на
день призначення. Згідно з цим стажем у подальшому виплачується надбавка за вислугу
років.
Правові підстави виплати державним службовцям, а також посадовим особам місцевого
самоврядування цієї надбавки встановлено
частиною п’ятою статті 33 Закону № 3723,
підпунктом 4 пункту 3 Постанови № 268. Надбавка обчислюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу
державної служби в таких розмірах:
 понад три роки — 10 %;
 понад п’ять років — 15 %;
 понад 10 років — 20 %;
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Додаток
Зразок службової записки про стаж державної служби в особи, яка бажає
взяти участь у конкурсі
Сектор організаційно-кадрової		
роботи

Голові конкурсної комісії
Іванівської районної державної
адміністрації
М. Ю. Кожедубу

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
15.04.2015 № 07-05/15
Щодо наявного стажу державної служби
осіб, які подали заяви для участі в конкурсі
Для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціа
ліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадмі
ністрації подали заяви з документами три особи. Станом на дату подання
заяви стаж державної служби становить:
1. Миколаєнко Ольги Романівни — три роки чотири місяці шість днів;
2. Собчинського Дмитра Петровича — два роки нуль місяців 28 днів;
3. Ярова Світлана Григорівна не має стажу державної служби та стажу
роботи в галузі.
Завідувач сектором				

 понад 15 років — 25 %;
 понад 20 років — 30 %;
 понад 25 років — 40 %.
Під час обчислення стажу, який дає право
на надбавку за вислугу років, слід враховувати вимоги Положення № 1049. Надбавка
за вислугу років службовця обчислюється за
фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (без урахування доплати за
ранг) і залежно від стажу роботи на посаді
службовця в розмірах, установлених Положенням № 1049.
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До стажу державної служби зараховуються періоди роботи на посадах службовців в
органах, зазначених у пункті 2 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого Постановою № 283, та додатку до
нього, якщо при просуванні по службі вони
зайняли посади державних службовців.
Якщо особа при просуванні по службі зайняла посаду державного службовця після 8
червня 1995 р., надбавка за вислугу років призначається у розмірах, встановлених Положенням № 1049 до моменту набуття стажу дер-

Кадровик України

Державна служба

жавної служби, який надає право на надбавку
за стаж (три роки). Розмір надбавки встановлюється залежно від сумарного стажу роботи
на посадах службовця і державного службовця
і виплачується у відсотках до його посадового
окладу без урахування надбавки за ранг.
У Роз’ясненні Головдержслужби зазначено, що після набуття права на надбавку за
вислугу років як державному службовцю (наявність трьох років державної служби), така
надбавка виплачується залежно від сумарного стажу роботи на посадах службовця та державного службовця у розмірах, встановлених
частиною п’ятою статті 33 Закону № 3723
(з урахуванням надбавки за ранг).
Якщо протягом календарного місяця в державного службовця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня виникнення права на
підвищення. Призначаючи надбавки за вислугу
років службовцям, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, слід враховувати вимоги
пункту 8 Положення № 1049 щодо зміни розміру надбавки з початку наступного місяця.
Надбавка за вислугу років враховується
для обчислення середнього заробітку, який
зберігається за державним службовцем відповідно до законодавства на час відпустки,
період тимчасової непрацездатності, в разі
призначення пенсій та в інших випадках, передбачених законодавством.
Розглянемо приклади обчислення стажу
державної служби для встановлення надбавок за вислугу років.

Приклад 1
На підставі записів у трудовій
книжці особа працювала на посаді
секретаря-стенографіста районної державної адміністрації з 1 лютого 1992 р.
до 30 червня 1993 р. З 1 липня 1993 р.
особа переведена на посаду спеціаліста
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ІІ категорії загального відділу апарату
районної державної адміністрації.
Згідно з Кваліфікаційним довідником
посад службовців 1987 р. посада секретаря-стенографістки в той період належала до посад службовців (див. код
КП 4115 і код ЗКППТР 24697 Випуску 90
«Абетковий перелік професій працівників, що розміщені в ДКХП, із зазначенням
випусків, розділів та професій за раніше
чинними ЄТКД» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від
26 листопада 2008 р. № 557).
За Постановою № 35, яка визначала
шкалу співвідношень посадових окладів
працівників апарату органів, державної
виконавчої влади та інших органів, посада спеціаліста ІІ категорії апарату
районної державної адміністрації належала до посад державних службовців.
Отже, оскільки внаслідок просування
по службі особа з посади службовця була
переведена на посаду державного службовця до 1 січня 1994 р., стаж роботи на
посаді службовця з 1 лютого 1992 р. до
30 червня 1993 р. включається до стажу
державної служби. Перша надбавка за вислугу років державної служби мала бути
встановлена з 1 лютого 1995 р. за умови
безперервної роботи на посадах державної
служби, далі — залежно від стажу державної служби, якщо в діяльності на посадах державного службовця були перерви.

Приведена дата
Термін «приведена дата» стажу державної
служби зустрічається в Інструкції № 343.
В пунктах 14, 15, 16 розділу І особової картки
форми П-2ДС державного службовця нав
проти позиції «Стаж …» записують не роки,
місяці та дні, які з часом постійно змінюються,
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а фіксують конкретну дату, з якої починають
відлік безперервного стажу. Для кожної особи вона незмінна протягом усього періоду її
роботи в цьому державному органі.
Приведена дата розраховується так: від
певної дати (наприклад, початку роботи в державному органі) віднімається кількість календарних днів стажу державної служби, обчисленого на цю дату. Наприклад, станом на 24 квітня 2015 р. стаж роботи становить 10 років нуль
місяців 20 днів, у цьому випадку приведена
дата — 3 квітня 2005 р.
Якщо необхідно визначити приведену дату
стажу державної служби особи, яка мала перерву в державній службі, стаж обчислюється
окремо за кожним періодом, а потім підсумовується. Наприклад, особа обіймала посади
державного службовця в такі періоди:
Період

Стаж

20 листопа
да 1995 р. —
10 травня 1997 р.

Один рік
Строкова військова
п’ять місяців служба
21 день

4 вересня 2006 р. —
29 лютого 2008 р.

Один рік
п’ять місяців
27 днів

Головний спеціаліст
управління обласної
державної адміні
страції

3 березня 2008 р. —
2 серпня 2010 р.

Два роки
п’ять місяців
нуль днів

Головний спеціаліст
територіального
органу ЦОВВ

1 листопада
2011 р. —
7 червня 2012 р.

Нуль років
сім місяців
сім днів

Головний спеціаліст
управління обласної
державної адміні
страції

8 червня 2012 р. —
2 липня 2013 р.

Один рік
нуль місяців
25 днів

Головний спеціаліст
апарату обласної
державної адміні
страції

Сумарний стаж дер Сім років
нуль місяців
жавної служби (за
гальний), який мала 19 днів
особа до зарахування
на посаду державної
служби в поточному
органі
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Щоб обчислити приведену дату на 3 липня
2013 р. (час початку роботи за останнім місцем), від дати 3 липня 2013 р. віднімаємо сім
років нуль місяців 19 днів і отримуємо приведену дату — 14 червня 2006 р.

Приклад 2
Відповідно до записів у трудовій
книжці особа працювала на посаді секретаря-друкарки обласної державної адміністрації з 1 лютого 1992 р. до
18 травня 1994 р. Із 19 травня 1994 р.
вона переведена на посаду спеціаліста
ІІ категорії організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації
за конкурсом.
Унаслідок просування по службі особа з посади службовця була переведена
на посаду державного службовця за конкурсом після 1 січня 1994 р. Оскільки переведення відбулося до 8 червня 1995 р.,
стаж роботи на посаді службовця з
1 лютого 1992 р. до 18 травня 1994 р.
включається до стажу державної служби. Перша надбавка за вислугу років державної служби мала бути встановлена
з 1 лютого 1995 р. за умови безперервної
роботи на посадах державної служби,
далі — залежно від приведеної дати стажу державної служби.
Для довідки: станом на травень
2015 р. цій особі, якщо би приведена дата
стажу державної служби не змінювалася, тобто стаж державної служби не
переривався, надбавка за вислугу останній раз мала бути встановлена 1 лютого 2012 р. у розмірі 30 % окладу з урахуванням надбавки за ранг (стаж понад
20 років). Наступна надбавка в розмірі
40 % встановлюватиметься 1 лютого
2017 р. (за стаж понад 25 років).
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Стаж державної служби для
надання додаткових оплачуваних
відпусток
Відповідно до статті 35 Закону № 3723 державним службовцям, які мають стаж роботи
державної служби понад 10 років, надається
додаткова оплачувана відпустка тривалістю
до 15 календарних днів.
Згідно зі статтею 21 Закону № 2493 посадовим особам, які мають стаж служби в
органах місцевого самоврядування понад
10 років, надається додаткова оплачувана
відпустка тривалістю до 15 календарних днів.
Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються постановою
КМУ «Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток» від 27 квітня 1994 р. № 250.
Для надання додаткових оплачуваних відпусток стаж державної служби обчислюється
на підставі Порядку № 283.

Стаж державної служби для
призначення пенсії
Стаж державної служби для призначення пенсії обчислюється також за Порядком № 283.
На одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли віку
62 років, і жінки, які досягли пенсійного віку,
встановленого статтею 26 Закону № 1058 за
наявності страхового стажу, необхідного для
призначення пенсії за віком у мінімальному
розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону № 1058, у т. ч.
стажу державної служби не менше 10 років,
та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а
також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно
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від місця роботи на час досягнення зазначеного віку (ст. 37 Закону № 3723). Пенсія державним службовцям призначається в розмірі
60 % суми їхньої заробітної плати, з якої було
сплачено ЄСВ, а до 1 січня 2011 р. — страхові
внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — в розмірі 60 % заробітної
плати працюючого державного службовця
відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було
сплачено ЄСВ, а до 1 січня 2011 р. — страхові
внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Слід окремо зупинитися на питанні зарахування до 20-річного стажу, який дає право
на пенсію державного службовця, незалежно
від місця роботи під час досягнення пенсійного віку, стажу роботи на посадах, віднесених
до категорій посад державних службовців.
Статтею 25 Закону № 3723 визначені посади державних службовців, віднесені до категорій посад державних службовців. КМУ за
погодженням із державним органом відносить
посади державних службовців, не перелічені
у статті 25 зазначеного Закону, а також нові
посади державних службовців до відповідної
категорії. Разом із тим посади військовослужбовців, журналістів державних і комунальних
засобів масової інформації, наукових працівників державних наукових установ, виборні та
відповідальні посади в партійних, комсомольських і профспілкових організаціях не віднесені до категорій посад державних службовців.
Тому періоди роботи на цих посадах не можуть бути зарахованими до 20-річного стажу
роботи на посадах державних службовців,
який дає право на одержання пенсії державного службовця незалежно від місця роботи на
час досягнення пенсійного віку.
Особам, які припинили державну службу
до прийняття постанов КМУ, якими внесені зміни до Постанови № 283, встановлений
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на момент їх звільнення з державного органу
стаж державної служби та пенсійне забезпечення не переглядаються, оскільки закони
та інші нормативно-правові акти не мають
зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони
пом’якшують або скасовують відповідальність
особи (ст. 58 Конституції України). Тобто вони
не поширюються на правовідносини, які були
припинені до прийняття таких нормативноправових актів. Відповідно до Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання
ними чинності» від 10 червня 1997р. № 503\97
нормативно-правові акти КМУ набирають
чинності з моменту їх прийняття, якщо більш
пізній строк набрання ними чинності не передбачений у цих актах.
Окрім згаданих у статті нормативно-правових актів та офіційних роз’яснень, окремі
періоди зараховуються до стажу державної
служби згідно з такими документами:
1. Щодо військової служби, посад працівників Міноборони та керівних працівників і
спеціалістів органів військового управління,
військових комісаріатів (раніше — керівних
працівників і спеціалістів апарату органів
управління військових формувань, комісаріатів і прокуратур):
 Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей» від 20 грудня 1991 р. № 2011-XII;
 розпорядження КМУ від 29 травня
1995 p. № 301-р (втратило чинність на підставі
постанови КМУ від 14 серпня 2013 р. № 703);
 наказ Міністра оборони СРСР «Про
умови оплати праці працівників (невійськовослужбовців) центрального апарату, апарату
округів, груп військ, флотів, армій і прирівняних до них органів військового управління
Міністерства оборони СРСР, органів військових прокуратур і військових трибуналів» від
23 липня 1990 р. № 260.
2. Щодо персональних та спеціальних
звань:
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 Методика щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів
роботи (служби) колишніх працівників і осіб
рядового та начальницького складу органів
внутрішніх справ, затверджена спільним наказом Головного управління державної служби України, Міністерства праці та соціальної політики України від 12 жовтня 2007 р.
№ 270/551, постановою правління Пенсійного фонду України № 18-10.
 постанова ВРУ «Про персональні звання
державної митної служби України» від 5 лютого 1992 № 2099-XII (втратила чинність на
підставі Митного кодексу України від 11 липня 2002 № 92-IV).
3. Щодо посад Державної служби зайня
тості України:
 розпорядження КМУ від 4 червня
1994 р. № 410-р (втратило чинність за постановою КМУ № 703).
4. Щодо посад Головної державної ін
спекції з нагляду за радіаційною безпекою
Держатомнагляду:
 розпорядження КМУ від 11 листопада
1994 р. № 833-р;
 Перелік посад працівників Держатомрегулювання, її територіальних органів, віднесених до відповідних категорій посад державних
службовців (додаток 10 до Постанови № 703).
5. Щодо керівників і деяких посад працівників Фонду державного майна України:
 розпорядження КМУ від 20 червня 1995
р. № 362-р.
6. Щодо зарахування до стажу державної
служби роботи в централізованих бухгалте
ріях:
 лист Національного агентства України з
питань державної служби від 8 липня 2013 р.
№ 3253/12-13;
 листи Головдержслужби України від 27
липня 2007 р. № 5997/47-0 і від 17 вересня
2010 р. № 7611/12-10.
7. Щодо спеціалістів дипломатичних
представництв і торговельно-економічних
Кадровик України
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місій у їх складі, консульських представництв
і постійних представництв України при міждержавних організаціях, які не мають дипломатичних рангів:
 розпорядження КМУ від 14 лютого
1995 р. № 80-р (втратило чинність згідно з
Постановою КМУ № 703).
8. Щодо керівників та інших працівників
виконавчої дирекції Фонду соціального за
хисту інвалідів і його обласних відділень:
 розпорядження КМУ від 8 серпня
1995 p. № 491-р.
9. Щодо працівників Державної конт
рольно-ревізійної служби України, Держфін
інспекції та її територіальних органів:
 розпорядження КМУ «Про віднесення посад Державної контрольно-ревізійної
служби до певних категорій» від 23 липня
1996 р. № 464-р (втратило чинність відповідно до постанови КМУ від 7 вересня 2011 р.
№ 968).
10. Щодо працівників Національної ака
демії державного управління при Президен
тові України:
 постанова КМУ «Про віднесення посад
працівників Національної Академії державного управління при Президентові України
до категорій посад державних службовців та
умови оплати їх праці» від 31 серпня 1995 р.
№ 700.
11. Щодо працівників апарату Конститу
ційного Суду України:
 розпорядження КМУ від 19 березня
1997 р. № 147-р.
12. Щодо членів Державної комісії з цін
них паперів і фондового ринку, працівників
державних колегіальних органів:
 розпорядження КМУ від 13 жовтня
1995 р. № 621-р (втратило чинність згідно
з постановою КМУ від 2 листопада 2011 р.
№ 1118);
 постанова КМУ «Деякі питання працівників державних колегіальних органів» від
2 листопада 2011 р. № 1118.
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13. Щодо працівників апарату Державно
го лікувально-оздоровчого управління:
 постанова КМУ «Про умови оплати праці та віднесення до категорій посад державних службовців працівників апарату Державного лікувально-оздоровчого управління» від
5 червня 2000 р. № 918.
14. Щодо працівників територіальних органів Національної комісії, що здійснює дер
жавне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг:
 розпорядження «Про віднесення посад
працівників територіальних органів НКРЕ до
відповідних категорій посад державних службовців» КМУ від 28 лютого 2001 р. № 60-р.
15. Щодо працівників секретаріату регіональних комісій із питань діяльності підприємств та організацій громадських організа
цій інвалідів:
 розпорядження КМУ «Про віднесення
посад працівників секретаріату регіональної комісії з питань діяльності підприємств
та організацій громадських організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі до відповідних
категорій посад державних службовців» від
26 липня 2001 р. № 313-р.
Крім цього під час обчислення стажу державної служби та визначення права на пенсію
стануть у пригоді:
 постанова КМУ «Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних)
працівників підприємств, установ, організацій,
вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги
у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 4 березня 2004 р. № 257;
 постанова КМУ «Про затвердження положень про прийом, стажування в органах
державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного
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управління при Президентові України, а також
переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у
2013–2018 роках стажування слухачів Національної академії» від 1 квітня 2013 р. № 255;
 постанова КМУ «Про визнання такими,
що втратили чинність, рішень Кабінету Міністрів України з питань віднесення посад працівників окремих організацій до відповідних
категорій посад державних службовців» від
23 квітня 1998 р. № 551;
 постанова КМУ «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату

органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від
13 грудня 1999 р. № 2288 (втратила чинність стосовно працівників, схеми посадових
окладів яких затверджені постановою КМУ
№ 268);
 лист Національного агентства України з питань державної служби від 24 червня
2014 р. № 3375/12-14, у якому роз’яснено
застосування положень Порядку обчислення
стажу державної служби, затвердженого Постановою № 283. 

РЕКЛАМА
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Галина Фольварочна,
консультант журналу
«Кадровик України»

Загальні правила ведення

табеля обліку робочого часу
Основним документом, який відображає відомості щодо використаного
робочого часу найманих працівників є табель обліку робочого часу.
За його допомогою фіксуються відпрацьований час, причини відсутності
на підприємстві кожного працівника, на його підставі нараховується
заробітна плата. Стаття допоможе правильно оформити табель і уникнути помилок під час його заповнення

Нормативно-правові акти до теми:
Кодекс законів про працю (далі — КЗпП);
Закон України «Про державну статистику» від 17 вересня 1992 р. № 2614-XII (далі —
Закон № 2614);
Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504/96);
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-XII (далі — Закон № 796);
Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16 січня 2014 р. № 719-VII
(далі — Закон № 719);
Закон України «Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України»
від 5 березня 2015 р. № 238-VІІІ (далі — Закон № 238);
Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від
28 вересня 2005 р. № 286 (далі — Інструкція № 286);
наказ Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації
зі статистики праці» від 5 грудня 2008 р. № 489 (далі — Наказ № 489);
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Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та
органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р. № 578/5 (далі — Перелік № 578/5);
Рекомендації щодо порядку надання працівникам із ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджені наказом Міністерства праці
та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 р. № 7 (далі — Рекомендації № 7).

П

очнемо розгляд правил ведення табеля обліку використання робочого часу
із запитання чи обов’язково вести
табель, над яким нерідко замислюються керівники підприємств. Відповідь на
нього можна знайти, звернувшись до законодавства. Статтею 18 Закону № 2614 визначено обов’язок підприємств подавати органам
статистики достовірну інформацію, передбачену звітно-статистичною документацією.
Згідно з пунктом 1.6 Інструкції № 286 форми
державних статистичних спостережень на
підприємствах заповнюються на основі типових форм первинної облікової документації,
перелік яких визначається вищевказаним
пунктом. Однією з форм первинної облікової
документації, відповідно до якої подаються
дані, є затверджена наказом Держкомстату
№ 489 форма № П-5 «Табель обліку використання робочого часу».
Табель обліку робочого часу створюється
під час діяльності державних органів та ор
ганів місцевого самоврядування, інших уста
нов, підприємств та організацій відповід
но до Переліку № 578/5. Окрім цього про
обов’язок ведення табеля на підприємствах із
невеликою чисельністю працівників йдеться
в листі Мінсоцполітики від 13 травня 2010 р.
№ 140/13/116-10.
Наголосимо, що в Примітці до типової форми табеля № П-5 вказано, що форма склада
ється з мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних ста
тистичних спостережень. За необхідності фор-

90

За необхідності форма може бути
доповнена іншими показниками,
необхідними для обліку на
підприємстві

ма може бути доповнена іншими показниками,
необхідними для обліку на підприємстві. Також
підприємство може застосовувати й іншу форму табеля, але обов’язковою є наявність первинного обліку показників щодо використання
робочого часу, явок і неявок працівників, які визначено типовою формою (лист Держстату від
12 січня 2012 р. № 9/4-10/9).

Організація ведення табельного
обліку
Для організації ведення табельного обліку
на підприємстві необхідно розробити Положення про облік використання робочого
часу, де мають бути прописані правила заповнення табеля (порядок його складання, ведення, оформлення, затвердження, візування,
терміни подання до бухгалтерської служби,
внесення виправлень тощо), визначена його
форма, яка враховуватиме специфіку роботи
підприємства.
Прізвища відповідальних за ведення табеля осіб необхідно внести в наказ про організацію ведення обліку використання робочого
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часу, в тексті якого передбачити необхід
ність перевірки заповненого табеля кадровою службою.
Періодичність подання табеля залежить
від строків виплат заробітної плати, яка обумовлена вимогами статті 115 КЗпП. А тому
для її нарахувань слід складати два табелі —
один за першу половину місяця (так званий
аванс), наступний — за другу (безпосередньо
заробітна плата). Тож для перевірки й уточнення інформації заповнений табель обліку
робочого часу до відділу кадрів необхідно
подавати в терміни, визначені наказом про
організацію ведення табельного обліку.
Табель ведеться на працівників усіх категорій, прийнятих на постійну, тимчасову, сезонну
роботу, а також учнів, прийнятих на період виробничої практики або канікул з оплатою праці. Слід зазначити, що на осіб, які проходять
стажування на підприємстві табель не ведеться, адже вони не є штатними працівниками
підприємства, а отже, не перебувають у трудових відносинах із ним.

Табельний номер
Кожному працівнику (в т. ч. сумісникам) присвоюється табельний номер, який потім використовується в кадрових та облікових документах.
На відміну від сумісників, працівникам, які
виконують роботу у порядку суміщення або
виконують обов’язки тимчасово відсутнього
працівника й отримують доплату за це відповідно до статті 105 КЗпП, окремий табельний
номер не присвоюється, оскільки така робота проводиться без звільнення від основних
обов’язків, а отже, паралельно зі своєю основною роботою.
За внутрішнього сумісництва робота проводиться на одному підприємстві, але за двома різними посадами, передбаченими штатним розписом, а тому і табелюється нарізно
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та за окремим табельними номерами. В одному рядку зазначається виконувана робота за
основним місцем роботи, а в іншому фігурує
те саме прізвище працівника, але за іншою посадою з іншим табельним номером.
Оскільки присвоєння табельного номера
не визначено жодним нормативно-правовим
актом, порядок присвоєння та зміни табельного номера варто виділити окремим пунктом у Положенні. Тож правила присвоєння
табельних номерів досить прості. Необхідно
завести журнал реєстрації табельних номерів
працівникам, яких прийнято на підприємство
згідно зі штатним розписом. На підставі дати
прийняття на роботу, в хронологічному порядку кожному працівникові присвоюється
табельний номер, який складається з арабських цифр, і який не змінюється протягом
усього періоду його роботи. Після звільнення
працівника табельний номер іншому працівнику не присвоюється.

Порядок заповнення табеля
Типова форма № П-5 складається з таблиці умовних позначень і власне форми табеля обліку робочого часу. Рядок для кожного працівника поділяється на дві частини.
У верхню вноситься інформація про кількість
відпрацьованих годин або неявки на роботу,
а в нижню — умовні позначення роботи (додаток 1) або причин відсутності на роботі
(додаток 2).
Оскільки в таблиці з умовними позначеннями кодів типової форми немає позначень,
що означають вихідні, святкові та неробочі
дні, можна зробити висновок, що ці дні рекомендовано взагалі не табелювати, тобто залишати вільні клітинки в табелі. Але через те
що форма має рекомендаційний характер, її
можна доповнити позначками «ВХ» і «СВ», які
означатимуть саме ці дні. Або замінити рекомендовані умовні позначення на зручніші для
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Додаток 1
Таблиця позначень за буквеними кодами днів явок працівника
Години роботи, передбачені колдоговором
Години роботи працівників, яким законодавством установлено неповний робочий день (тиждень)
Вечірні години роботи
Нічні години роботи
Надурочні години роботи
Години роботи у вихідні та святкові дні
Відрядження

практичного використання на підприємстві.
Тобто всі додаткові відмітки доцільно прописати у внутрішньому Положенні про облік
використання робочого часу.
За неповного робочого часу, який може
бути встановлений працівникові, заробітна
плата виплачується відповідно до відпрацьованого часу. Підставою для нарахувань є табель, тому зазначаються відпрацьовані години. Наприклад, якщо працівнику встановлено
неповний робочий день тривалістю п’ять годин, то і в табелі має бути проставлена саме
ця цифра («5»/«РС»), а у випадку роботи працівника на умовах неповного робочого тижня
у дні роботи проставляються відпрацьовані
години (наприклад, «8»/«РС»), а у дні відпочинку — вихідні («ВХ»).
У разі встановлення на підприємстві під
сумованого обліку робочого часу розробляються та затверджуються графіки роботи
(змінності) з певним обліковим періодом. Тривалість робочого часу за обліковий період не
може перевищувати нормального числа робочих годин. Наприклад, якщо 12-годинна зміна
працівника починається о 18:00, а закінчується о 06:00 наступного дня, то в день початку
зміни в табелі проставляється шість годин
(18:00–24:00) та в день завершення роботи
теж шість годин (00:00–06:00).
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Години роботи з 22:00 до 06:00 вважаються
нічними та в табелі позначаються «РН» (нічні
години роботи).
Крім цього типова форма табеля містить
позначення «ВЧ» (вечірні години роботи).
Доплата за роботу у вечірній час передбачена
Генеральною угодою, а тому визначення вечірніх годин і гарантії щодо їх оплати можуть
бути встановлені колективним договором.
Загалом, під час заповнення табеля слід
керуватися виробничим календарем поточного року. Варто пам’ятати, що нормальна
тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (частина
перша ст. 50 КЗпП), та що згідно зі статтею 53
КЗпП напередодні святкових і неробочих днів,
установлених статтею 73 КЗпП тривалість роботи працівників скорочується на годину як за
п’ятиденного, так і за шестиденного робочого
тижня, а напередодні вихідних днів тривалість
роботи за шестиденного робочого тижня не
може перевищувати п’яти годин.
Законом № 238 установлено новий свят
ковий день — 14 жовтня — День захисника
України. Таким чином, 14 жовтня 2015 р.,
який став 11-м із святкових і неробочих днів,
у табелі має бути позначений «СВ». Робочий
день, 13 жовтня 2015 р., має бути скорочено на годину. Виходячи з вищенаведеного,
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Додаток 2
Таблиця позначень за буквеними кодами днів неявок працівника
Основна щорічна відпустка (ст. 6 Закону № 504/96)
Щорічна додаткова відпустка (ст. 7, 8 Закону № 504/96)
Додаткова відпустка (ст. 20, 21, 30 Закону № 796)
Творча відпустка (ст. 16 Закону № 504/96)
Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням (ст. 13, 14, 15, 151 Закону № 504/96)
Відпустка без збереження заробітної плати у зв’язку з навчанням (п. 12, 13, 17 ст. 25 Закону № 504/96)
Додаткова відпустка без збереження заробітної плати в обов’язковому порядку (ст. 25, крім п. 3, 12, 13, 17
Закону № 504/96)
Додаткова оплачувана відпустка працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону № 504/96)
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону України «Про відпустки») та відпустка для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закону № 504/96)
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (ст. 25 п. 3 Закону № 504/96)
Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін (ст. 26 Закону № 504/96)
Інші відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт)
Неявки у зв’язку з переведенням за ініціативою роботодавця на неповний робочий день (тиждень)
Неявки у зв’язку з тимчасовим переведенням на роботу на інше підприємство на підставі договорів між
суб’єктами господарювання
Інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов’язків,
допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгул тощо)
Простої
Прогули
Масові невиходи на роботу (страйки)
Оплачувана тимчасова непрацездатність
Неоплачувана тимчасова непрацездатність у випадках, передбачених законодавством (у зв’язку з побутовою
травмою та інша, підтверджена довідками лікувальних закладів)
Неявки з нез’ясованих причин
Інші види неявок, передбачених колективними договорами, угодами
Інші причини неявок

річна тривалість робочого часу у 2015 р.
при 40-годинному робочому тижні становитиме не 2004 години, як було розраховано у листі Мінсоцполітики від 9 вересня
2014 р. № 10196/0/14-14/13, а 1995 годин
(2004-8-1).
Враховуючи зазначене, напередодні святкового дня в табелі має бути проставлено не
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«8»/«Р» годин відпрацьовано часу, а «7»/«Р».
Ця норма не стосується працівників, які працюють на умовах неповного та скороченого
робочого часу, а тому тривалість їхньої роботи напередодні святкових i неробочих днів не
скорочується на годину.
На відміну від обліку скороченого та неповного робочого часу, ненормований робочий
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день у табелі позначається не фактично відпрацьованою кількістю годин, а звичайною,
передбаченою графіком роботи («8»/«Р»).
Ненормований робочий день — це такий режим робочого часу, який установлюється для
певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу
(п. 1 Рекомендацій № 7). За потреби ця категорія працівників може виконувати роботу
понад нормальну тривалість робочого часу, і
така робота не вважатиметься надурочною.
Як компенсація за рівень напруженості та виконаний обсяг робіт, таким працівникам надається щорічна додаткова відпустка тривалістю до семи календарних днів відповідно до
статті 8 Закону № 504/96.
Надурочними роботами вважаються роботи понад установлену тривалість робочого
дня (ст. 52, 53 і 61 КЗпП), як правило, їх застосування не допускається. У виняткових випадках, наведених у частині третій статті 62
КЗпП залучення працівника до надурочних
робіт відмічається фактично відпрацьованими годинами роботи, які працівник працював понаднормово («3»/«НУ») й оплачуються
згідно зі статтею 106 КЗпП.
На підставі рекомендацій КМУ за умови попередження працівників за два місяці
про зміну режиму робочого часу підприємство може перенести робочі дні. Для цього
має бути виданий наказ. День, який став вихідним, у табелі позначається «ВХ», а день,
на який перенесено роботу, позначається як
робочий. Приклад заповнення табеля під час
перенесення робочих днів у 2015 р. наведено
в додатку 3.
Слід враховувати, що в місяцях, у яких переносяться робочі дні, може змінитися норма
тривалості робочого часу. Тому під час розрахунку заробітної плати працівникам за ці
місяці потрібно виходити із фактичної норми
тривалості робочого часу.
За умови компенсації роботи оплатою у
подвійному розмірі або наданням іншого дня
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В місяцях, у яких переносяться
робочі дні, може змінитися норма
тривалості робочого часу
відпочинку (ст. 72 КЗпП) допускається залучення працівників до роботи у вихідний. Тож
у вихідний, коли працівник фактично працював, у табелі необхідно зазначити відпрацьовану кількість годин (наприклад, «5»/«РВ»),
а в наданий за наказом інший день відпочинку
(відгул) — «ІН» (інший невідпрацьований час,
передбачений законодавством зі збереженням за ним середнього заробітку).

Табелювання відсутності працівника
на робочому місці
Усі записи в табелі щодо відсутності працівника на роботі вносяться внутрішніми документами (наказами про відпустки, відрядження, простої, листками непрацездатності
тощо).
Всі календарні дні, коли працівники перебувають у щорічних основних і додаткових
відпустках (ст. 6. 7, 8 Закону № 504/96), додаткових соціальних відпустках (ст. 19 Закону
№ 504/96) позначають «В», «Д» і «ДО». Святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) у цей період не враховуються (ст. 5 Закону № 504/96) і
відмічаються позначкою «СВ».
З урахуванням святкових і неробочих днів
усі календарні дні відпусток відмічаються в
табелі під час перебування працівника в:
 додаткових відпустках, передбачених
статтями 20, 21, 30 Закону № 796 («Ч»);
 творчій відпустці (ст. 16 Закону № 504/96)
(«ТВ»);
 додаткових відпустках у зв’язку з навчанням (ст. 13, 14, 15, 151 Закону № 504/96)
(«Н»);
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Додаток 3
Зразки заповнення табелів обліку робочого часу у зв’язку з перенесенням робочих днів за
п’ятиденного робочого тижня
Відпрацьовано за
місяць

Січень 2015 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Х

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

—

—

—

—

8

7

—

—

—

—

—

8

8

8

8

Х

СВ

ВХ

ВХ

ВХ

Р

РВ

СВ

ВХ

ВХ

ВХ

ВХ

Р

Р

Р

Р

Х

8

8

—

8

8

8

8

8

—

—

8

8

8

8

8

8

Р

Р

ВХ

Р

Р

Р

Р

Р

ВХ

ВХ

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Днів

Годин

19

151

Відпрацьовано за
місяць

Лютий 2015 р.

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

—

8

8

8

8

8

—

—

8

8

8

8

8

8

ВХ

Р

Р

Р

Р

Р

ВХ

ВХ

Р

Р

Р

Р

Р

Р

—

8

8

8

8

8

—

—

8

8

8

8

8

—

ВХ

Р

Р

Р

Р

Р

ВХ

ВХ

Р

Р

Р

Р

Р

ВХ

Днів

Годин

21

168

У наведеному прикладі були перенесені робочі дні з п’ятниці, 2 січня — на суботу, 17 січня,
четверга, 8 січня — на суботу, 31 січня, п’ятниці, 9 січня — на суботу, 14 лютого
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 відпустках без збереження заробітної
плати у зв’язку з навчанням (пп. 12, 13, 17
ст. 25 Закону № 504/96) («НБ»);
 відпустках без збереження заробітної
плати, що надаються працівникам в обов’язко
вому порядку (ст. 25 Закону № 504/96) («ДБ»);
 відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону № 504/96) і відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закону 504/96) («ВП»);
 відпустці без збереження заробітної пла
ти для догляду за дитиною відповідно до медичного висновку (не більше, ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) (п. 3 ст. 25 Закону № 504/96) («ДД»);
 відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін (ст. 26 Закону № 504/96)
(«НА»);
 відпустці без збереження заробітної
плати на період припинення виконання робіт
(«БЗ»). Хоча Законом № 504/96 така відпустка
не передбачена, цією позначкою можна відмітити відпустку без збереження заробітної
плати, яка надається працівникам центральних
органів виконавчої влади на підставі пункту 66
Прикінцевих положень Закону № 719.
Умовним позначенням «ІВ» відображаються неявки, які передбачені в колективному договорі. Згідно зі статтею 91 КЗпП це можуть
бути додаткові порівняно із законодавством
трудові та соціально-побутові пільги для працівників, а отже, в межах своїх повноважень і
за рахунок власних коштів підприємства можуть встановлювати додаткові відпустки (наприклад, за високу інтенсивність праці під час
виконання додаткової роботи в порядку суміщення), або після попередження працівника,
посада якого скорочується, до дати звільнення
йому може бути надано право на кілька вільних годин протягом робочого тижня для пошуку нової роботи.
Інші види неявок позначаються «І». Ця
відмітка, не розтлумачена типовою формою,
відображає поважність (на думку роботодав-
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ця) відсутності працівника, яка може бути не
підтверджена документом. На думку автора,
наприклад, у випадку невиходу працівника
вчасно на роботу після демобілізації в табелі
можна проставляти саме її.
Позначка «ІН» ставиться у період проходження обов’язкових медичних оглядів, дні
здавання крові донором, у разі направлення
на курси підвищення кваліфікації (семінари),
за час виконання державних або громадських
обов’язків, якщо чинним законодавством Украї
ни ці обов’язки можуть виконуватися в робочий
час, коли надійшла повістка з військкомату про
виклик для уточнення облікових даних або вик
лик працівника на навчальні військові збори, та
у зв’язку з призовом на військову службу під час
мобілізації.
У разі направлення працівника у відря
дження в табелі замість робочих днів «Р» вноситься позначка «ВД». Оплачуються всі робочі дні за графіком, установленим за місцем
постійної роботи. Якщо під час відрядження
особа працювала у вихідні, святкові або неробочі дні, то їх табелюють і виплачують компенсацію за роботу відповідно до чинного законодавства (як роботу у вихідний).
Час простою, тобто призупинення роботи,
спричиненого відсутністю організаційних або
технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами табелюють позначкою «П» (простій).
Умовне позначення «С» згідно з типовою
формою означає страйк, а отже, для вирішення колективного трудового спору (конфлікту)
в разі тимчасового колективного припинення
роботи працівниками слід поставити таку відмітку.
Якщо кадрова служба до моменту надання
табеля до бухгалтерії не може визначити причину відсутності працівника на робочому місці,
проставляється умовна позначка «НЗ» (неявка
за нез’ясованих причин). У листі Мінсоцполітики від 2 березня 2015 р. № 51/06/186-15
зазначено, що у випадку невиходу працівників
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на роботу у зв’язку з небезпекою для життя та
здоров’я також ставлять відмітку «НЗ», незважаючи на те що причина відсутності в такому
випадку відома. На думку автора, також можна застосовувати позначку «І», якою не передбачене збереження середнього заробітку, але
причина відсутності відома та пояснена.
Позначенням «ПР» (прогул) відмічається
відсутність працівника на роботі без поважних
причин як протягом усього робочого дня, так
і більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня, який має бути підтверджено актом про його відсутність. Але у
випадку відсутності працівника на робочому
місці протягом декількох годин без дозволу
керівництва необхідно внести кількість відпрацьованих працівником годин. Слід пам’ятати,
що відсутність працівника на роботі більш ніж
три годин протягом робочого дня без поважних
причин вважається прогулом і роботодавець
може його звільнити відповідно до пункту 4
статті 40 КЗпП.
Якщо працівником буде надано листок непрацездатності, в табелі необхідно проставити
«ТН» (оплачувана тимчасова непрацездатність).
Позначення «НН» (неоплачувана тимчасова непрацездатність) ставиться, якщо непрацездатність працівника підтверджена довідкою. Часто, коли до здавання табеля працівник у телефонному режимі надає інформацію, що хворіє,
в табелі проставляють позначку «ТН» або «НН».
Такі позначення не є коректними, адже вони
не підтверджені ні листком непрацездатності,
ні довідкою, а відсутність працівника все ще
залишається нез’ясованою. Тому в табелі слід
поставити позначку «НЗ», а після подання документа (листка непрацездатності тощо) табель
необхідно переоформити.

Коригуючий табель
Якщо дані щодо відсутності працівника надійшли до відповідальної особи та кадрової
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служби після подання табеля до бухгалтерії,
слід подати окремий коригуючий табель на
цього працівника.
Для проведення бухгалтерією перерахунку
виплачених коштів коригуючий табель може
бути надано, наприклад, коли щорічна відпустка тривала до кінця місяця та в цей період
працівник захворів або листок непрацездатності було надано із запізненням, або працівник здавав кров як донор і підтвердив це довідкою після закінчення місяця тощо.
У випадку звільнення працівника в середині місяця складається індивідуальний
табель, адже виплати мають проводитись у
день звільнення, який може не співпадати
з днем подання загального табеля. У ньому
відзначають дні роботи, включаючи день
звільнення. Після цього до кінця місяця може
застосовуватись додаткова умовна позначка
«×» (додаток 4).
Для належного оформлення таких випадків процедуру заповнення коригуючого табеля бажано передбачити у положенні про облік використання робочого часу

Підписи відповідальних осіб і зберігання табеля
Заповнення табеля обліку робочого часу
завершується підписанням відповідальною за
його ведення особою, керівником структурного підрозділу та працівником кадрової служби,
яка забезпечує своєчасне надання табеля до
бухгалтерії.
Слід звернути увагу на те, що типовою
формою не передбачено затвердження табеля керівником підприємства. А отже і цю
прогалину потрібно заповнити внесенням
норм до локального документа щодо затвердження табеля керівником підприємства, що
буде доцільним для підприємств із невеликою кількістю працюючих. Для підприємств
із чисельністю навіть від 100 працівників
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робочий час

заповнення та затвердження керівником підприємства зведеного табеля буде досить незручним на практиці. Тому обов’язок підписання табеля після його заповнення на таких
підприємствах для певного переліку посад слід
установити у внутрішньому Положенні.

Після цього кадрова служба завершує свою
роботу наданням табеля до бухгалтерії, де він
і залишається як підтверджуючий документ
для нарахування заробітної плати працівникам підприємства та зберігається рік згідно зі
статтею 408 Переліку № 578/5. 

Додаток 4
Зразок заповнення табеля обліку робочого часу в разі звільнення працівника всередині місяця
Відпрацьовано за
місяць

Травень 2015 р.
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39

У наведеному прикладі працівника було звільнено з роботи 12 травня 2015 р.
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«Місія, цінності та
культура компанії —

це те, що робить її більш
ефективною»
В інтерв’ю з Мариною Іванцовою,
віце-президентом із персоналу компанії
Carlsberg Ukraine, ми говоримо про
вплив цінностей, традицій і культури
компанії на управління персоналом,
взаємодію між HR-менеджером
і керівником компанії, нематеріальну
мотивацію та корпоративну соціальну
відповідальність

Марина Іванцова
Народилася 5 вересня 1976 р. у Празі, Чехія.
У 1998 р. закінчила Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка за спеціальністю «Психологія,
іноземна мова». Після цього продовжила навчання в аспірантурі в Академії післядипломної освіти за спеціальністю
«Психологія». У наступні роки пройшла ряд тренінгів і навчальних програм із бізнесу та роботи з персоналом Центру
підготовки менеджерів (Management Center Europe), Лондонської бізнес-школи, компаній Hay Group і Carlsberg Group.
Кар’єру в управлінні людськими ресурсами почала у 2001 р. із підбору персоналу й організації проведення тренінгів для
бізнесу.
З 2006 р. до 2014 р. працювала директором із персоналу й адміністративних питань компанії «Пивзавод Оливарія»,
Carlsberg Group.
У 2014 р. призначена віце-президентом із персоналу Carlsberg Ukraine.
Під керівництвом Марини були розроблені та реалізовані численні проекти у сфері організаційного розвитку, ефективної
мотивації, оцінки та розвитку персоналу, побудована структура управління персоналом із нуля.
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«Кадровик України»: Марино, якою, на
ваш погляд, має бути взаємодія між
HR-підрозділом і керівником компанії?
Марина: Тема взаємодії між HR-менеджером і

СЕО на сьогодні дуже актуальна, адже роль HR у
бізнесі змінюється. HR-менеджер стає партнером
бізнесу, і всі поступово відходять від розуміння HR
як просто сервісної функції, як це було раніше.
Якщо колись HR-підрозділ займався переважно
супроводом, у т. ч. документальним, рухом людей
у компанії, то зараз ми говоримо про його участь у
прийнятті рішень. Адже будь-яке рішення бізнесу
завжди впливає так чи інакше на людей.
Якщо розробляється план розвитку компанії
на декілька років, то саме HR-менеджер володіє
інформацією, чи буде на цей час достатньо потрібних бізнесу людей, а якщо ні — чи вистачить
часу на їх підготовку.
Якщо змінюються умови бізнесу, що може
негативно вплинути на мотивацію працівників і
відповідно на результати компанії, то саме HRменеджер може це певною мірою передбачити
та запобігти цьому. Тому він має завжди бути в
тісному контакті з керівником компанії, прагнути досягти єдності поглядів.

«Кадровик»: Як досягти такої єдності між
бізнесом та HR?
Марина: Важливо розуміти, що ключове слово тут — бізнес. Якщо ми будемо про це завжди
пам’ятати, а також стежити за тим, щоб усі наші дії
та рішення були спрямовані на зростання та зміцнення компанії, досягти взаєморозуміння між HRменеджером і керівником компанії буде можливо.
Складнощі та перепони виникають тоді, коли
ми починаємо забувати, що ми тут саме для того,
щоб розвивати підприємство, а замість цього
фокусуємося на особистих стосунках. Тому час
від часу потрібно про це нагадувати — собі та
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підлеглим. Це допомагає повернутися до реальності й адекватно оцінити ситуацію.

«Кадровик»: Не в кожній компанії
HR-менеджер може стати бізнес-партнером.
Чи можлива взаємодія, якщо HR-менеджер
і СЕО по-різному бачать роль HR?
Марина: Певною мірою вплинути на погляд
власника або керівника компанії на роль HR у
бізнесі можливо. Але для того, щоб це зробити,
потрібно дати керівнику змогу подивитися на
роль HR-функції під іншим кутом. Для цього,
по-перше, потрібно справді багато знати про
бізнес, добре його розуміти та приймати рішення, обґрунтовуючи їх бізнес-пріоритетами, вміти
слухати та розуміти, чого саме від вас чекають,
ставити правильні запитання. І тільки після цього
можна пропонувати іншу точку зору. У такому
випадку керівник зможе змінити свою думку
щодо ролі HR у компанії.
«Кадровик»: Розкажіть про цінності
Carlsberg Group та їх вплив на управління
персоналом.
Марина: Ми вважаємо, що місія, цінності, куль-

тура компанії — це те, що об’єднує людей. Якщо
наші працівники будуть розділяти одні цінності та
мати єдине уявлення про місію компанії, ми будемо більш ефективно працювати, будемо більше
залучені та досягнемо кращих результатів.
Кілька років тому в Carlsberg Group сталися великі зміни на глобальному рівні щодо того, якою
саме є наша місія та цінності. До цього в кожній
компанії групи було своє бачення. Але для того,
щоб ми як міжнародна компанія могли краще розуміти одне одного, могли переміщати свої таланти
із країни в країну, було прийнято рішення створити
єдині цінності та місію, які діють дотепер і називаються «Принципи поведінки переможців».
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«Кадровик»: Як саме компанія це зробила?
Марина: Ми показували зв’язок, перехід між
тим, як було в компанії раніше, і тим, що ми просуваємо зараз. У цьому процесі важлива візуалізація, приклади.
Ми розповідали про конкретних людей, які
своєю щоденною працею демонструють ці цінності, які живуть саме так, як ми б хотіли, щоб
жили всі в нашій компанії.
Для таких цілей ми використовуємо наш корпоративний журнал, внутрішній інформаційний
портал, різноманітні друковані матеріали та інші
засоби комунікації.
Крім цього, відповідність цінностям компанії,
прихильність до них враховуються під час створення програм визнання заслуг працівників.
«Кадровик»: Із якими складнощами ви
стикнулися в процесі переходу до нових
цінностей?
Марина: Складність полягає в тому, що все ж іс-

нують відмінності між Західною та Східною Європою — відмінності у вихованні людей, у тому,
які їм прищеплюються цінності. Тому те, що було
зрозуміло та швидко сприйнято працівниками
наших західноєвропейських заводів, в Україні та
інших країнах Східної Європи потребувало більше часу та зусиль для впровадження.

«Кадровик»: Які саме речі в Україні
приживались найважче?
Марина: Наприклад, те, що ми як відповідальна
компанія піклуємось про довкілля. У Західній Європі це сприймається як звичайне життя, як щось, що
зрозуміло само собою. Наприклад, у Данії люди розуміють, що якщо вони придбають автомобіль, до
нього будуть висунуті досить високі вимоги, вони
мають заплатити високі податки. Крім того, яким
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би досконалим не було авто, воно все рівно впливає
на навколишнє середовище. Тому люди там більше
їздять на велосипедах, одночасно створюючи середовище для того, щоб це було можливо. Велодоріжки, велопаркови — все це створюється всіма
разом, всі піклуються про суспільство та майбутнє.
У країнах пострадянського простору такі речі
сприймаються дещо по-іншому, без ентузіазму.
Я вважаю, що певною мірою це спричинено тим,
що колись у нас були обов’язкові «суботники».
Хоча вони теж проводилися з метою піклування про суспільство та довкілля, це було надто
нав’язливо. Люди не приходили туди на свідомому рівні, а лише з примусу. Можливо, ми просто
хочемо швидше відійти від того часу і тому все,
що його нагадує, викликає такий опір і протест.
Але для нашої компанії це важлива цінність,
ми намагаємося доносити її до наших працівників, хоча сприймається вона ними не так легко,
як їхніми західноєвропейськими колегами.

«Кадровик»: Розкажіть про програми
нематеріальної мотивації, запроваджені
у вашій компанії.
Марина: Ми працюємо над тим, щоб усі наші ке-

рівники мали єдине розуміння того, що визнання
людини, її мотивація — це не тільки гроші. Існує
багато інших речей, які спонукають людину працювати в компанії, проходити разом із нею через
складні часи та радіти, коли підприємство досягає
результатів.
Серед програм нематеріальної мотивації, запроваджених у нашій компанії, — річне визнання
працівників. Ми проводимо голосування за кращих працівників року, в якому беруть участь усі.
Голосування відбувається за трьома категоріями: найкращий працівник, лідер і команда.
Найкращий працівник має поділяти культуру
та цінності компанії, а також показувати високі
результати роботи.
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Найкращий лідер — це той, хто яскраво проявляє та застосовує в повсякденній роботі лідерські компетенції, досягаючи чудових результатів.
Найкраща команда обирається за підсумками
роботи над проектами, в яких задіяні працівники
з різних підрозділів. У компанії є багато проектів, участь у яких не входить у щоденні обов’язки
працівників. Вони покликані дати компанії щось
нове, просунути її на нову сходинку. Тому важливою є міжфункціональна взаємодія, коли ти
не просто виконуєш свої повсякденні завдання,
а робиш дещо більше. Ми прагнемо розвивати
це, тому відзначаємо та заохочуємо командну
роботу працівників.

«Кадровик»: Що, окрім визнання,
отримують найкращі працівники?
Марина: У минулому році троє працівників, об-

рані в Carlsberg Ukraine, їздили з групою найкращих співробітників східноєвропейського регіону
до Копенгагена, де розташована наша штабквартира. Це була заохочувальна подорож, яка
дала їм змогу дізнатися більше про серце компанії, а токож про те, де зародилася Carlsberg Group,
якими культурними цінностями вона живе.

«Кадровик»: Як ви навчаєте керівників
нематеріальній мотивації?
Марина: Важливо, щоб керівники мали необ-

хідні знання та навики нематеріальної мотивації.
Тому в 2014 році на наших заводах пройшла програма «21 день нематеріальної мотивації». Керівників різних напрямків спочатку зібрали разом,
розповіли про те, яким чином можна щоденно
мотивувати людей на досягнення та визнавати
їхні заслуги. Їх навчили застосовувати для цього прості прийоми, які є досить відомими, але
чомусь не всі ними користуються. Наприклад,
завжди давати зворотній зв’язок підлеглим, го-
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ворити, що було зроблено добре, а що потребує
доопрацювання. Також важливо завжди дякувати за виконані завдання, проявляти цікавість та
прислухатися до думки спеціалістів, залучати їх
до обговорення важливих питань, старатися допомагати в різних ситуаціях.
Ті, хто виконував цю програму 21 день і показував високий результат, були визнані кращими
керівниками й отримали нагороду від компанії.
Ми віримо, що наші керівники продовжують застосовувати набуті ними навики.

«Кадровик»: Трапляється так, що нібито
чудова програма мотивації на практиці не
працює. Що робити в такому випадку?
Марина: Трапляється, що якийсь процес продумується детально, прописується все до дрібниць — хто та де має поставити галочку і підпис,
але все ж досягти бажаного результату на практиці не вдається.
Cлід детально відстежувати перебіг кожного
проекту, так як дуже часто люди на практиці не
готові дотримуватись певних його приписів.
Я б це порівняла з роботою хорошого садівника, який спочатку подивиться, де саме люди
ходять, а тільки потім прокладе для них доріжки.
У будь-якому випадку потрібно постійно відслідковувати, які речі працюють, а які — ні, що
потрібно скасувати, а що — навпаки, посилити.
Тобто будь-яку програму мотивації потрібно постійно корегувати.
«Кадровик»: Які ще методи мотивації ви
застосовуєте?
Марина: Для працівників відділу продажів та

наших партнерів дистриб’юторів ми щорічно
проводимо загальні зустрічі, на яких підбиваємо
підсумки минулого року та визначаємо стратегію на наступний. Усі учасники чекають на цю
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подію, тому компанія щороку намагається зробити її ще більш цікавою та інформативною.
Традиційно проводиться відкриття сезону
продажів (весна-літо), коли кожен лідер налаш
товує свою команду на перемогу. Сезон у нас напружений, потребує багато зусиль від працівників, а такі речі їх надихають.
Крім цього, на кожному заводі проводяться
квартальні зустрічі, на яких перед усіма працівниками виступає генеральний директор і віцепрезиденти функціональних підрозділів. Вони
розповідають про результати компанії та цілі на
наступний квартал. Для нас важливо, щоб люди
розуміли, куди рухається компанія і як саме їхня
щоденна праця впливає на досягнення результатів бізнесу. Працівники цінують ці зустрічі, іноді
ставлять на них відверті та незручні запитання.
Люди готові до діалогу, а це саме те, чого ми
справді хочемо — щоб вони не просто слухали,
а брали участь у спільних обговореннях, були залучені та пропонували свої ідеї.
До речі, для того, щоб люди були зацікавлені висловлювати свої ідеї, рік тому ми запустили
новий проект «Варниця ідей». Тепер усі працівники можуть пропонувати ідеї різної спрямованості — для підвищення іміджу компанії, прибутковості, зменшення витрат тощо.

«Кадровик»: Розкажіть про результати
цього проекту.
Марина: У 2014 р. працівниками було подано
182 ідеї, із них на сьогодні реалізовано 22.
Ми встановили певні правила та критерії, вимоги, що висуваються до ідей. Якщо ідея відповідає
встановленим критеріям, то її автор отримує сертифікат на певну суму, залежно від того, наскільки
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його пропозиція може допомогти компанії отримати прибуток або зекономити грошові ресурси.
Якщо ідея реалізована, її автор отримує додатково грамоту та грошову премію, розмір якої
також залежить від того, наскільки корисною
була ідея для нашої компанії.

«Кадровик»: Які проекти корпоративної
соціальної відповідальності впроваджені в
компанії? Як працівники беруть у них
участь?
Марина: У межах корпоративної соціальної від-

повідальності ми обрали для себе підхід Growing
responsibly (з англ. – рости відповідально), який
інтегровано у всі сфери діяльності компанії — від
виробництва до відносин зі споживачами, співробітниками, партнерами.
Якщо говорити про останні проекти, то це
організація волонтерського руху задля допомоги
нашим мобілізованим співробітникам. Компанія
Сarlsberg Ukraine знаходиться поза політикою,
ми не підтримуємо жодної політичної партії,
жодної сторони воєнного конфлікту, але людський фактор для компанії понад усе.
Наші працівники самі організувалися у групу
волонтерів, яка складається зі співробітників різних структурних підрозділів. Вони контактують з
колегами, які зараз перебувають на військовій
службі, отримують від них інформацію щодо їх
потреб, скажімо, у теплих речах, харчах і намагаються оперативно спільними силами колективу
допомогти їм у цьому.
Ми вітаємо такі наміри колективу, адже вони
об’єднують співробітників, дають відчуття єдиного цілого, одної сім’ї, що дуже важливо для
досягнення високих результатів у роботі. 
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Оцінка роботи

HR-менеджера

Юлія Шатько,

консультант з управління персоналом

Кожному фахівцеві, який працює у сфері управління персоналом, практично щодня доводиться
стикатися з питаннями оцінки ефективності персоналу. Така оцінка потрібна і HR-менеджеру,
оскільки вона допомагає виробити оптимальну стратегію роботи з персоналом у питаннях
навчання та розвитку, і керівництву, яке отримує інформацію про «проблемні» зони свого
підрозділу та про можливих кандидатів у кадровий резерв. Оцінка потрібна і самому
працівникові, який може розібратися в причинах виробничих невдач і наочно оцінити свій
потенціал та можливості. Правильно вибрані методи оцінки працівників дають змогу своєчасно
виявити й усунути багато проблем, що впливають на кінцевий результат діяльності організації,
крім того, саме оцінка персоналу допомагає правильно розставити персонал на посади

Ч

асто проблеми виникають, коли необхідно
оцінити того, хто оцінює, тобто самого
фахівця з персоналу. Труднощі з’являються
через те, що здається, нібито робота
HR-менеджера досить абстрактна та не може мати
чітких критеріїв оцінки. Як можна оцінити, наприклад, уміння своєчасно виявляти проблемні місця в
психологічному кліматі? Тому часто питанням оцінки HR-менеджерів не приділяється належної уваги.
Спробуємо розібратися на прикладах, чому не
можна ігнорувати ці питання.
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Приклад
У компанії прийняли рішення, що
для результативнішої роботи їм
потрібен HR-відділ. На роботу був прийнятий компетентний директор із персоналу, який у найкоротші строки зумів
сформувати відділ по роботі з персоналом у складі трьох осіб і провів аудит
роботи персоналу компанії. У ході перевірки з’ясувалось, що плинність кадрів
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організації становить 40 %, є проблеми
з комунікаціями, ніхто не займається
адаптацією персоналу, немає системи матеріального та нематеріального
стимулювання.
Директор із персоналу силами свого
підрозділу вирішив більшість із виявлених
проблем. Були впроваджені посадові інструкції, налагоджена система підбору й
адаптації персоналу, вироблені пропозиції
щодо системи мотивації тощо. Протягом
10 місяців була сформована й упроваджена політика роботи з персоналом, завдяки
якій плинність кадрів знизилася на 20 %.
Незважаючи на вражаючий результат проведеної роботи, фінал цієї історії досить сумний. На зборах топменеджерів за підсумками року інформація про реальні заслуги керівників була
піднесена генеральному директорові в
перекрученому вигляді. За словами директора з розвитку та начальника виробничого відділу, всі позитивні зміни в
компанії — це винятково їхнє особисте
досягнення, а фахівці з персоналу лише
відволікали їх від роботи непотрібними
тестами та тренінгами, а сам директор із персоналу лише папірці перекладав
і витрачав гроші компанії, які вони так
важко заробляли. У цій ситуації керівник
HR-служби не зміг переконати керівниц
тво в тому, що насправді поліпшення показників діяльності компанії — це заслуга
його підрозділу, і був звільнений.
Основною причиною такого фіналу стало те, що не було сформованого плану роботи
HR-підрозділу з чіткими критеріями оцінки досягнення пунктів плану, який необхідно було
презентувати генеральному директорові ще
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на початковому етапі роботи. Часто діяльність
HR-менеджера не впадає в очі. Здається, що ходіння з опитувальниками, допомога новачкам в
адаптації на новому робочому місці та інша поточна робота фахівця з персоналу — це імітація
діяльності, що відволікає інших працівників від
заробляння грошей. І в цьому випадку значення
правильно сформованих завдань менеджера з
персоналу з продуманими критеріями їх оцінки
складно переоцінити.
Приклад
Основне завдання, озвучене директором новому менеджеру з
персоналу, було досить розмитим: навести лад із персоналом. Він зрозумів це
по-своєму, з урахуванням попереднього
досвіду роботи, і зайнявся наведенням
ладу в кадровому діловодстві, розробкою посадових інструкцій тощо. Через
шість місяців роботи HR-менеджер був
викликаний до директора та звільнений,
оскільки, на думку керівника, «не впорався з поставленим завданням».
Досить поширеною є проблема, коли керівники підприємств самі до кінця не розуміють,
навіщо їм потрібний фахівець із персоналу та які
його функції, не кажучи вже про методи оцінки його діяльності. На різних профільних форумах в Інтернеті регулярно з’являються прохання
HR-менеджерів до колег про допомогу, які узагальнено звучать так: «Директор сказав, щоб
я сама визначила свої завдання. Якими мають
бути ці завдання та як директорові оцінити рівень їх виконання?». У цій ситуації важливо знайти
оптимальний баланс між очікуваннями директора, які інколи не можуть бути чітко вербалізовані,
оскільки перебувають на інтуїтивному рівні, та
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власним професійним баченням HR-менеджера
основних напрямів своєї діяльності саме в цій
компанії. Цей баланс і своєчасно сформований
план роботи з описаними критеріями досягнення поставлених цілей допоможуть уникнути ситуації, описаної в другому прикладі. Крім того,
якщо поява менеджера з персоналу в компанії —
це не зважена реальна потреба підприємства,
а «данина моді», окреслення зон відповідальності
HR-менеджера з подальшою презентацією вищому керівництву допоможе уникнути ефекту
«помилкових очікувань» і убезпечить фахівця від
можливих звинувачень в імітації активності.

Підходи до проведення оцінки
Існують різні методи та критерії оцінки ефективності діяльності фахівця. Крім того, у системі
менеджменту існують три підходи до проведення
оцінки: функціональний, особистісний і ситуаційний.
Суть функціонального підходу полягає в аналізі процесу виконання посадових обов’язків.
Критеріями оцінки в цьому підході є конкретні показники діяльності фахівця, тобто досягнення або
недосягнення запланованого результату в кожній
із визначених посадовою інструкцією зонах відповідальності.
Особистісний підхід до проведення оцінки
ґрунтується на визначенні впливу особистих
якостей працівника на основні складові його
діяльності. Наприклад, наявність і рівень розвитку ораторських здібностей, якщо фахівцеві необхідно регулярно виступати перед аудиторією,
уміння знаходити контакт із людьми, якщо працівник повинен залучати до співпраці з компанією нових клієнтів, рівень емпатії, якщо
фахівцеві в роботі потрібно співпереживання,
виявлення внутрішніх установок людей, їхнього
настрою та очікувань.
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Ситуаційний підхід до оцінки фахівця передбачає здобуття інформації про те, ефективно чи
ні діяв спеціаліст у тих або інших виробничих
ситуаціях. Тобто тут оцінюється не особистість
самого оцінюваного, а результат його активності в різних ситуаціях, а також підсумок роботи
очолюваного ним підрозділу, на який оцінюваний вплинув своїми діями або бездіяльністю.

Поширені помилки
Вибір підходу, а також конкретного методу
проведення оцінки фахівця має величезне значення. Серед помилок, що найчастіше трапляються під час оцінки, можна виділити невідповідність предмету оцінки її цілям. Наприклад,
проведення оцінки особистих якостей фахівця з
відривом від його посадових обов’язків, тобто
застосування особистісного підходу без урахування функціонального. Особистісний підхід
дає змогу швидше прогнозувати, чи здатний
працівник реалізувати поставлені перед ним
завдання, але не може бути параметром оцінки виконаної роботи, тому його доцільно використовувати як допоміжний інструмент підбору персоналу, а також як додаткове джерело
інформації в процесі формування кадрового
резерву. Оцінити ж конкретний результат проведеної роботи нам допоможе функціональний
підхід.
Ще однією поширеною помилкою є проведення оцінки конкретного фахівця без урахування його функціонального середовища.
Тобто результат оцінки роботи окремо взятих
працівників різних відділів може бути позитивним, але загальний підсумок роботи компанії за певний період часу — негативним. Аби
уникнути такої «хибної позитивності», необхідно проводити оцінку з прив’язкою до результатів роботи підприємства в цілому, оцінюючи в т. ч. взаємодію оцінюваних з іншими
підрозділами.
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Третьою за поширеністю помилкою є проведення оцінки без урахування впливу зовнішніх
чинників, які не залежать від оцінюваного працівника. Негативний результат проведеної оцінки
може бути обумовлений, наприклад, тимчасовим
погіршенням умов праці (шум в офісі під час ремонту), неефективним бізнес-процесом або усталеною системою роботи, що негативно вплинули
на результат діяльності працівника.

Оцінка за ключовими показниками
ефективності
Одним із найпоширеніших методів оцінки персоналу загалом і менеджера з персоналу зокрема
є оцінка за ключовими показниками ефективності/результативності за заздалегідь визначеними параметрами.
Розглянемо основні показники ефективності
працівників HR-служби.

Фахівець із підбору персоналу
Мета роботи: забезпечення організації працівниками необхідної кваліфікації, ефективної інтеграції
нових працівників у трудовий колектив.
Функціональні
завдання

Необхідні
характеристики

Ключові
показники
ефективності

Параметри
оцінки показників

Пошук персоналу
необхідної кваліфікації

1. Володіння необхідними технологіями пошуку персоналу (наприклад,
масовий підбір, прямий пошук, хедхантинг — залежно від спеціалізації
компанії, працівників тощо).
2. Вміння систематизувати інформацію.
3. Знання ринку праці в потрібному
сегменті бізнесу

Наявність резерву потенційних кандидатів
для роботи в
компанії

Підбір персоналу

1. Володіння різними методами підбору кандидатів (наприклад, інтерв’ю
за компетенціями, стрес-інтерв’ю
тощо).
2. Вміння правильно розставити пріоритети й інтерпретувати отриману
під час інтерв’ю інформацію.
3. Навики проведення переговорів і
вміння прихилити до себе співрозмовника.
4. Знання методів і технологій підвищення привабливості бренду роботодавця на ринку

Укомплектованість штату
компанії відповідно до заявок
на підбір

1. Час, витрачений спеціалістом на закриття
вакансії. Критерій оцінки — певна кількість
часу (від отримання заявки до виходу нового
працівника на робоче місце). Можна розділити посади компанії на категорії, залежно від
складності закриття вакансії та використання
методів пошуку і підбору, окресливши приблизну кількість часу, необхідного на виконання заявки на підбір за кожною категорією
(наприклад, робочий персонал — вантажники,
комплектувальники та ін. — тиждень, адміністративний персонал — офіс-менеджери,
адміністратори та ін. — 1–1,5 тижня).
2. Вартість підбору персоналу. Цей параметр
визначає витрати, які несе організація в процесі
підбору персоналу. Тут також можна застосувати категоризацію посад, встановивши гранично
допустимі норми на підбір персоналу певної
категорії. Наприклад, бюджет підбору адміністративного персоналу (за допомогою спеціалізованих сайтів для розміщення вакансій) буде
визначатися вартістю розміщення вакансій на
інтернет-ресурсах, а параметром оцінки цього
показника стане виконання або перевищення
запланованого бюджету
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Адаптація персоналу

1. Навики розробки корпоративної
документації.
2. Навики презентації.
3. Вміння навчати та контролювати
якість засвоєння інформації

1. Наявність
усіх необхідних
корпоративних
інструментів
для введення
в посаду нових
працівників.
2. Інтегрованість
і залученість
нових працівників у процес
роботи.
3. Задоволеність нових
працівників

1. Документація, що дає змогу презентувати
новачкам принципи роботи, корпоративну культуру та потрібні для кожної посади бізнес-процеси компанії (положення, довідники, бізнеспроцеси, посадові інструкції, опитувальники
задоволеності, бланки тощо).
2. Кількість новачків, які успішно пройшли
строк випробування (відповідність нормі співвідношення тих, хто звільнився, і тих, хто залишився в компанії).
3. Позитивний зворотний зв’язок від працівників, що пройшли адаптацію.
4. Вартість процесу адаптації працівника. Параметром оцінки є запланований бюджет (на
допоміжні матеріали, залучення додаткових
наставників, зовнішніх провайдерів навчання)

Фахівець із навчання та планування кар’єри
Мета роботи: організація навчання працівників компанії, формування кадрового резерву на ключові
посади організації.
Функціональні
завдання

Навчання
персоналу
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Необхідні
характеристики

Ключові
показники
ефективності

Параметри
оцінки показників

1. Навики розробки документації.
2. Навики проведення презентацій.
3. Знання ринку зовнішніх провайдерів навчання.
4. Вміння виявляти потреби в навчанні, визначати методи навчання,
що відповідають цілям.
5. Навики проведення переговорів.
6. Навики розробки та проведення
тренінгів

1. Зміни
об’єктивних показників роботи
працівників компанії в результаті
проведених навчальних заходів.
2. Рівень методичних матеріалів, розроблених
спеціалістом.
3. Готовність
працівників використовувати
отримані знання та навики в
роботі

1. Зміна показників тестування, проведеного із
працівниками до та після програми навчання,
тобто визначення наявності конкретних отриманих навиків і знань. Параметром оцінки в цьому
випадку будуть розроблені нормативи відповідей
на тестові запитання (наприклад, співвідношення
позитивних і негативних відповідей).
2. Тестування працівників та їх безпосередніх
керівників для визначення «корисності» отриманих навиків і частоти їх застосування в роботі.
Параметри оцінки — ті ж, тобто співвідношення
використовуваних і невикористовуваних навиків.
3. Вартість витрат на навчання (залежно від
методу навчання: свій тренінг-центр, самостійне
проведення тренінгів, залучення зовнішніх провайдерів навчання тощо). Параметр оцінки —
виконання/перевищення виділеного бюджету.
4. Оцінка рівня навчання працівників безпосередніми керівниками (параметри — результати
анкетування керівників із встановленими нормативами)
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Формування
1. Знання та навики розробки докадрового резерву кументації, процедур і регламентів
формування кадрового резерву.
2. Навики проведення оцінки персоналу

1. Внутрішній
кадровий резерв
на основні посади організації.
2. Фактичні
внутрішні переміщення працівників.
3. План внутрішніх переміщень
на певний період
часу

1. Кількість переміщених працівників відповідно
до плану (план/факт). Параметр оцінки — співвідношення переведень, що плануються, і тих,
що фактично сталися.
2. Якість підготовки (знання, вміння, навики,
психологічна готовність працівників із кадрового резерву до переведення). Параметр — кількість тих, хто звільнився через переміщення
(варіант — установлена норма в процентному
відношенні тих, хто звільнився, до працюючих).
3. Виконання/перевищення запланованого бюд
жету

Фахівець із кадрового документообігу
Мета роботи: ведення кадрового документообігу відповідно до законодавства.
Функціональні
завдання

Необхідні
характеристики

Ведення кадрового 1. Навики оформлення кадрових
діловодства
документів.
2. Знання законодавства про працю.
3. Навики роботи з контролюючими інстанціями
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Ключові
показники
ефективності

Параметри
оцінки показників

Відповідність
ведення кадрової документації стандартам
і правилам
діловодства

1. Наявність/відсутність необхідних документів
з точки зору законодавства. Параметр оцінки —
проведений аудит документації (співвідношення
виявлених «недостач» документів і наявних документів).
2. Якість оформлення документації. Параметр
оцінки — співвідношення документів із помилками (або оформлених неправильно) і документів,
оформлених згідно з вимогами. Другим параметром оцінки цього фактора може бути наявність/
відсутність нарікань, штрафів перевіряючих органів і судових позовів.
3. Своєчасне подання встановленої кадрової звітності. Параметр оцінки — відсутність штрафів
від контролюючих інстанцій.
4. Кількість опрацьовуваних документів за місяць
(параметр оцінки — встановлена норма праці
кадровика).
5. Строки обробки документів. Наприклад, строки передання документів для оформлення відпусток або листків непрацездатності з кадрової
служби в бухгалтерію — у встановлений строк/із
запізненням.
6. Виконання/перевищення бюджету на кадрове
діловодство
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Досвід фахівців

Фахівець із мотивації та корпоративної культури
Мета роботи: підвищення задоволеності працівників, утримання ключових працівників організації.
Функціональні
завдання

Необхідні
характеристики

Розробка програм
утримання працівників

1. Знання методів та інструментів
матеріальної й нематеріальної мотивації.
2. Навики розробки документації.
3. Презентаційні навики

Організація та проведення корпоративних заходів

1. Знання провайдерів послуг з
організації корпоративів.
2. Навики складання бюджету на
корпоративні заходи.
3. Активність і креативність

Внутрішній піар

1. Знання методів і технологій підвищення залученості персоналу.
2. Навики оформлення документів.
3. Навики проведення презентацій

Ключові
показники
ефективності
1. Програми
матеріальної
мотивації для
кожної категорії працівників.
2. Програми
нематеріальної
мотивації.
3. Індивідуальні
програми (плани) розвитку
працівників
Залучення
працівників до
корпоративної
культури організації

Параметри
оцінки показників
1. Плинність персоналу (відсоток звільнених
працівників за оцінюваний період).
2. Задоволеність працівників чинними системами матеріальної та нематеріальної мотивації (на
основі проведених опитувань та анкетувань).
3. Відсоток виконання індивідуальних планів
розвитку працівників.
4. Подання звітності за чинними програмами та
планами (своєчасно/із запізненням).
5. Виконання/перевищення бюджету на мотивацію
1. Задоволеність працівників проведеними заходами (на основі опитувань, анкетувань).
2. Виконання/перевищення встановленого бюд
жету.
3. Час, витрачений на організацію заходу.
4. Відповідність формату та змісту проведеного
заходу його меті
1. Наявність/відсутність актуальних програм
підвищення зацікавленості працівників у роботі
в компанії.
2. Наявність регулярних (раз на місяць, квартал,
рік) змін у програмах залученості працівників (для
збереження зацікавленості).
3. Наявність розроблених (і впроваджених) місій, цінностей компанії.
4. Регулярне наповнення корпоративних джерел
інформації (корпоративний портал, внутрішній
сайт, газета).
5. Своєчасність організації корпоративної розсилки (привітання працівників, інформування
про значні події в компанії).
6. Своєчасність організації та проведення нагороджень працівників (відповідно до плану) тощо

Керівник HR-служби
Мета роботи: організація та контроль діяльності з управління персоналом; розробка, впровадження
та підтримка системи управління персоналом, що дає змогу реалізувати бізнес-стратегію компанії.
Функціональні завдання:
 залучення кваліфікованого персоналу до роботи в організації;
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 контроль за витратами на персонал (ФОП, бюджети проектів і програм);
 підвищення продуктивності праці й ефективності роботи персоналу;
 формування привабливості бренду роботодавця.
Необхідні характеристики:
 навики управління персоналом;
 навики бюджетування та планування;
 навики ведення діловодства;
 навики складання схем оплати праці, пільг і компенсацій;
 знання трудового законодавства;
 презентаційні, комунікативні навики;
 уміння виявляти та вирішувати конфліктні ситуації;
 навики нормування праці.
Ключові показники
ефективності

Параметри оцінки показників

Ефективна стратегія
роботи з персоналом

1. Співвідношення працівників, які звільнилися, і тих, хто працює (показник плинності персоналу).
2. Кількість тих, хто звільнився за власним бажанням (високий показник свідчить про незадоволення працівників умовами роботи в компанії).
3. Середній період роботи працівників в організації (чим він менший, тим нижчий рівень задоволення працівників).
4. Задоволення працівників соціальними програмами (відсоток від загальної кількості працівників)

Ефективне бюджетування

1. Рівень заробітних плат за категоріями персоналу (процентне співвідношення до заробітних
плат по ринку).
2. Співвідношення ФОП працівників і сумарних витрат організації.
3. Співвідношення інвестицій у персонал і отриманого прибутку за звітний період

Ефективність і продуктивність праці

1. Співвідношення постійних (зарплата) і змінних (премії та інші виплати, що входять до системи
мотивації) витрат на персонал (показує рівень ефективності персоналу).
2. Прибуток компанії з розрахунку на штатну одиницю

Забезпечення компанії
кваліфікованими кадрами

1. Кількість закритих вакансій за період.
2. Середній час закриття вакансії від отримання заявки до отримання працюючим новачком реальних результатів роботи (у даному випадку, оцінюючи результати роботи саме начальника відділу,
пропонується оцінювати час від отримання заявки до отримання результатів роботи. Таким чином
ми зможемо оцінити не тільки витрати часу на підбір, а витрати часу взагалі, які включають в себе і
підбір, і адаптацію).
3. Співвідношення загальної кількості нових працівників, які пройшли випробування, і тих, хто звільнився (свідчить про якість підбору персоналу й ефективність системи адаптації)

Розвиток персоналу

1. Кількість реалізованих проектів (план/факт).
2. Кількість працівників, які пройшли навчання (план/факт).
3. Обсяг витрат на навчання (на особу)

Облік кадрів

Наявність/відсутність штрафів, судових позовів тощо від контролюючих органів
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Далі розглянемо деякі формули, що дають
змогу виразити окремі з описаних параметрів
оцінки в числовому еквіваленті.
Для визначення ефективності роботи фахівця
з підбору персоналу можна визначити кількість
закритих вакансій. Розраховується цей показник
за формулою:
Пзв = Зв/Вв х 100 %,
де Пзв — показник закритих вакансій;
Зв — кількість закритих вакансій;
Вв — загальна кількість вакансій, що надійшли
в роботу фахівцеві за оцінюваний період.
Використовуючи цю формулу, варто враховувати складність закритих вакансій і, як ішлося
вище, встановлювати свої норми для різних категорій посад.
Другий важливий показник роботи фахівця з
підбору персоналу — час роботи над вакансією.
Показник розраховується за формулою:
Чв = Кч/Зкч,
де Чв — час роботи над вакансією;
Кч — кількість часу (наприклад, днів) роботи
над закриттям усіх заявок за оцінюваний період;
Зкч — загальна кількість закритих вакансій за
оцінюваний період.
Ця норма також визначається кожною компанією індивідуально та залежить від таких чинників, як складність вакансій, що закриваються, і
рівень навантаження на кожного рекрутера організації.
Для визначення відповідності витрачених на
підбір персоналу коштів доцільно використовувати такі формули:
Перша — показує виконання/перевищення
запланованого бюджету на підбір персоналу у
цілому:
Вб = Фв/Пб х 100 %,
де Вб — відповідність бюджету;
Фв — сума витрачених коштів на підбір персоналу (факт);
Пб — запланований бюджет (план).
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Друга формула показує вартість підбору одного працівника:
Впп = Зс/Кзв х 100 %,
де Впп — вартість підбору працівника;
Зс — загальна сума витрачених на підбір кош
тів за оцінюваний період;
Кзв — кількість закритих вакансій.
Визначити плинність персоналу організації в
цілому можна за формулою:
Пк = Кз/Кп х 100 %,
де Пк — плинність кадрів;
Кз — кількість звільнених працівників за оцінюваний період;
Кп — загальна кількість працівників компанії
згідно зі штатним розписом.
Показник успішності проходження терміну
випробування розраховується таким чином:
УВТ = Кпв/Кпр х 100 %,
де УВТ — успішність проходження терміну
випробування;
Кпв — кількість працівників, які успішно пройшли випробування;
Кпр — кількість прийнятих на роботу працівників за оцінюваний період.
Для фахівця з планування кар’єри важливим показником ефективності буде кількість
переміщених працівників, тобто закриття вакансій внутрішніми кандидатами (кадровий
резерв).
Показник розраховується за формулою:
Звкр = Квкр/Кзв х 100 %,
де Звкр — показник закриття вакансій кадровим резервом;
Квкр — кількість вакансій, закрита кадровим
резервом;
Кзв — загальна кількість закритих вакансій за
оцінюваний період.
Для керівника HR-служби важливим показником є ефективність використання бюджету,
виділеного для оплати праці та інших витрат на
персонал.
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Розраховуємо показник за формулою:
Еб = Фв/Пк х 100 %,
де Еб — ефективність бюджету;
Фв — фактичні витрати на персонал;
Пк — прибуток, отриманий компанією за оцінюваний період.
Описані вище завдання, характеристики, показники та параметри оцінки — орієнтовні та можуть
відрізнятися в різних компаніях залежно від галузі,
в якій працює організація, усталеної системи роботи, а головне — стратегічних і тактичних цілей
підприємства. Крім того, важливе значення має вік
компанії, оскільки на різних етапах її функціонування на перший план виходитимуть різні завдання
HR-служби, й акценти в оцінці роботи фахівців із
персоналу також змінюватимуться. Але в будьякому разі показники та параметри оцінки, які ми
обираємо, мають бути розділені за групами:
 Час. До цієї групи входять параметри, що
дають змогу оцінити план/факт виконання за-
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вдань із точки зору витрат часу: чи виконуються поставлені завдання в строк, скільки часу займає у фахівця виконання тієї або іншої роботи
тощо.
 Кількість. У цій групі — параметри, що вимірюють кількість внутрішніх клієнтів або впроваджених проектів: прийняті та звільнені працівники,
проведені співбесіди, тренінги, навчальні заходи
тощо.
 Гроші. Параметри, що оцінюють виконання/невиконання запланованих бюджетів і віддачу від грошових вкладень у персонал.
 Загальна ефективність. Параметри, що належать до цієї групи, оцінюють досягнення поставлених цілей у прив’язці до стратегії й тактики компанії в цілому.
 Задоволеність внутрішніх клієнтів. Позитивний зворотний зв’язок від керівників структурних підрозділів, рядових працівників, вищого
керівництва. 
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