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Година роботи навчить більше ніж день пояснень
Жан-Жак Руссо
У минулому місяці були нарешті прийняті довогоочікувані
нормативно-правові акти: порядок про прийнятих працівників
і нова редакція порядку обчислення середньої заробітної
плати для виплат за загальнообов’язковим страхуванням.
Тож наші фахівці не забарилися з коментарями до них.
Сподіваємося, що вони якоюсь мірою проллють світло на
проблемні питання.
Починаємо серію статей про проведення атестації
працівників: у цьому номері — стаття про загальні питання
атестації, в наступних — ознайомимо вас з атестацією
в окремих галузях, зокрема, працівників культури, медичних
працівників та інших. Радимо також почитати нову рубрику
«Трудові судові спори», в якій ми будемо розглядати
на прикладах із судової практики помилки, які допускають
кадровики в своїй роботі.
Серпень — останній літній місяць, ми вже починаємо
згадувати про навчання в школах і вузах. Саме
про особливості трудових відносин у загальноосвітніх
навчальних закладах нагадає Олена Морева в своїй статті.
Ми завжди раді зустрічі на сторінках журналу, тож
не забудьте нас передплатити і на наступний рік.
Бажаємо гарного настрою та приємних вражень!
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор
журналу «Кадровик України»
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
Нормативно-правові акти

8 Постанова КМУ «Про внесення змін до поста-

нови Кабінету Міністрів України від 26 вересня
2001 р. № 1266» від 26 червня 2015 р. № 439

16 Постанова КМУ «Про порядок повідомлення
Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника
на роботу» від 17 червня 2015 р. № 413

39 Судова практика — доступно!

ПРАВО
Зміни в законодавстві

26 Ольга Саражинська

Зміни у порядку обчислення середньої
заробітної плати для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням

Хоча розрахунок і оплата періоду тимчасової непрацездатності застрахованих осіб — завдання бухгалтерської служби підприємства, без працівників кад
рового підрозділу не обійтись: ні під час заповнення
листків непрацездатності, ні під час визначення страхового стражу, ні в подальшому. Тож нововведення
в розрахунку матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах
працівникам кадрової служби теж будуть цікаві

Пенсійне забезпечення

34 Олена Охріменко

Розширено коло осіб, які належать до
учасників бойових дій, інвалідів війни та
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членів сімей загиблих і померлих військовослужбовців

Розширено коло осіб, які за певних умов належать до учасників бойових дій, інвалідів війни
та членів сімей загиблих і померлих військовослужбовців.
Тобто за наявності документів, які підтверджують статус інваліда війни, учасника бойових
дій або ж члена сім’ї загиблого або померлого
військовослужбовця, такі особи можуть розраховувати на отримання пенсії в повному обсязі
незалежно від факту роботи

Актуальна тема

37 Володимир Забудський
Повідомлення про прийнятих працівників
Минуло вже більш як півроку з дня набрання
чинності Законом № 77, яким внесено зміни до
статті 24 КЗпП. Згідно з частиною третьою цієї
статті (в редакції Закону № 77), працівник не
може бути допущений до роботи без укладення
трудового договору, оформленого наказом чи
розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального
органу виконавчої влади з питань забезпечення
формування та реалізації державної політики з
адміністрування ЄСВ про прийняття працівника
на роботу в порядку, встановленому КМУ

Трудовий договір

41 Віталій Пузько
Звільнення керівника підприємства в
зоні АТО

Прийняття Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної
операції» від 2 вересня 2014 р. № 1669-VII, яким
було заборонено на період проведення антитерористичної операції змінювати керівників юридичних осіб, місцезнаходженням яких є територія проведення антитерористичної діяльності,
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завдало чималого удару для українського бізнесу. Докладніше про його наслідки — у статті

Відповіді на запитання

Зі статті ви дізнаєтесь про укладення трудового
договору з директором загальноосвітнього навчального закладу, особливості призначення на
роботу педпрацівників тощо

44 Чи можна прийняти на роботу особу, яка не

Діловодство

надає військовий квиток?
45 Чи вважається робота студента денної форми навчання роботою за сумісництвом?
45 Працівниця, перебуваючи у щорічній відпустці, надала листок непрацездатності
для догляду за дитиною. Чи потрібно продовжувати їй щорічну відпустку?
46 Працівниця-студентка надала виклик на сесію з 8 до 19 червня та заяву на навчальну
відпустку з 15 до 19 червня. Чи не супе
речить законодавству надання навчальної
відпустки меншої тривалості ніж зазначено
у виклику на сесію?
47 Чи можна призначити працівника на посаду
учня та як правильно це зробити?
48 Який код згідно з КП відповідає посаді «Заступник директора з розвитку»?
48 Як назвати посаду керівника магазину —
директор чи керуючий?
49 Чи передбачено КП професійну назву роботи «Науковий радник»?

50 Календар

ПРАКТИКА
Трудові відносини

52 Олена Морева
Трудові відносини в загальноосвітніх
навчальних закладах

Трудові відносини в загальноосвітніх навчальних закладах регулюються КЗпП і мають деякі
особливості, визначені законами України «Про
освіту» та «Про загальну середню освіту» тощо.
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60 Олена Загорецька
Організація роботи з документами, що
містять комерційну таємницю

Порядок роботи з документами, що містять комерційну таємницю підприємства, мають розробляти безпосередньо спеціалісти цього підприємства. Рекомендації, надані у статті, допоможуть розібратися зі складом таких документів і кваліфіковано підготувати порядок роботи
з ними

Трудові судові спори

74 Євгенія Каляпіна

Скорочення персоналу з мінімальними
втратами для роботодавця

Розпочинаємо нову рубрику в якій розглянемо
ситуації, які стають причинами судових спорів.
Вибір теми пояснюється кількома міркуваннями. Першою та основною причиною такого
рішення, звичайно, є критична ситуація, що
склалася на сьогодні. Проблема скорочення
або, за більш м’яким і модним нині визначенням, оптимізації чисельності персоналу та витрат на оплату праці стала в період економічної
кризи однією з найактуальніших для власників
більшості компаній. Комплекс заходів, які
вживаються підприємствами для її подолання,
можна представити у вигляді своєрідного «кад
рового фітнесу», метою якого є, на жаль, не
стільки оздоровлення, скільки спроба утримати життєздатність бізнесу на будь-якому (нехай
навіть найнижчому) рівні. Під час таких вправ
важливо не тільки знати міру та не перестаратися, оскільки зайве «схуднення» штатів здатне
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згубити навіть найпотужнішу організацію, але й
дотримуватись обов’язкових правил, порушення яких загрожує не попереджувальним свистком спортивного арбітра, а цілком реальним і
далеко не завжди приємним для роботодавця
вердиктом судді

Атестація працівників

84 Олександр Клименко

Атестація працівників підприємства
Ми розпочинаємо серію статей щодо проведення
атестації працівників. У першій із них ми ознайомимо вас з основами атестації та із загальними
положеннями проведення атестації та наведемо
зразки документів, якими користуються в процесі
атестації, зокрема, зразок положення про атестацію. Про це та інше дізнаєтесь зі статті

Час відпочинку

97 Ірина Красовська
Відпустка з подальшим звільненням і
звільнення під час відпустки

Трапляється, що окремі працівники виявляють бажання звільнитися одразу після відпустки або під
час неї. Чи передбачено це трудовим законодавс
твом, як правильно оформити та розрахуватись із
працівником у подібній ситуації, читайте далі у статті

4

ПЕРСОНАЛ
Інтерв’ю

104 Труднощі та радощі HR-менеджера
в роздрібному бізнесі

Як відомо, роздрібна торгівля — це динамічне
середовище, яке щодня ставить складні задачі
та нові виклики для HR-менеджера. Про те, як
їх долають у мережі супермаркетів «Велика
Кишеня», ми говоримо із Вікторією Задіорою,
директором з персоналу холдингу «Ритейл
Груп»

HR-практика

110 Катерина Гайдученко

Демотивація персоналу: причини, симптоми, лікування та профілактика

Демотивація персоналу — це втрата працівником прагнення працювати якісно й ефективно,
вкладати не лише час і сили, але і душу в свою
роботу. Демотивація часто супроводжується
внутрішнім (а деколи і зовнішнім) саботажем і
певною відстороненістю в роботі, «механічним»
виконанням своїх функціональних обов’язків.
Людина починає працювати абияк, особливо не
піклуючись ні про якість виконуваної роботи, ні
про результат, що досягається
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МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення зміни
до статті 14 Закону України «Про зай
нятість населення» щодо надання
додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню батькам та особам,
які їх замінюють, які мають на утриманні дитину віком до шести років»
від 17 червня 2015 р. № 534-VIII

З

мінами уточнені категорій громадян, які мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню, а саме пункт 1 статті 14: один із батьків
або особа, яка їх замінює та має на утриманні дитину (дітей) віком до шести
років.
Закон набрав чинності 10 липня 2015 р.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Указ «Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України»
від 14 липня 2015 р. № 417/2015

З

гідно зі змінами військові комісаріати не пізніше наступного дня після
взяття на військовий облік громадян, звільнених із військової служби,
письмово повідомляють державні органи, підприємства, заклади, установи
й організації, в яких до призову на військову службу ці громадяни працювали, навчались або були зареєстрованими як безробітні, про підставу звільнення з військової служби, строк військової служби.
Указ набрав чинності 16 липня 2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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Постанова «Про порядок повідом
лення Державній фіскальній службі
та її територіальним органам про
прийняття працівника на роботу»
від 17 червня 2015 р. № 413

З

Постанова «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266»
від 26 червня 2015 р. № 439

В

атверджено форму та порядок повідомлення про прийняття працівників
на роботу (повний текст див. на с. 16 та коментар див. на с. 37).
Постанова набрала чинності 3 липня 2015 р.

икладено в новій редакції Порядок обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, який визначає механізм обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням на випадок безробіття, від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату праце
здатності, по тимчасовій непрацездатності, в разі настання страхового випадку, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів підприємства, установи, організації або фізособи, яка використовує працю найманих працівників (повний текст див. на с. 8 та коментар див. на с. 26).
Постанова набрала чинності 4 липня 2015 р.
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МОНІТОРИНГ

Постанова «Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не
пов’язаної з нещасним випадком на
виробництві, за рахунок коштів роботодавця» від 26 червня 2015 р. № 440

З

атверджено Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця. Дні тимчасової непрацездатності оплачуються за основним місцем роботи застрахованої особи
та за місцем роботи за сумісництвом у формі матеріального забезпечення,
що повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу).
Постанова набрала чинності 17 липня 2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Правил
організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємс
твах, в установах і організаціях»
від 18 червня 2015 р. № 1000/5

З

атверджені Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях (далі — підприємства). Ці Правила
є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання всіма підприємствами незалежно від форми власності. Вимоги Правил щодо роботи з
первинно-обліковою, банківською, фінансовою, звітно-статистичною, науково-технічною та іншою спеціальною документацією поширюються на підприємства лише в частині загальних принципів роботи з документами, а також
із підготовки документів до передавання на архівне зберігання. Організація
діловодства на підприємствах покладається на самостійні структурні підрозділи з діловодства (документаційного забезпечення), загальні відділи, канцелярії тощо або особу, відповідальну за діловодство, — секретаря, діловода.
Організація діловодства в структурних підрозділах підприємств покладається
на спеціально призначену для цього особу, у посадовій інструкції якої зазначаються ці обов’язки. Підприємства організовують діловодство відповідно
до затвердженої внутрішньої інструкції. Втратив чинність наказ Державного
комітету архівів України «Про затвердження Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій» від 16 березня 2001 р. № 16.
Наказ набрав чинності 10 липня 2015 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про внесення змін до форми
Довідки про доходи» від 5 червня
2015 р. № 591

З

мінено форму Довідки про доходи, яка затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 27 серпня 2004 р. № 192
Наказ набрав чинності 14 липня 2015 р.

Наказ «Про внесення змін до Положення про державну службу зайнятості» від 3 липня 2015 р. № 697

В

икладено в новій редакції Положення про державну службу зайнятості.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова
від 26 червня 2015 р. № 439
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» (Офіційний вісник України, 2001 р.,
№ 40, с. 1802; 2006 р., № 8, с. 450; 2007 р., № 54, с. 2179; 2009 р., № 95, с. 3279; 2014 р., № 47,
с. 1238) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2015 р. № 439
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266
1. У постанові:
1) вступну частину викласти в такій редакції:
«Відповідно до статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» і статей 33 та 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Кабінет Міністрів України постановляє:»;
2) у пункті 4 слова «Міністерству праці та соціальної політики» замінити словами «Міністерству соціальної політики».
2. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений
зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. № 1266
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2015 р. № 439)
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ПОРЯДОК
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає механізм обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
(далі — страхові виплати), у разі настання страхового випадку, а також оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації або фізичної
особи, яка використовує працю найманих працівників (далі — роботодавці).
Відповідно до цього Порядку обчислюється також середня заробітна плата (грошове забезпечення) у разі, коли застрахованим особам згідно із законодавством встановлюються додаткові
виплати понад розміри та тривалість виплат за страхуванням на випадок безробіття.
2. Сума страхових виплат застрахованій особі та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється шляхом множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена законодавством,
на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.
Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або
хворим членом сім’ї) у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування єдиного внеску.
Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску та не може бути меншою, ніж
розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на час настання страхового випадку.
3. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом
ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового
державного соціального страхування (далі — єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування — період перебування у
трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу
безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів,
не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з
вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та
шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі —
поважні причини).
Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не
працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.
Для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та інших осіб, які отримують
грошове забезпечення, календарні дні тимчасової непрацездатності і відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами з розрахункового періоду не виключаються.
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4. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з розрахунку на один календарний день, яка
обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).
5. У разі коли середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється відповідно до пунктів 9, 10, 12, 20, 28 і 29 цього Порядку, середньоденна заробітна плата (дохід, грошове
забезпечення) за один календарний день визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу), мінімальної заробітної плати або їх частини (у разі, коли особа працює у режимі
неповного робочого дня чи тижня), двократного розміру мінімальної заробітної плати на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).
6. У разі коли страхові виплати призначаються виходячи з розміру середньомісячної заробітної плати (доходу), середньомісячна заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом множення
середньої заробітної плати (доходу) за один календарний день на середньомісячну кількість
календарних днів (30, 44).
Особливості обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття та для добровільно застрахованих
осіб за всіма видами соціального страхування
7. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід, грошове
забезпечення), є 12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку (для
розрахунку допомоги по безробіттю — реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної).
8. Для застрахованих осіб, у яких зберігається право на допомогу по безробіттю після перерви
страхового стажу з поважних причин відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», у розрахунковий
період не враховуються повні місяці перерви страхового стажу.
9. Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з
поважних причин не мала заробітку (доходу, грошового забезпечення), середня заробітна плата
(дохід, грошове забезпечення) обчислюється виходячи з розміру мінімальної заробітної плати
(або її частини), встановленого законом на день розірвання трудового договору, припинення підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з одержанням доходу безпосередньо від такої
діяльності — для страхування на випадок безробіття, на день настання страхового випадку для
добровільно застрахованих осіб за страхуванням з тимчасової втрати працездатності та на день
настання права на страхову виплату для добровільно застрахованих осіб за страхуванням від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
10. Для розрахунку виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, добровільно застрахованим особам, які у розрахунковому періоді відпрацювали із сплатою єдиного внеску та/або страхових внесків менше 180 календарних днів, середній дохід визначається виходячи з розміру мінімальної
заробітної плати, встановленого законом на день настання права на страхову виплату.
Для розрахунку виплат за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
добровільно застрахованим особам, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового
випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, середній дохід обчислюється:
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для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності — виходячи з розміру мінімальної
заробітної плати, встановленого законом у місяці настання страхового випадку;
для розрахунку допомоги по вагітності та пологах — виходячи з розміру доходу, на який нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, але не вище двократного
розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом у місяці настання страхового випадку.
Особливості обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за страхуванням
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності)
11. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата, є 12 календарних місяців за місцем роботи, де стався страховий випадок, починаючи з місяця, що передує
місяцю настання страхового випадку.
Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж 12 календарних місяців за місцем роботи, де стався страховий випадок, середня заробітна плата обчислюється за
фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа).
У разі коли застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний
місяць за місцем роботи, де стався страховий випадок, середня заробітна плата обчислюється за
фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку.
12. Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з
поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи, середня
заробітна плата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання права на страхову виплату. У разі коли тарифна ставка (посадовий оклад) не
встановлена та відповідні дані відсутні, розрахунок проводиться виходячи з розміру мінімальної заробітної плати (або її частини), встановленого законом на день настання права на страхову виплату.
13. Середня заробітна плата обчислюється за тією професією (посадою, розрядом, роботою)
на підприємстві (в цеху, на дільниці, ділянці), за якою застрахована особа працювала до моменту
ушкодження здоров’я і за якою медико-соціальною експертною комісією їй встановлено стійку
втрату професійної працездатності.
14. У разі коли на дату встановлення медико-соціальною експертною комісією ступеня втрати
застрахованою особою професійної працездатності або коли з дня смерті потерпілого до настання права на страхові виплати минуло більше року з дня настання страхового випадку, середня
заробітна плата обчислюється виходячи з розміру заробітної плати застрахованої особи перед
настанням нещасного випадку на виробництві або перед звільненням з роботи (переходом на
іншу роботу), з якою пов’язане професійне захворювання, з урахуванням її коригування, що проводиться робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, за формулою:
З = З(н) х С : М,
де З — середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, у гривнях;
З(н) — середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України,
за календарний рік, що передує року, з якого призначається страхова виплата;
С — сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за кожний місяць розрахункового періоду (К1 + К2 + К3 + ...);
К — коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи за кожний місяць у розрахунковому
періоді, який визначається за формулою:
К = З(в) : З(с),
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де З(в) — заробітна плата застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески за місяць, за
який розраховується коефіцієнт заробітної плати;
З(с) — середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих в економіці України, за місяць,
за який розраховується коефіцієнт заробітної плати;
М — кількість календарних місяців у розрахунковому періоді.
У разі коли у розрахунковому періоді є місяць (місяці), в якому повністю відсутня заробітна
плата у зв’язку з:
поважною причиною, — такий місяць (місяці) виключається з розрахункового періоду, тобто
сума коефіцієнтів за розрахунковий період ділиться на 11 (або на меншу кількість) місяців;
причиною, не віднесеною цим Порядком до поважної, — такий місяць не виключається з розрахункового періоду, тобто сума коефіцієнтів за розрахунковий період ділиться на 12 або на кількість місяців у конкретному розрахунковому періоді.
15. У разі відсутності на момент призначення страхових виплат відомостей про середньомісячну заробітну плату найманих працівників, зайнятих в економіці України, за попередній рік береться фактична середньомісячна заробітна плата таких працівників за місяці попереднього року з
подальшим перерахунком її після надходження даних про середньомісячну заробітну плату зазначених працівників за календарний рік, що передує року, з якого призначається страхова виплата.
16. Якщо у місяці, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати, застрахована особа
працювала неповний календарний місяць з поважних причин, середня заробітна плата працівників, зайнятих в економіці України, застосовується пропорційно фактичній кількості відпрацьованих календарних днів у такому місяці.
17. У разі подання застрахованою особою для призначення страхових виплат довідки про
заробітну плату за період до 1 січня 1992 р. під час обчислення коефіцієнта заробітної плати
середня заробітна плата за рік у відповідному періоді вважається середньомісячною заробітною
платою працівників, зайнятих в економіці України, за відповідний рік.
18. Відомості про середню заробітну плату працівників, зайнятих в економіці України, за роками та місяцями відповідного року доводяться до відома робочих органів виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування виконавчою дирекцією зазначеного Фонду на підставі даних
Держстату.
19. У разі коли на час звернення за страховою виплатою документи про заробітну плату
застрахованої особи до ушкодження здоров’я не збереглися, середня заробітна плата обчислюється виходячи з розміру середньої заробітної плати, що склалася на час звернення за відповідною професією (посадою). За відсутності на підприємстві відповідної професії (посади) середня
заробітна плата обчислюється виходячи з розміру середньої заробітної плати за аналогічною професією (посадою), що склалася на час звернення на підприємстві, на якому працювала застрахована особа, але не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на день
настання права на страхову виплату.
20. У разі відсутності у потерпілого на час звернення за страховою виплатою довідки про його
заробітну плату у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи або організації середня заробітна
плата обчислюється виходячи з діючої на час звернення місячної тарифної ставки (посадового
окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою) в галузі, але не менше розміру
мінімальної заробітної плати, встановленого законом на день настання права на страхову виплату.
21. У разі ушкодження здоров’я в період виробничого навчання (практики) для призначення
застрахованій особі страхових виплат середня заробітна плата обчислюється виходячи з встановленої
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на підприємстві тарифної ставки (посадового окладу) за тією професією (спеціальністю), яку така
особа здобувала, але не нижче тарифної ставки найменшого розряду за відповідною професією.
22. Якщо у період виробничого навчання (практики) застрахована особа отримувала заробітну
плату, середня заробітна плата для призначення страхових виплат обчислюється (за її згодою) виходячи
з розміру заробітної плати за цей період. За бажанням застрахованої особи середня заробітна плата
може бути обчислена виходячи з розміру заробітної плати до початку виробничого навчання (практики).
23. У разі повторного ушкодження здоров’я в одного і того ж роботодавця середня заробітна
плата обчислюється (за бажанням потерпілого) за відповідні розрахункові періоди, що передували першому або повторному ушкодженню здоров’я. Сума щомісячної страхової виплати в такому
разі призначається згідно із ступенем втрати професійної працездатності, що встановлюється
медико-соціальною експертною комісією за сукупністю випадків ушкодження здоров’я.
24. Якщо повторне ушкодження здоров’я застрахованої особи відбулося з вини іншого роботодавця, а ступінь втрати професійної працездатності встановлено медико-соціальною експертною комісією за сукупністю випадків ушкодження здоров’я, середня заробітна плата для щорічного її коригування та перерахування страхових виплат обчислюється виходячи з розміру заробітної плати в розрахункових періодах перед настанням страхових випадків пропорційно встановленому ступеню втрати професійної працездатності за кожним страховим випадком.
Особливості обчислення середньої заробітної плати для призначення допомоги по вагітності
та пологах, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця
25. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата, є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах (з першого до першого числа) за останнім основ
ним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок; для осіб, у яких через деякий час погіршився стан здоров’я у зв’язку з раніше отриманим
ушкодженням здоров’я внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, — перед настанням тимчасової непрацездатності.
26. Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше 12 календарних місяців за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа).
27. У разі коли застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний
місяць за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично
відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку.
28. Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа
з поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи (для
розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, в тому числі внаслідок захворювання або
травми, що пов’язані з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням),
середня заробітна плата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її
частини, встановленої на день настання страхового випадку. Якщо тарифна ставка (посадовий
оклад) не встановлюється, розрахунок проводиться виходячи з розміру мінімальної заробітної
плати (або її частини), встановленого законом на день настання страхового випадку.
29. Якщо протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування застрахована особа
має страховий стаж менше шести місяців, середня заробітна плата визначається для розрахунку:
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допомоги по тимчасовій непрацездатності (крім тимчасової непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, що пов’язані з нещасним випадком на виробництві та професійним
захворюванням), оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в
розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у
місяці настання страхового випадку;
допомоги по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці
настання страхового випадку.
30. У разі коли на момент настання страхового випадку застрахована особа працює за сумісництвом, обчислення середньої заробітної плати здійснюється страхувальниками окремо за
основним місцем роботи та за сумісництвом. Розрахунковий період у такому разі визначається
за кожним місцем роботи окремо.
Страхові виплати та оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця здійснюються на підставі копії виданого в установленому порядку листка непраце
здатності, засвідченої підписом керівника і скріпленої печаткою за основним місцем роботи, та
довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Якщо особа працює на кількох
роботах за сумісництвом, додатково додаються довідки про середню заробітну плату за місцями
роботи за сумісництвом.
У такому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не
може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.
Порядок надання відомостей для обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення)
31. Середня заробітна плата (дохід) для призначення допомоги по безробіттю, для страхових
виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності), та для призначення страхових виплат для добровільно застрахованих осіб обчислюється робочими органами фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування з використанням даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
32. Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по
тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до
звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, що подаються до ДФС.
33. У разі коли відомості про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування не містять усіх необхідних даних для обчислення середньої
заробітної плати (винагороди за цивільно-правовими договорами), такі дані за відповідні періоди
надаються роботодавцем протягом п’яти робочих днів за зверненням органів фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування або застрахованої особи за формою
згідно з додатком.
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34. Відомості, необхідні для обчислення середньоденного грошового забезпечення військовослужбовцям та іншим особам, які отримують грошове забезпечення, надаються за зверненням
застрахованої особи військовими комісаріатами, де такі особи перебувають на обліку, або військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями, органами, де такі особи проходили службу, протягом п’яти робочих днів за формою згідно з додатком.
Приклади обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування затверджуються Мінсоцполітики.
Додаток
до Порядку
Кутовий штамп установи
Дата, вихідний номер довідки
ДОВІДКА
про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором)
для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
видана _______________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)

який (яка) працював (працювала), проходив (проходила) службу ______________________
_____________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації, військового комісаріату,

_____________________________________________________________________________
де особа перебувала на обліку, або військової частини, підприємства, установи,

_____________________________________________________________________________
організації, органу, де особа проходила службу)

реєстраційний номер облікової картки платника податку ____________________________

Заробітна плата
Сума страхових
Місяці розра- Кількість календарних
(грошове забез- внесків та/або єди(на вимогу Фонду
хункового
соціального страхуван- печення, винаго- ного внеску, сплаперіоду
(зазначити ня України — робочих) рода за цивільно- чена застрахованазву міся- днів у розрахунковому правовим догово- ною особою, гриперіоді, за винятком ром), на яку нараців)
вень
календарних днів, не
ховано єдиний
відпрацьованих з
внесок та/або
поважних причин
страхові внески

Розмір єдиного внеску
для відповідної категорії
застрахованих осіб згідно із Законом України
«Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування», відсотків

____________
Усього
_____________________________________________________________________________
зазначається поважна причина (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку
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_____________________________________________________________________________
з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею

_____________________________________________________________________________
трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної
плати) для

_____________________________________________________________________________
виключення кількості календарних днів у розрахунковому періоді

Для страхування на випадок безробіття — вихідна допомога або інші виплати у разі звільнення відповідно до Закону України __________________________________________
(назва)

виплачені одноразово, або період здійснення виплат _______________________________
(необхідне зазначити)

Керівник                               ____________

______________________

			               (підпис)                        (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер             ____________

______________________

			              (підпис)                        (ініціали та прізвище)

МП
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова
від 17 червня 2015 р. № 413
Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про
прийняття працівника на роботу
Відповідно до частини третьої статті 24 Кодексу законів про працю України Кабінет Міністрів
України постановляє:
Установити, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою
до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до
початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:
засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних
осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;
на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.
Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу, вноситься до
реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Прем’єр-міністр України
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скасовуюче

6

5

4

3

2

1

7. Номер наказу 8. Дата видання наказу
3. Поряд- 4. Катего- 5. Реєстраційний номер облі- 6. Прізвище, ім’я, по або
розпоряджен- або розпорядження про 9. Дата початку роботи
ковий рія особи* кової картки платника податків батькові застрахова- ня про
прийняття прийняття на роботу
номер
або серія та номер паспорта**
ної особи
на роботу

2. Тип: початкове

1. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**
_____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування /прізвище, ім’я та по батькові страхувальника)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про прийняття працівника на роботу

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. № 413
№ аркуша повідомлення _______

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
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18
11. Кількість заповнених рядків
на аркуші

13. Головний бухгалтер

12. Керівник
МП (за наявності)

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта**)

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта**)

___________________________
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

___________________________

_________________

(підпис)

_________________

____________
* Категорія особи: 1 — наймані працівники з трудовою книжкою; 2 — наймані працівники без трудової книжки.
** Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

10. Дата формування повідомлення у
страхувальника

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
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Справа за позовом

про стягнення заробітної плати,
штрафу за дострокове розірвання
трудової угоди
*

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ від 1 липня 2015 р. у справі № 6-9241св15
У справі за позовом гр-на А. до Товариства з обмеженою відповідальністю про
стягнення заборгованості із заробітної плати, штрафу за дострокове розірвання
трудової угоди та відшкодування моральної шкоди

Суть справи
23 липня 2013 р. між позивачем, громадянином Фінляндії, та Товариством з обмеженою
відповідальністю був укладений трудовий
договір, згідно з яким він призначається на
посаду головного шеф-кухаря, а відповідач
зобов’язується створювати належні умови
для роботи позивача та виплачувати йому заробітну плату. За пунктом 4.1 трудового договору за виконання передбачених договором
обов’язків позивачу мала нараховуватися заробітна плата в розмірі, еквівалентному 3500
євро на місяць.
У своїй позовній заяві гр-н А. зазначав, що
він фактично був допущений до роботи 15
серпня 2013 р. і частково отримав заробітну
плату за період роботи до 1 вересня 2013 р.
Порушуючи умови договору та вимоги КЗпП
відповідач не виплатив заробітну плату позивачу за період роботи з 1 вересня 2013 р.
* Так вказано в оригіналі ухвали.
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до 15 жовтня 2013 р. у сумі 5250 євро, що за
офіційним курсом становить 56 721,72 грн.
Крім цього, 15 жовтня 2013 р. без пояснення жодних підстав відповідач повідомив позивача про його звільнення та розірвання трудової угоди. Відповідно до пункту 6.5 трудової
угоди в разі дострокового розірвання договору сторона, за ініціативою якої це відбувається, має сплатити іншій стороні штраф у розмірі
4000 євро. Відповідач не виплатив штрафу за
дострокове розірвання трудової угоди.
Позивач також вважав, що внаслідок неправомірних дій роботодавця йому завдано
моральну шкоду в розмірі 10 000 грн.
Заперечення відповідача проти задоволення позовних вимог були обґрунтовані тим,
що на підставі пункту 6.3 трудового договору
ця угода вступає в силу з моменту підписання
наказу про прийняття на роботу, але не раніше отримання дозволу на працевлаштування,
та діє протягом року, але не довше строку дії
дозволу на працевлаштування. Оскільки не
був отриманий дозвіл на працевлаштування
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позивача та не було видано наказу про прий
няття позивача на роботу, трудовий договір
не набрав чинності. Отже, трудовий договір
не породжує прав та обов’язків для сторін позивача та відповідача.
Суд першої інстанції вважав, що позовні
вимоги підлягають частковому задоволенню.
У своєму рішенні від 14 квітня 2014 р. Шевченківський районний суд м. Києва зазначав
таке.
Іноземці й особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах,
користуються тими самими правами та свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як
і громадяни України, — за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України (ст. 26 Конституції України).
Трудові відносини іноземних громадян,
які працюють на підприємствах, в установах,
організаціях України, регулюються законодавством держави, у якій здійснене праце
влаштування (наймання) працівника, та міжнародними договорами України (ст. 8 КЗпП).
Трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи,
організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник
зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник
підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа
зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці,
необхідні для виконання роботи, передбачені
законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (ст. 21 КЗпП).
Згідно зі статтею 24 КЗпП укладення трудового договору оформляється наказом чи
розпорядженням власника підприємства,
установи, організації чи уповноваженого ним
органу. Фактичний допуск до роботи вважається укладенням трудового договору неза-
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лежно від того, чи було прийняття на роботу
належним чином оформлене, якщо робота
провадилась за розпорядженням чи з відома власника або уповноваженого ним органу
(п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових
спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9).*
Факт виникнення трудових відносин між
Товариством і гр-ном А. був установлений
судом на підставі показань п’яти свідків,
працівників Товариства. З їхніх свідчень випливало, що позивач справді виконував на
користь відповідача роботу, яку йому було
запропоновано в укладеному трудовому договорі.
За таких обставин, враховуючи те, що
між позивачем і відповідачем було письмово укладено трудовий договір, а гр-н А.
з 15 серпня 2013 р. став до виконання покладених на нього трудових обов’язків, що
підтверджується показаннями свідків, суд
дійшов висновку, що між сторонами виникли
трудові правовідносини.
За статтею 42 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067VI підприємства, установи й організації мають
право на застосування праці іноземців та осіб
без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними
органами центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції,
на строк до року, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.
Дозвіл роботодавцю на застосування праці іноземця або особи без громадянства видається за умови, що в Україні (регіоні) відсутні
кваліфіковані працівники, спроможні виконувати цей вид роботи, або є достатнє обґрунтування доцільності застосування їхньої пра* У редакції, що діяла на момент розгляду справи.
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ці, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України.
Крім цього, Порядком видачі, продовження
строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства,
затвердженим постановою КМУ від 8 квітня
2009 р. № 3221 (далі — Постанова № 322),
визначено процедуру видання, продовження
строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства
(далі — іноземців)*.
Документи, необхідні для отримання
дозволу на використання праці іноземців,
оформлює роботодавець, який запрошує на
роботу іноземця.
За таких обставин судом не були прий
няті до уваги пояснення представників відповідача, що трудовий договір не набрав
чинності через неотримання дозволу на
працевлаштування позивача, оскільки ця
обставина не свідчить про те, що між сторонами справи не було трудових відносин,
а допущення позивача на роботу лише вказує на недотримання відповідачем умов
договору та порушення вищевказаних нормативних актів.
Таким чином, позовні вимоги в частині
стягнення заборгованості із заробітної плати
підлягають задоволенню.
Відповідно до пункту 6.5 трудового договору в разі дострокового розірвання договору сторона, за ініціативою якої це відбувається, має сплатити іншій стороні штраф у розмірі 4000 євро.
Положеннями статей 36, 38, 39, 40, 41
КЗпП установлені випадки та підстави, за якими трудовий договір може бути припинений
або розірваний.
* 5 липня 2013 р. набрав чинності новий Порядок видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування
праці іноземців та осіб без громадянства, затверджений
постановою КМУ від 27 травня 2013 р. № 437.
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Проте представником позивача не надано
та судом не здобуто жодного доказу, який би
свідчив або вказував, що трудовий договір
між позивачем і відповідачем достроково
припинений або розірваний на підставі вказаних положень КЗпП.
За таких обставин вимоги позивача щодо
стягнення з відповідача штрафу в розмірі
4000 євро є необґрунтованими і такими, що
не підлягають задоволенню.
Вирішуючи позовні вимоги про відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням трудових прав позивача, суд установив,
що внаслідок невиплати заробітної плати,
затримки у виплаті належних сум при звільненні відповідач завдав позивачу моральну
шкоду, яка виявилась у душевних стражданнях, переживаннях, створенні негативної
репутації серед близьких і колег, порушенні
нормальних життєвих зв’язків через необхідність протягом тривалого часу відстоювати
свої права.
Враховуючи обставини справи, засади справедливості, суд вважав, що для відшкодування
моральної шкоди з відповідача на користь позивача стягненню підлягає сума 1000 грн.
Не погоджуючись із рішенням суду, гр-н А.
подав апеляційну скаргу, в якій просив рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 14 квітня 2014 р. у частині відмови в
позові щодо стягнення штрафу та моральної
шкоди скасувати й ухвалити нове рішення,
яким задовольнити зазначені позовні вимоги
в повному обсязі.
Апеляційний суд м. Києва у своїй ухвалі від
19 лютого 2015 р. дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення скарги.
Суд, зокрема, зазначив, що згідно з пунктом 6.3 укладеного договору останній набирає чинності з моменту підписання наказу
про прийняття на роботу, але не раніше отримання дозволу на працевлаштування. Разом
із тим дозвіл на працевлаштування гр-на А. не
був отриманий Товариством, у зв’язку з чим
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укладений договір не може вважатися таким, що набрав чинності.
Відтак посилання апелянта на пункт 6.5 трудового договору як на підставу для стягнення з Товариства штрафу в розмірі 4000 євро
є необґрунтованими, оскільки зазначений договір не набрав чинності та його положення
не можуть створювати права й обов’язки для
сторін.
Та обставина, що позивач фактично був
допущений до роботи з 15 серпня 2013 р. і
виконував свої трудові обов’язки, свідчить
про те, що між сторонами виникли трудові
правовідносини, однак не дає підстави вважати, що вищезазначений договір набрав
чинності.
Розгляд справи за ініціативою гр-на А. та
за його скаргою продовжився в касаційному
порядку.

Ухвалене рішення
Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів судової
палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ (далі — ВССУ) вважала,
що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню.
Ухвалюючи рішення про відмову в задоволенні позовних вимог про стягнення з відповідача штрафу за дострокове розірвання трудової угоди, суд першої інстанції, з висновком
якого погодився й апеляційний суд, виходив із
недоведеності заявлених вимог, оскільки позивачем не надано належних і допустимих доказів розірвання чи дострокового припинення
трудового договору відповідно до положень
статей 36, 38, 39, 40, 41 КЗпП. Стягуючи на
користь позивача 1000 грн на відшкодування
моральної шкоди, суди попередніх інстанцій
дійшли висновку, що невиплатою заробітної
плати позивачу завдано моральну шкоду, яка
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виразилась у душевних стражданнях, переживаннях, створенні негативної репутації серед близьких і колег, порушенні нормальних
життєвих зв’язків через необхідність протягом тривалого часу відстоювати свої права.
Повністю погодитися з такими висновками судів не можна з огляду на таке.
Встановлено, і це вбачається з матеріалів
справи, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій у частині відшкодування моральної шкоди ухвалено з додержанням норм
матеріального та процесуального права, а доводи касаційної скарги висновків судів попередніх інстанцій не спростовують.
Проте оскаржувані судові рішення в частині вимог про стягнення штрафу за дострокове розірвання трудового договору вимогам
закону не відповідають.
Частиною третьою статті 21 КЗпП визначено, що особливою формою трудового договору є контракт, у якому строк його дії,
права, обов’язки та відповідальність сторін
(у т. ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника,
умови розірвання договору, в т. ч. дострокового, можуть установлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.
Згідно з пунктом 8 статті 36 КЗпП підставами припинення трудового договору є підстави, передбачені контрактом.
Вирішуючи спір, суди першої та апеляційної інстанцій, порушуючи вимоги статей
212–214, 303, 315 ЦПК України, не з’ясували
фактичних обставин справи, що мають значення для правильного її вирішення. Зокрема, відмовивши позивачу в позові в частині
стягнення на його користь штрафу за дострокове розірвання трудового договору, суди
фактично не вирішили спір у цій частині, не
з’ясували, чи порушено право позивача та
чи підлягає воно захисту, пославшись лише
на відсутність дозволу на працевлаштування
позивача як на підставу нікчемності спірно-
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го трудового договору. Дійшовши висновку
про те, що відповідач фактично був допущений до роботи та між сторонами виникли
трудові відносини, суди одночасно дійшли
протилежного висновку про те, що трудовий
договір від 23 липня 2013 р. не почав діяти
та його положення не можуть створювати
права й обов’язки для сторін.
Ураховуючи те, що фактичні обставини, які
мають значення для правильного вирішення
справи, повністю не встановлені, судові рішення не відповідають вимогам статті 213 ЦПК
України щодо законності й обґрунтованості,
зазначені вище порушення призвели до неправильного вирішення спору. ВССУ вирішив
скасувати їх у частині відмови в задоволенні
вимог гр-на А. до Товариства про стягнення
штрафу за дострокове розірвання трудового
договору з переданням справи в цій частині на
новий розгляд до суду першої інстанції.

Коментар
На перший погляд може здаватися, що матеріали цього судового позову вже втратили свою
актуальність, оскільки базуються на нормі трудового законодавства, яка наразі не діє. Однак
вони дають багату поживу для роздумів.
Отже, частину четверту статті 24 КЗпП, за
якою фактичний допуск до роботи вважався
укладенням трудового договору незалежно
від того, чи був він належним чином оформлений, на початку поточного року скасовано
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного
соціального страхування та легалізації фонду
оплати праці» від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII.
Частину третю статті 24 КЗпП викладено в
новій редакції, яка забороняє допуск працівника до виконання трудових обов’язків без
укладення трудового договору, оформленого
наказом чи розпорядженням роботодавця.
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Частину третю статті 24 КЗпП
викладено в новій редакції, яка
забороняє допуск працівника до
виконання трудових обов’язків
без укладення трудового
договору, оформленого наказом
чи розпорядженням роботодавця

Одним із завдань згаданого законодавчого
акта, як заявлено в його назві, є всебічна легалізація фонду оплати праці, а отже, і трудових відносин у цілому. У зв’язку з цим у КЗпП
з’явилося і нове визначення «оформлення
трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору». Так, згідно з новою редакцією статті
235 КЗпП рішення про таке оформлення буде
виносити суд з одночасним присудженням
виплати такому працівникові заробітної плати в розмірі не нижче середньої заробітної
плати за відповідним видом економічної діяльності в регіоні.
І тут, на наш погляд, виникає слушне запитання про доцільність виключення з КЗпП
частини четвертої статті 24, адже саме на її
підставі суди мали можливість встановлювати наявність трудових відносин між сторонами за відсутності їх документального закріплення. Яке положення закону тепер буде
ставитися на чільне місце під час вирішення
подібних суперечок, залишається загадкою й
обов’язково стане предметом подальших досліджень у нашій рубриці.
У наведеному ж позові привертають увагу кілька моментів. Це, звичайно, посилання
суду на постанову КМУ № 322, яка втратила
чинність не тільки на момент розгляду справи, але ще на момент виникнення спірних відносин між сторонами, а також очевидна суперечливість самого рішення.
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З одного боку, приймаючи позитивне рішення щодо невиплаченої заробітної плати,
суд зазначає, що неотримання дозволу на
працевлаштування іноземного громадянина
не свідчить про те, що трудовий договір не
набрав чинності, а вказує на порушення роботодавцем його умов. До того ж сума належної
працівникові заробітної плати визначається
судом, саме виходячи з умов укладеного між
сторонами трудового договору.
З іншого боку, розглядаючи питання про
виплату штрафу, суд визнає укладений договір
таким, що не набрав чинності, незважаючи на
те що між сторонами виникли трудові відносини. Крім того, відмова від виплати штрафних
санкцій мотивується відсутністю доказів того,
що трудовий договір був припинений або розірваний. У той же час, приймаючи рішення про
компенсацію моральної шкоди, суд ґрунтуєть-
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ся на тому, що вона виникла внаслідок затримки у виплаті належних сум саме при звільненні.
Більше того, в рішенні касаційного суду
раптом з’являється посилання на статті
КЗпП, що стосуються укладення та розірвання контракту, та наштовхує на думку, що суд
пропонує вважати спірний трудовий договір
контрактом і застосовувати щодо нього відповідні положення законодавства.
Остаточну крапку у справі наразі не поставлено, у громадянина Фінляндії все ще залишається надія отримати від роботодавця всі належні кошти, а в нас — сподівання, що повторний розгляд увінчається гідним вердиктом, позбавленим явних протиріч і неузгодженостей. 
Підготувала Євгенія Каляпіна,
аналітик-консультант, бізнес-тренер
компанії «BST Consulting»
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Зміни в законодавстві

Ольга Саражинська,

завідувач фінансово-бюджетним відділом — головний
бухгалтер Лівобережної міжрайонної виконавчої дирекції
Київського міського відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності

Зміни в порядку
обчислення середньої
заробітної плати для розрахунку

виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням
Хоча безпосередньо розрахунок і оплата періоду тимчасової
непрацездатності застрахованих осіб — завдання
бухгалтерської служби підприємства, без працівників
кадрового підрозділу не обійтись: ні під час заповнення листків
непрацездатності, ні під час визначення страхового стажу, ні
в подальшому. Тож нововведення в розрахунку матеріального
забезпечення по тимчасовій непрацездатності та по вагітності
та пологах працівникам кадрової служби теж будуть цікаві

Нормативно-правові акти до теми:
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
постанова КМУ «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням»
від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266);
наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Інструкції про порядок
видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» від 13 листопада
2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455).
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Загальні положення
Постанова КМУ від 26 вересня 2015 р. № 439,
якою внесено зміни до постанови КМУ «Про
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням» від 26 вересня
2001 р. № 1266, набрала чинності з 4 липня
2015 р.*
Таким чином, для страхових випадків, що
настали до 4 липня 2015 р. і продовжуються
після цієї дати, середню заробітну плату слід
обчислювати, використовуючи поперед
ню редакцію Порядку № 1266. У випадку
стаціонарного лікування працівника листок
непрацездатності видають за весь період
стаціонарного лікування (п. 2.9 Інструкції
№ 455), якщо дата видання вже після 4 липня 2015 р., але період тимчасової непраце
здатності почався до цієї дати — оплата буде
здійснюватися відповідно до попередньої
редакції Порядку № 1266. Якщо страховий
випадок настав 4 липня 2015 р. і пізніше,
застосовують оновлену редакцію Порядку
№ 1266.
Цього разу зміни, внесені до Порядку
№ 1266, досить суттєві. Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений
цією постановою, застосовується для розрахунку таких страхових виплат: по безробіттю,
через нещасний випадок на виробництві та
професійне захворювання, по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах. Ми
зупинимося на детальному розгляді розділу
першого «Загальні положення» та четвертого
«Особливості обчислення середньої заробітної плати для призначення допомоги по вагітності та пологах та допомоги по тимчасовій
непрацездатності»: проведемо аналіз етапів
проведення розрахунків і порівняємо розрахунок із попередньою редакцією.
*Повний текст постанови див. на с. 8.
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Якщо застрахована особа
перебувала у трудових відносинах
менше ніж календарний місяць за
останнім основним місцем роботи,
розрахунковий період визначається
за фактично відпрацьований час
(календарні дні) перед настанням
страхового випадку

Визначення розрахункового періоду
Відтепер на підставі пункту 25 Порядку
№ 1266 розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати є не шість,
як раніше, а 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах (із першого до
першого числа) за останнім основним місцем
роботи застрахованої особи, що передують
місяцю, в якому настав страховий випадок.
Хоч і можна помітити деяку схожість із порядком обчислення середньої заробітної плати для оплати відпусток, але в цьому випадку
святкові та неробочі дні з розрахункового
періоду не виключаються.
Якщо застрахована особа перебувала у
трудових відносинах менше 12 календарних
місяців за останнім основним місцем роботи,
пункт 26 Порядку № 1266 вимагає визначати
розрахунковий період за фактично відпрацьовані повні календарні місяці (з першого
до першого числа). Цю норму слід розуміти
буквально. Наприклад, працівника прийнято
на роботу 2 червня 2014 р., згідно з графіком
роботи підприємства це був перший робочий
день місяця, тому червень не є повним календарним місяцем роботи для цієї особи.
Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний місяць за останнім основним місцем роботи, то за
пунктом 27 Порядку № 1266 розрахунковий
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період визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку.
Можливо, в розрахунковому періоді перед
настанням страхового випадку застрахована
особа з поважних причин не мала заробітку
або страховий випадок настав у перший день
роботи, тоді середня заробітна плата визначається, виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої на
день настання страхового випадку (п. 28 Порядку № 1266).
Одразу слід зазначити, що хоча в Порядку № 1266 зроблено наголос на основному
місці роботи застрахованої особи, сумісники,
як і раніше, не позбавлені права отримувати
допомогу по тимчасовій непрацездатності і
по вагітності та пологах і за місцем роботи за
сумісництвом.
На відміну від попередньої редакції, оновлений Порядок № 1266 передбачає всі життєві ситуації: зокрема, якщо тарифна ставка
(посадовий оклад) не встановлюється, то
розрахунок проводиться, виходячи з розміру
мінімальної заробітної плати (або її частини), встановленого законом на день настання
страхового випадку (п. 28 Порядку № 1266).
Приклад
Працівника прийнято на роботу
за основним місцем працевлаштування з 12 серпня 2015 р. агентом із продажу житлової нерухомості з оплатою
праці, встановленою у відсотках від сум
укладених угод. І цього ж дня він отримав
побутову травму. Розрахунок проведуть
зі встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати шляхом ділення
на середньомісячну кількість календарних
днів — 30,44:
1218,00 грн : 30,44 = 40,01 грн.
Приклад
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Поважні причини для виключення
з розрахунку
Новою редакцією Порядку № 1266 внесено
зміни і в перелік поважних причин відсутності
працівника на робочому місці. Не зайвим буде
нагадати, що відсутність працівника з поважних причин у розумінні Порядку № 1266 — це
календарні дні, що виключаються з розрахункового періоду, а виплати, які були проведені
в ці періоди, не включаються до розрахунку
середньої заробітної плати.

Відсутність працівника з поважних
причин — це календарні дні, що
виключаються з розрахункового
періоду

Відповідно до пункту 3 Порядку № 1266
календарними днями, не відпрацьованими з
поважних причин, тепер вважаються:
періоди тимчасової непрацездатності;
перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
перебування у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку
та шестирічного віку за медичним висновком;
перебування у відпустці без збереження
заробітної плати.
Відразу зазначимо, що час перебуван
ня працівника в оплачуваних відпустках до
поважних причин не належить, тому не виключається з розрахункового періоду, а суми
оплати відпусток враховуються в розрахунку
середньої заробітної плати для нарахування
допомоги по тимчасовій непрацездатності, на
відміну від редакції Порядку № 1266, чинної
до 4 липня 2015 р. До розрахунку середньої
заробітної плати включається заробітна плата, на яку нарахований страховий внесок (п. 3
Порядку № 1266).
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Зауважимо, що вилучено норму стосовно врахування пропорційно відпрацьова
ного часу заохочувальних і компенсаційних
виплат, які носять разовий характер, якщо
застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не відпрацювала з поважних причин. Оскільки середня заробітна плата розраховується, виходячи з календарних
днів зайнятості (абзац перший п. 3 Порядку
№ 1266). Це нововведення полегшить працю бухгалтерів, крім того, таким чином дещо
підвищується середньоденна заробітна плата
для розрахунку матеріального забезпечення.
Положення про те, що місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа),
в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду, залишилось без змін (абзац другий п. 3 Порядку № 1266). Виплата, наприклад, премії за попередній місяць, проведена
в місяці, не відпрацьованому повністю через
хворобу, не братиме участі в розрахунку середньої заробітної плати.

Обчислення середньої заробітної
плати для призначення допомоги по
вагітності та пологах та допомоги по
тимчасовій непрацездатності
Оскільки розрахунковий період відповідно до
оновленого Порядку № 1266 визначається в
календарних днях, то сума страхових виплат
застрахованій особі й оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця обчислюється шляхом
множення суми денної виплати, розмір якої
встановлюється у відсотках середньоден
ної заробітної плати залежно від страхово
го стажу, якщо його наявність передбачена
законодавством, на кількість календарних
днів, що підлягають оплаті згідно з пунктом 2 Порядку № 1266. Отже, з набранням
чинності новою редакцією Порядку № 1266
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період тимчасової непрацездатності застрахованих осіб підлягатиме оплаті за календарні дні хвороби. Графік роботи підприємства
або індивідуальний графік роботи застрахо
ваної особи значення не матимуть.
Таке нововведення не суперечить положенням чинної Інструкції № 455. Нагадаємо,
що за пунктом 2.5 Інструкції № 455 листок непрацездатності в разі захворювання, травми, в
т. ч. побутової, видається в день установлення
непрацездатності, незалежно від того, є цей
день робочим чи вихідним для працівника,
крім випадків лікування в стаціонарі. Обраховується листок непрацездатності в календар
них днях (п. 1 Інструкції № 455). Проте слід
все ж очікувати на зміни бланка листка непрацездатності, оскільки потребують актуалізації
розділи зворотного боку: зазначення неробочих днів у періоді непрацездатності, визначення страхового стажу. Довідка про середню заробітну плату має бути доповнена рядками на
підставі збільшеного розрахункового періоду.
Поки зміни у зворотному боці бланка листка
непрацездатності не відбулись, не буде порушенням розділ листка непрацездатності «Довідка про заробітну плату» не заповнювати, а
додавати розрахунок середньої заробітної плати, засвідчений підписом керівника і головного
бухгалтера та печаткою. До речі, робити так дозволяла попередня редакція Порядку № 1266
у разі автоматизованого розрахунку заробітної плати.
Також пункт 2 Порядку № 1266, аналогічно частині другій статті 24 Закону № 1105,
вносить обмеження сум допомоги по тим
часовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом
сім’ї): в розрахунку на місяць сума допомоги
не має перевищувати розміру максимальної
величини бази нарахування ЄСВ.
А сума допомоги по вагітності та пологах
у розрахунку на місяць не має перевищувати
розміру максимальної величини бази нараху
вання ЄСВ і водночас не може бути меншою,
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Увага!
Пунктом 2.6 Інструкції № 455 передбачено, що особам, які звернулися за медичною допомогою та визнані непрацездатними після завершення робочого дня,
листок непрацездатності може видаватись, за їхньою згодою, з наступного
календарного дня.
Особам, направленим фельдшером здоровпункту під час робочої зміни до лікувально-профілактичного закладу, листок
непрацездатності видається з моменту
звернення у здоровпункт у разі визнання
їх тимчасово непрацездатними (п. 2.7
Інструкції № 455).
Якщо працівник звертався в здоровпункт
у нічну зміну, видається листок непраце
здатності з часу звернення у здоровпункт
до закінчення робочої зміни.
У разі направлення на консультацію,
обстеження, лікування в лікувально-профілактичні заклади за межі адміністративного району застрахованим особам
листок непрацездатності видається за
рішенням лікарсько-консультаційної
комісії на необхідну кількість днів з урахуванням проїзду відповідно до пункту 2.8 Інструкції № 455.
ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на час настання страхового випадку.
Таким чином, вагітним жінкам, які отримують
заробітну плату меншу за мінімальний розмір,
гарантовано право отримати допомогу по ва
гітності та пологах у розмірі мінімальної заро
бітної плати, встановленої на час настання страхового випадку, у розрахунку на місяць. Попередньою редакцією Порядку №1266 було враховано інтереси застрахованих осіб, хто часто
змінює місце роботи і в страховому стажі яких
є перерви: при нарахуванні допомоги по вагітності та пологам була надана можливість обчис-
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лювати середню заробітну плату за декількома
місцями роботи сумарно. Тепер таку пільгу
скасували. Натомість, вагітним жінкам, які отримують заробітну плату меншу за мінімальний
розмір, гарантовано право отримати допомогу
по вагітності та пологах у розмірі мінімальної
заробітної плати, встановленої на час настання
страхового випадку, у розрахунку на місяць. Додаткові роз’яснення на цю тему надано листом
Міністерства соціальної політики України від
8 травня 2015 р. № 6811/0/14-15/18.
Оскільки на підставі частини п’ятої статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 8 липня 2010 р.
№ 2464-VI, якщо база нарахування ЄСВ не
перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за
який нараховується заробітна плата, сума
ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої платнику ставки ЄСВ. Таким чином, роботодавець
зобов’язаний доплачувати суму ЄСВ до мінімального розміру. А відтак ця норма може
застосовуватись як у випадку повної, так і неповної зайнятості застрахованої особи.
І вже є логічним, що згідно з пунктом 3
Порядку № 1266 середньоденна заробітна
плата обчислюється шляхом ділення нара
хованої за розрахунковий період заробітної
плати, на яку нарахований ЄСВ, на кількість
календарних днів зайнятості в розрахунко
вому періоді без урахування календарних
днів, не відпрацьованих із поважних причин.

Увага!
Невиконання роботодавцем зобов’язань зі
сплати ЄСВ не може бути підставою для
позбавлення застрахованої особи права
отримати матеріальне забезпечення в разі
настання страхового випадку за законом.
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Визначення страхового стажу
Нагадаємо, що страховий стаж — це період,
протягом якого особа підлягала страхуванню
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та
роботодавцем або нею страхові внески в сумі
не меншій, ніж мінімальний страховий внесок,
крім випадків, передбачених абзацом другим
частини першої статті 21 Закону № 1105.
Період відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, отримання
виплат за окремими видами соціального стра-

Увага!
Громадянам України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, цей період зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за
спеціальністю та до стажу державної
служби (Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» від 20 травня 2014 р. № 1275).
Ці зміни застосовуються з першого дня
мобілізації, оголошеної Указом Президента
України «Про часткову мобілізацію» від
17 березня 2014 р. № 303, а саме з
18 березня 2014 р. У випадку хвороби
демобілізованого працівника, який у розрахунковому періоді не мав заробітку
з поважної причини, що не зазначена
в Порядку № 1266, можна керуватись тим,
що заробітна плата визначається, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки),
встановленого на день настання страхового випадку. Таку думку висловило
Міністерство соціальної політики України
в листі «Щодо розрахунку середньої заробітної плати» від 25 лютого 2014 р.
№ 1837/0/14-14/18.
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хування, крім пенсій усіх видів (за винятком
пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімального
страхового внеску.
Страховий стаж обчислюється в місяцях
за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування, а за періоди до його
запровадження — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, чинним раніше.
Відповідно до статті 24 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно
від страхового стажу в таких розмірах:
50 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;
60 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;
70 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;
100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років;
100 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, віднесеним
до 1–4-х категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з
батьків або особі, що їх замінює та доглядає
хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла
від Чорнобильської катастрофи; ветеранам
війни й особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань на підставі Закону України «Про
жертви нацистських переслідувань»; донорам, які мають право на пільгу, передбачену
статтею 10 Закону України «Про донорство
крові та її компонентів».
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З метою узгодження з нормами частини
четвертої статті 19 Закону № 1105 до Порядку № 1266 внесено пункт 29, яким передбачено обмеження: якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців, середня заробітна плата визначається для розрахунку:
допомоги по тимчасовій непрацездат
ності, виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в
розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку;
допомоги по вагітності та пологах, виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої
сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру
мінімальної заробітної плати та не менше за
розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового
випадку.
Передумови для застосовування цього
обмеження виникають, якщо за останнім
основним місцем роботи застрахованої особи її страховий стаж є меншим ніж шість
місяців.
Якщо це не перше місце роботи молодого спеціаліста, і застрахована особа протягом
12-місячного періоду перед настанням страхового випадку мала страховий стаж, набутий
у іншого роботодавця, то їй необхідно звернутись до органу Пенсійного фонду України
за місцем своєї реєстрації для отримання довідки про підтвердження стажу після надання:
паспорта, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтва про загальнообов’язкове
соціальне страхування (п. 3 розділу ІІІ Положення про реєстр застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, затвер-
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дженого постановою Правління Пенсійного
фонду України від 18 червня 2014 р. № 10-1).
Роботодавці мають право отримувати інформацію лише про застрахованих осіб, які перебувають із ними в трудових відносинах, і винятково за період перебування особи в трудових відносинах із ними.
Як саме застосовувати норму пункту 29 Порядку № 1266 на практиці, роз’яснено пунктом 5 Порядку № 1266: середньоденна заробітна плата за календарний день для обрахунку:
допомоги по тимчасовій непраце
здатності визначається шляхом ділення мінімальної заробітної плати або її частини (якщо
особа працює в режимі неповного робочого
дня чи тижня) на середньомісячну кількість
календарних днів (30,44);
допомоги по вагітності та пологах
визначається шляхом ділення двократного розміру мінімальної заробітної плати на
середньомісячну кількість календарних днів
(30,44).
Інше обмеження передбачено пунктом 4
Порядку № 1266: середньоденна заробітна плата, обрахована відповідно до Порядку
№ 1266 для розрахунку матеріального забезпечення, не може перевищувати максималь
ну величину бази нарахування ЄСВ із розра
хунку на календарний день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в
останньому місяці розрахункового періоду на
середньомісячну кількість календарних днів
(30,44).
Нагадаємо, що цього року максимальний розмір бази нарахування ЄСВ на місяць
становить із 1 січня 2015 р. до 30 листопада
2015 р. — 20 706 грн, із 1 грудня 2015 р. до
31 грудня 2015 р. — 23 426 грн.
Наприклад, страховий випадок стався в
серпні 2015 р., останнім місяцем розрахункового періоду є липень 2015 р., а середньоденна заробітна плата для розрахунку оплати
листка непрацездатності не може бути більшою ніж 680,22 грн (20 706,00 грн : 30,44).
Кадровик України

Зміни в законодавстві

Якщо особа працює на кількох
роботах за сумісництвом, додатково
додаються довідки про середню
заробітну плату за місцями роботи
за сумісництвом

Розрахунок середньої заробітної
плати сумісникам

Розрахунку середньої заробітної плати сумісникам присвячено пункт 30 Порядку № 1266.
Розрахунковий період визначається окремо за
основним місцем роботи та за сумісництвом.
Страхові виплати й оплата перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на
підставі копії виданого в установленому порядку листка непрацездатності, засвідченої
підписом керівника та скріпленої печаткою
за основним місцем роботи, та довідки про
середню заробітну плату за основним місцем
роботи. Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом, додатково додаються
довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.
У такому разі сумарна заробітна плата,
з якої розраховуються виплати, за місяцями
розрахункового періоду за основним місцем
роботи та за місцем (місцями) роботи за су-
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місництвом не може перевищувати розміру
максимальної величини бази нарахування
ЄСВ. Тож бухгалтер, розраховуючи середню заробітну плату для сумісника, мусить
не просто слідкувати, щоб її розмір не перевищував граничний, а також щоб розмір не
перевищував суми, обрахованої як різниця
граничної величини та фактичної заробітної
плати за основним місцем роботи.

Розраховуючи середню заробітну
плату для сумісника, потрібно
прослідкувати, щоб її розмір не
перевищував граничний, а також
суми, обрахованої як різниця
граничної величини та фактичної
заробітної плати за основним
місцем роботи
Конкретні приклади обчислення середньої заробітної плати для призначення допомоги по вагітності та пологах та допомоги
по тимчасовій непрацездатності мають бути
затверджені Міністерством соціальної політики. Будемо сподіватись, що спеціалісти не
забаряться з підготовкою розрахунків, що допоможе уникнути розбіжностей у тлумаченні
нових положень Порядку № 1266. 
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Пенсійне забезпечення

Олена Охріменко,

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

Розширено коло осіб,

які належать до учасників
бойових дій, інвалідів війни
та членів сімей загиблих і
померлих військовослужбовців
Нормативно-правові акти до теми:
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність» від 7 квітня 2015 р. № 291-VIII (далі — Закон № 291);
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня
1993 р. № 3551-ХI (далі — Закон № 3551).

З

аконом № 291, який набрав чинності 22
червня 2015 р., внесено зміни до статей
6, 7, 9 і пункту 1 статті 10 Закону № 3551.

Законом № 291 розширено коло
осіб, які за певних умов належать до учасників
бойових дій, інвалідів війни та членів сімей загиблих і померлих військовослужбовців.
Тобто за наявності документів, які підтверджують статус інваліда війни, учасника бойо-
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вих дій або ж члена сім’ї загиблого або померлого військовослужбовця, такі особи можуть
розраховувати на отримання пенсії в повному
обсязі незалежно від факту роботи.
Більш детально зупинимось на змінах, внесених до пункту 1 статті 10 Закону № 3551 і розглянемо, на кого ж поширюються вказані зміни.
Починаючи з 22 червня 2015 р., чинність
Закону № 3551 поширюється на:

Кадровик України

Пенсійне забезпечення

За наявності документів, які
підтверджують статус інваліда
війни, учасника бойових дій або ж
члена сім’ї загиблого або померлого
військовослужбовця, такі особи
можуть розраховувати на
отримання пенсії в повному обсязі
незалежно від факту роботи
сім’ї осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (в т. ч. здійснювали волонтерську діяльність) і загинули (пропали безвісти), померли
внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час забезпечення проведення
антитерористичної операції (в т. ч. волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у
період її проведення;
сім’ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому
такі добровольчі формування були включені
до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної
гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань
і правоохоронних органів;
сім’ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені
або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності
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України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу
Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених на підставі законів
України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти)
або померли внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних під час виконання
такими добровольчими формуваннями зав
дань антитерористичної операції у взаємодії
зі Збройними Силами України, Міністерством
внутрішніх справ України, Національною
гвардією України та іншими утвореними згідно із законами України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
сім’ї військовослужбовців (резервістів,
військовозобов’язаних) і працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України,
Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, Державної прикордонної
служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників
Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України
з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок
поранення, контузії або каліцтва, одержаних
під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,

35

Пенсійне забезпечення

Документом, що підтверджує
статус ветеранів війни та інших
осіб, на яких поширюється чинність
Закону № 3551, на основі якого
надаються пільги та компенсації,
є посвідчення
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення,
а також сім’ї працівників підприємств, установ,
організацій, які залучалися до забезпечення
проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок
поранення, контузії або каліцтва, одержаних
під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах
та у період її проведення.
Слід зазначити, що документом, що підтверджує статус ветеранів війни та інших
осіб, на яких поширюється чинність Закону
№ 3551, на основі якого надаються пільги та
компенсації, є посвідчення.
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Особам, на яких поширюється чинність
Закону № 291 (ст. 10), видаються посвідчення з написом «Посвідчення члена сім’ї загиб
лого».
Дітям загиблих осіб, зазначених у пункті 1
статті 10 Закону № 291, до досягнення ними
16-річного віку передбачені законодавством
пільги надаються на підставі довідки, що
видається матері (або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну) за
місцем реєстрації дитини. Після досягнення
такими особами 16-річного віку в посвідчення вклеюється новий бланк, який продовжує
дію посвідчення на наступний рік за умови їх
належності до категорій осіб, зазначених
у пункті 1 статті 10 Закону.
У разі видання особі, яка є пенсіонером,
посвідчення члена сім’ї загиблого, вона має
надати його копію до управління Пенсійного
фонду України за місцем отримання пенсії.
Працюючій особі розмір пенсії буде виплачуватись у повному обсязі, а також буде встановлено підвищення до пенсії в розмірі 42 %
прожиткового мінімуму, визначеного для
осіб, які втратили працездатність. 

Кадровик України

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Володимир Забудський,

старший юрист ЮФ
«Альянс Ратушняк і партнери»

Повідомлення про

прийнятих працівників
Нормативно-правові акти до теми:

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП);
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);
постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня
2015 р. № 413 (далі — Постанова № 413);
Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом
Міністерства доходів і зборів України від 9 вересня 2013 р. № 454 (далі — Порядок № 454);
Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 р. № 435 (далі — Порядок № 435).

М

инуло вже більш як півроку з дня
набрання чинності Законом № 77,
яким внесено зміни до статті 24 КЗпП.
Згідно з частиною третьою цієї статті
(в редакції Закону № 77) працівник не може
бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого
ним органу, та повідомлення центрального
органу виконавчої влади з питань забезпечення
формування та реалізації державної політики з
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адміністрування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) про прийняття працівника
на роботу в порядку, встановленому КМУ.

Таким органом виконавчої влади на сьогодні є Державна фіскальна служба України
(далі — ДФСУ).
Отже, з 1 січня 2015 р. був законодавчо
закріплений обов’язок роботодавців повідом
ляти ДФСУ про прийняття працівників на роботу. Незважаючи на те що КМУ тоді ще не
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встановив порядку повідомлення, ця законодавча новела спричинила чималий резонанс.
Деякі експерти висловили думку, що неповідомлення ДФСУ про прийняття працівника
на роботу, незважаючи на те що встановленого КМУ порядку ще немає, може спричинити
юридичні ризики, в т. ч. притягнення роботодавця до відповідальності за статтею 265
КЗпП у вигляді фінансової санкції в розмірі
мінімальної заробітної плати. У зв’язку з цим
роботодавці почали масово повідомляти
ДФСУ про прийнятих на роботу працівників
у довільній формі.
Після того, як канцелярію ДФСУ наповнили незліченна кількість повідомлень, заяв та
листів, за допомогою яких добросовісні роботодавці намагались виконати вимогу частини третьої статті 24 КЗпП, ДФСУ видала лист
«Про організацію роботи» від 29 січня 2015 р.
№ 2627/7/99-99-17-03-01-17, у якому йшлося
про «зняття соціальної напруги серед платників ЄСВ» та роз’яснювалось, що до прийняття
порядку «повідомленням» вважається запов
нення таблиці 5 додатка 4 до Порядку № 454,
що подається у складі обов’язкової звітності за
календарний місяць до територіальних органів
фіскальної служби за основним місцем обліку
платника із зазначенням трудових відносин із
прийнятими працівниками.
Пізніше в листі ДФСУ від 4 червня 2015 р.
№ 19779/7/99-99-17-03-01-17 було уточнено,
що «повідомленням» тепер слід вважати заповнення таблиці 5 додатка 4 до Порядку № 435,
оскільки Порядок № 454 втратив чинність.
І, нарешті, 3 липня 2015 р. набрала чинності Постанова № 413, додатком до якої є

3 липня 2015 р. набрала чинності
Постанова № 413, додатком до якої
є форма Повідомлення про
прийняття працівника на роботу
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форма Повідомлення про прийняття працівника на роботу.
Тепер порядок повідомлення фіскальних
органів про працівників, прийнятих на роботу, залежно від дати початку ними роботи,
такий:
до 1 січня 2015 р. — повідомлення не
було передбачено;
з 1 січня 2015 р. до 30 квітня 2015 р. —
необхідно повідомляти шляхом заповнення
таблиці в додатку до звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, затвердженого Порядком № 454;
з 1 травня 2015 р. до 3 липня 2015 р. —
шляхом заповнення таблиці в додатку до звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, затвердженого Порядком № 435;
з 3 липня 2015 р. — у порядку, визначеному Постановою № 413.
КМУ не затвердив детальної покрокової
інструкції із заповнення та подання повідом
лення фіскальних органів про прийнятих працівників.
Постанова № 413 залишила багато запитань без відповіді, тому слід очікувати
роз’яснень ДФСУ. Наразі їх немає, тож поки
спробуємо відповісти на найбільш важливі та
поширені запитання самостійно.

Кого повідомляти?
Незважаючи на наявність у частині третій статті 23 КЗпП норми, яка зобов’язує роботодавців
повідомляти про прийнятих працівників саме
центральний орган виконавчої влади (ДФСУ),
КМУ у Постанові № 413 погодився з підходом,
який раніше висловлювала сама ДФСУ у своїх
листах, про те, що повідомляти слід саме територіальні органи, в яких роботодавець перебуває на обліку як платник ЄСВ.
Враховуючи вимоги Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників, затвердженого
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наказом Мінфіну від 24 листопада 2014 р.
№ 1162, відокремлені підрозділи, які мають
окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами (тобто є
окремими платниками ЄСВ), подають повідомлення за своїм місцезнаходженням.

Про кого повідомляти?
З огляду на частину третю статті 24 КЗпП вбачається, що повідомляти слід про будь-якого
працівника, якого роботодавець планує прий
няти на роботу, незалежно від посади, професії та умов праці.
Водночас не потрібно повідомляти фіскальний орган про переведення працівника
на іншу посаду, переукладення строкового
трудового договору або зміну інших істотних
умов праці.

Не потрібно повідомляти
фіскальний орган про переведення
працівника на іншу посаду,
переукладення строкового
трудового договору або зміну інших
істотних умов праці

Незважаючи на те що виплати таким особам оподатковуються ЄСВ, відносини із фізичними особами, які не зареєстровані як
суб’єкти підприємницької діяльності або самозайняті особи, які працюють за договорами
цивільно-правового характеру, не підпадають
під регулювання КЗпП, тому, на думку автора,
частина третя статті 24 КЗпП на них не поширюється, й повідомляти про них фіскальний
орган не потрібно. Цей підхід підкріплюється
також тим, що обидві категорії осіб у формі
повідомлення, затвердженого Постановою
№ 413, мають назву «наймані працівники».
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Коли повідомляти?
На цю тему законодавство встановлює лише
одну вимогу — повідомлення має бути подане
до початку роботи працівника за укладеним
трудовим договором. Тому правомірним слід
вважати повідомлення, подане у проміжок часу
між укладенням трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або
уповноваженого ним органу, до моменту фактичного допуску працівника до роботи.

В якій формі повідомляти?
Постанова № 413 передбачає можливість подання повідомлення одним із таких способів:
засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису
відповідальних осіб відповідно до вимог
законодавства у сфері електронного документообігу й електронного підпису;
на паперових носіях разом із копією в
електронній формі;
на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.
Стосовно можливості подання повідом
лення винятково у паперовій формі слід
зазначити, що можливе двояке трактування — така форма повідомлення дозволена
лише тим роботодавцям, які мають не більш
як п’ять працівників (з урахуванням тих, про
прийняття яких повідомляється), або ж вона
дозволяється у випадку одночасного повідом
лення роботодавцем про прийняття на роботу не більш як п’яти працівників. З цього приводу слід чекати роз’яснення.
До моменту видання такого роз’яснення
з метою мінімізації ризиків, на думку автора,
слід виходити з менш лояльного до роботодавців першого варіанту трактування.
Так само чітко не визначено питання щодо
вигляду «копії в електронній формі» повідомлення, поданого в паперовій формі —
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чи може це бути простий скан паперового повідомлення, чи все ж електронний документ,
завірений електронним цифровим підписом
(далі — ЕЦП).
Враховуючи наявність численних роз’яснень
фіскальних органів про визнання ними будьяких офіційних документів в електронній формі
винятково в разі засвідчення ЕЦП із посиленим
сертифікатом ключа, вбачається, що на електронному носії має міститись саме електрон
ний документ з ЕЦП.

Коли слід подавати повідомлення
з відміткою «скасовуюче»?
Оскільки КЗпП не містить вимоги до роботодавців повідомляти фіскальні органи про
звільнення працівників, можливість подання
повідомлення з відміткою «скасовуюче» передбачена, якщо працівник, про прийняття якого
на роботу роботодавець раніше направив повідомлення, фактично не став до роботи.
Можна провести певну аналогію між цієї нормою та пунктом 28 Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування
праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою КМУ від 27 травня 2013 р.
№ 437: якщо іноземець чи особа без громадянства без поважних причин не стала до роботи
у передбачений трудовим договором (конт
рактом) строк, роботодавець повинен протягом
п’яти робочих днів письмово повідомити про це
територіальний орган або підрозділ ДМС за місцем видання посвідки на тимчасове проживання
в Україні іноземця чи особи без громадянства і
територіальний орган, яким видано дозвіл.
Постановою № 413 не передбачено, в якому порядку та в який строк має подаватись повідомлення з відміткою «скасовуюче», тому
не може бути й відповідальності за його не
подання. Є сенс подати таке повідомлення до
наступної звітності з ЄСВ для того, щоб конт
ролюючому органу була зрозуміла причина
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Працівниками без трудової книжки
слід вважати тих, хто працює за
сумісництвом
того, чого в цій звітності немає відомостей про
утримання та перерахування ЄСВ із заробітної
плати цієї особи.

Як правильно зазначити категорію
працівника?
Постанова № 413 передбачає дві категорії
найманих працівників:
з трудовою книжкою;
без неї.
Може бути декілька підходів до того, як слід
розподіляти працівників між цими категоріями.
Перший підхід — працівниками без трудової книжки слід вважати тих, хто працює
за сумісництвом, адже встановлено, що їхня
трудова книжка має зберігатися за основним
місцем роботи, а запис про роботу за сумісництвом вноситься до неї лише за бажанням.
Другий підхід — працівниками без трудової книжки слід вважати осіб, які влаштовуються на роботу вперше.
Теоретично можливий і третій підхід, за
яким під найманими працівниками без трудової книжки автори Постанови № 413 могли
мати на увазі осіб, які виконують роботи або
надають послуги за договорами цивільноправового характеру.
На думку автора, найбільш раціональним
є перший підхід, оскільки заробітна плата
працівників-сумісників має свої особливості
оподаткування ЄСВ, і тому саме їх є сенс виділяти в окрему категорію.
Утім, це якраз одне з тих запитань, на які
хотілося б побачити відповідь у роз’ясненні
ДФСУ. 
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Віталій Пузько,

заступник начальника юридичного відділу Виконавчої
дирекції Київського міського відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності

Звільнення керівника
підприємства в зоні АТО

П

рийняття Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 2 вересня
2014 р. № 1669-VII (далі — Закон
№ 1669), яким було заборонено на період
проведення антитерористичної операції змінювати керівників юридичних осіб, місцезнаходженням яких є територія проведення антитерористичної діяльності, завдало чималого
удару для українського бізнесу.
Прийняття Закону № 1669 було обґрунтовано необхідністю уникнення погіршення
соціально-економічного становища суб’єктів
господарювання.
Згідно з положенням частини третьої статті 4 Закону № 1669 реєстраційні дії, пов’язані
зі зміною складу засновників (учасників) і керівника юридичної особи, місцезнаходженням
якої є територія проведення антитерористичної операції, на період її проведення забороняються. Тобто навіть на іншій території України
неможливо провести вищезазначені реєстраційні зміни, якщо юридичною адресою підприємства залишається територія проведення
антитерористичної операції.
Ця заборона не порушує ні законодавства
про працю, ні прав керівника як найманого працівника, оскільки йому не забороняється звільнитись за власним бажанням, також заборона не
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Реєстраційні дії, пов’язані зі зміною
складу засновників (учасників) і
керівника юридичної особи,
місцезнаходженням якої є
територія проведення
антитерористичної операції, на
період її проведення забороняються
перешкоджає підприємствам вести господарську діяльність та отримувати прибуток.
Пізніше, на виконання вимог Закону № 1669,
який набрав чинності 15 жовтня 2014 р., Міністерством юстиції України був виданий наказ
«Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців,
місцезнаходженням/місцем проживання яких є
територія проведення антитерористичної операції» від 5 листопада 2014 р. № 1849/5, яким
продубльовані норми Закону № 1669 і заборонено вчиняти реєстраційні дії, пов’язанні зі зміною складу засновників (учасників) і керівника
юридичної особи, місцезнаходженням якої є
територія проведення антитерористичної операції, у період її проведення.
Однак законодавцем не був взятий до уваги той факт, що фактично таким способом

41

Трудовий договір

може бути призупинена господарська діяльність підприємств, розташованих на території проведення антитерористичної операції,
оскільки керівник може «відсторонитись» від
виконання своїх трудових обов’язків із корисливих мотивів, виїхати із зони проведення
антитерористичної операції тощо, у зв’язку з
чим підприємство буде позбавлено можливості укладати договори, контракти, оскільки
право підпису належить саме керівникові.
При цьому проведення господарської діяльності підприємства може бути «заморожено» у зв’язку із неможливістю її здійснення
на даній території через бойові дії, а змінити
місцезнаходження юридичної особи без участі в цьому процесі керівника — неможливо.
Крім того, виникає питання щодо можливості проведення загальних зборів і досягнення кворуму для прийняття рішень, оскільки
частина власників (засновників) може виїхати
з території проведення антитерористичної
операції та не мати змоги з’явитись на збори.

Територія проведення АТО
На підставі Закону № 1669 територією проведення антитерористичної операції є територія
України, на якій розташовані населені пункти,
визначені в затвердженому КМУ переліку, де
проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 р. «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної
загрози і збереження територіальної цілісності
України» від 14 квітня 2014 р. № 405/2014.
Розпорядженням КМУ «Про затвердження
переліку населених пунктів, на території яких
здійснювалася антитерористична операція»
від 30 жовтня 2014 р. № 1053-р (далі — Розпорядження № 1053) був визначений перелік
міст і селищ, на території яких проводилась
антитерористична операція. Однак, на жаль,
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розпорядженням від 5 листопада 2014 р.
№ 1079-р, яке наразі оскаржується в судовому порядку, дію Розпорядження № 1053 було
зупинено і станом на сьогодні не відновлено.
Наказом Антитерористичного центру при
Службі Безпеки України «Про визначення районів проведення антитерористичної операції
та термінів її проведення» від 7 жовтня 2014 р.
№ 33/6/а визначені райони проведення антитерористичної операції та терміни її проведення, зокрема, Донецька та Луганська області —
з 7 квітня 2014 р., а Харківська область — із
7 квітня 2014 р. до 14 вересня 2014 р.
Отже, якщо юридичною адресою підприємства є Донецька або Луганська області, то
на такі підприємства поширюється дія мораторію на зміну керівника юридичної особи.

Звільнення керівника юридичної
особи
Поняття «звільнення керівника юридичної
особи» та «зміна керівника юридичної особи»
різняться, але звільнення є складовою частиною процедури зміни керівника.
Під звільненням слід розуміти припинення
трудових відносин між підприємством і керівником відповідно до трудового законодавства, а під зміною — наділення іншої особи
повноваженнями представляти підприємство
у відносинах із державними органами та третіми особами.
Керівник без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з
юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства та вирішує
питання діяльності підприємства в межах і
порядку, визначених установчими документами.
Оскільки керівник має і статус найманого
працівника, і статус виконавчого органу під-
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приємства, порядок його звільнення дещо
відрізняється від загального.
Керівник підприємства може скористатись своїм правом припинити трудові відносини як за власним бажанням (ст. 38 КЗпП),
так і за згодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП), подавши заяву.

Звільнити керівника
за ініціативою роботодавця
можна лише за рішенням
загальних зборів
Звільнити керівника за ініціативою роботодавця можна лише за рішенням загальних
зборів юридичної особи, але будь-яке припинення трудових відносин керівника підприємства має супроводжуватись проведенням
загальних зборів, інакше керівник може звернутися до суду.
Після прийняття рішення загальними зборами про зміну керівника підприємства керівник видає наказ про звільнення себе з посади
директора та звертається до державного реєстратора для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців про виключення даних
про себе як керівника та внесення даних про
нового керівника, адже з моменту внесення
змін до ЄДРПОУ керівник юридичної особи
може вчиняти від імені підприємства будь-які
дії в межах своїх повноважень.
Таким чином, враховуючи норми Закону
№ 1669 щодо заборони зміни реєстраційних
даних, керівники підприємств, місцезнахо-
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дженням яких є територія проведення антитерористичної операції, на період її проведення можуть припинити свої повноваження
в добровільному порядку, не звертаючись до
суду, винятково в разі зміни місцезнаходження підприємства.
Крім того, варто звернути увагу й на такі
випадки, коли керівник «зникає» або відмовляється від підписання якихось документів
або проведення процедури зміни юридичної
адреси. За таких обставин потрібно уважно
читати статут підприємства та встановити,
чи передбачена можливість передачі повноважень керівника іншій, визначеній статутом
особі в разі тимчасової відсутності керівника,
або вирішувати це питання в судовому порядку.

Встановити, чи передбачена
статутом можливість передачі
повноважень керівника іншій,
визначеній статутом особі в разі
тимчасової відсутності керівника,
або вирішувати це питання
в судовому порядку
Як виняток, варто виокремити акціонерні товариства, в яких має бути створена наглядова рада, яка наділена згідно із законом
повноваженням прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого
органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме
повноваження голови виконавчого органу
(тобто керівника). 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Тетяна Заглада,

консультант журналу «Кадровик України»

Чи можна прийняти на роботу особу, яка не надає військового
квитка?

Щоб дати відповідь на це запитання,
спочатку звернемось до законодавчої бази. Стаття 24 КЗпП визначає
документи, які необхідно надати для укладення трудового договору, а саме: паспорт або
інший документ, що посвідчує особу, трудову
книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші
документи.
Які документи можна віднести до категорії
«інші»? Зокрема, для військовозобов’язаних
осіб — військовий квиток, для осіб, звільнених
із місць відбування покарання за кримінальний злочин, — довідку про звільнення.
Відповідно до вимог пункту 3.4 наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції з організації ведення
військового обліку військовозобов’язаних і
призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах» від 15 грудня
2010 р. № 660 із питань персонального обліку військовозобов’язаних та призовників на
керівників підприємств, установ, організацій
і навчальних закладів незалежно від підпо-
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рядкування та форм власності покладається
виконання таких заходів: перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання)
наявності військово-облікових документів
(у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень (замість військових квитків), а у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць).
На роботу (навчання) військовозобов’язані та
призовники приймаються тільки після взяття
їх на військовий облік у військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому
обліку у Службі безпеки України.
Керівники, інші посадові особи підприємств
і громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову
службу, проходження зборів, мобілізаційної
підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військкомату, а також у
вчиненні інших порушень законодавства про
військовий обов’язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом (ст. 42
Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу» від 25 березня 1992 р.
№ 2232). На підставі Кодексу України про
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адміністративні правопорушення прийняття
на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку
за місцем проживання, тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за
повторне протягом року вчинення порушення — від трьох до семи неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян (ст. 2113). Отже,
хоча прямого зобов’язання надавати військовий квиток під час прийняття на роботу не зазначено в частині другій статті 24 КЗпП, його
наявність є обов’язковою умовою для подальшого виконання роботодавцем своїх прямих
обов’язків та уникнення штрафних санкцій під
час перевірок.

Чи вважається робота студента денної форми навчання роботою
за сумісництвом?

Незалежно від умов праці студента
приймають на основне місце роботи,
а не на роботу за сумісництвом. Підтвердженням цієї думки є постанова Верховного Суду України від 24 грудня 1999 р. № 13.
У пункті 14 цієї постанови прямо зазначено, що
робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом і оплачується на загальних підставах.
Також у Положенні про умови роботи за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженому наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну
України від 28 червня 1993 р. № 43, визна-

чено, що сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої
регулярної оплачуваної роботи на умовах
трудового договору у вільний від основної
роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.
Отже, обов’язковою умовою для прийняття
на роботу за сумісництвом є наявність в особи основного місця роботи, а не іншого виду
діяльності. Навчання у вищому навчальному
закладі не є роботою, тому що зі студентом у
навчальному закладі не укладається трудовий
договір.

Працівниця, перебуваючи у щорічній відпустці, надала листок не
працездатності для догляду за дитиною. Чи потрібно продовжувати
їй щорічну відпустку?
Ні. Стаття 11 Закону України «Про
відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР передбачає подовжен
ня щорічної відпустки або перенесення її на
інший період у разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому
порядку. Крім того, відповідно до пункту 3.11
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Інструкції про порядок видачі документів, що
засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров’я від 13 листопада 2001 р.
№ 455, якщо мати або інша працююча особа,
яка доглядає за хворою дитиною, перебуває в
цей час у щорічній (основній чи додатковій)
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відпустці, у зв’язку з навчанням або творчій
відпустці, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці без збереження заробітної плати, то
листок непрацездатності видається з дня,
коли мати або інша працююча особа, яка доглядає за хворою дитиною, повинна стати до
роботи.
Також пунктом 6 статті 22 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-

XІV визначено, що допомога по тимчасовій
непрацездатності, по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим
членом сім’ї та в разі захворювання матері або
іншої особи, яка фактично доглядає за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, не надається, якщо
застрахована особа перебувала в цей час у
щорічній (основній чи додатковій) відпустці,
додатковій відпустці у зв’язку з навчанням
або творчій відпустці.

Працівниця-студентка надала виклик на сесію з 8 до 19 червня та
заяву на навчальну відпустку з 15 до 19 червня. Чи не суперечить
законодавству надання навчальної відпустки меншої тривалості,
ніж зазначено у виклику на сесію?
Немає підстав вважати цю ситуацію
такою, що суперечить законодавству, оскільки в заяві зазначено волевиявлення працівника.
Надання навчальних відпусток має на меті
створення сприятливих умов для поєднання працівником навчання з працею шляхом
тимчасового звільнення його від виконання
трудових обов’язків. Право на додаткові відпустки у зв’язку з навчанням закріплено Конвенцією Міжнародної організації праці «Про
оплачувані учбові відпустки» № 140, ратифікованою Законом України від 26 вересня
2002 р. № 174-IV, КЗпП і розділом ІІІ Закону України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР.
Навчальні відпустки надаються за заявою
працівника, довідкою-викликом на сесію й
оформляються наказом керівника підприємства.
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Тривалість навчальних відпусток встановлюється навчальними закладами з огляду на
навчальні плани. Вона може бути меншою,
ніж гарантовано законодавством, але за невикористані дні навчальної відпустки, на відміну
від щорічної, грошова компенсація не виплачується. Відпустка у зв’язку з навчанням не може
бути поділена на частини, перенесена на інший
період, продовжена на святкові та неробочі дні.
Отже, працівник сам вирішує, період якої
тривалості (в межах зазначеного в довідці-виклику терміну) йому необхідний для підготовки. І своє бажання він зазначає в заяві, а довідка-виклик підтверджує його право. Слід
зазначити, що законодавством не передбачено правових підстав для залучення, за ініціативою власника, працівника до роботи під час
навчальної відпустки, наприклад, на умовах
неповного робочого часу, оскільки виникатиме подвійна оплата днів відпустки.
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На запитання читачів відповідає

Юрій Юров, завідувач відділу із наукового

забезпечення питань економіки праці та
розвитку професійно-класифікаційної сфери
Державної установи Науково-дослідний
інститут соціально-трудових відносин
Міністерства соціальної політики України

Чи можна призначити працівника на посаду учня та як правильно
це зробити?

Працівник, у т. ч. у якості учня, на підставі статті 24 КЗпП зараховується на
роботу винятково на основі трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним
органу, та повідомлення центрального органу
виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з
адмiнiстрування
ЄСВ
про
прийняття
працiвника на роботу в порядку, встановленому КМУ. Внесення відомостей до трудової
книжки працівника щодо його прийняття на
роботу в якості учня, подальше переведення
його на базову професію регулюються КЗпП
та Інструкцією про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженою спільним
наказом Мінсоцполітики України та Мін’юсту
України від 29 липня 1993 р. № 58.
У Додатку В до КП передбачається похідне
слово «учень», яке застосовується до професійних назв робіт робітників середньої кваліфікації, яких прийнято на роботу на час проходження ними первинної професійної підготовки на виробництві. Код професії «учня» має
відповідати коду базової професії (Примітка 1
Додатка В до КП). Наприклад, професія «Учень
токаря» має код КП 8211, як і базова професія
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«Токар». Звертаємо увагу на окремі нормативні акти, що регулюють процес підготовки працівників на робочому місці:
Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затверджене спільним наказом Мінсоцполітики України та МОН України від 26 березня 2001 р.
№ 127/151.
Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві,
затверджене наказом Мінсоцполітики України та МОН України від 27 грудня 2006 р.
№ 500/861.
Відповідно до статті 207 КЗпП праця учнів
за час проходження виробничого навчання,
перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям оплачується в порядку та в розмірах, що визначаються законодавством. На виконання норм цієї статті розміри оплати праці
учнів під час індивідуального навчання професіям із відрядною або погодинною оплатою
праці, під час навчання у виробничих бригадах та інші умови визначено в Положенні про
оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій,
затвердженому постановою КМУ від 28 червня 1997 р. № 700.
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Який код згідно з КП відповідає посаді «Заступник директора з
розвитку»?
Відповідно до Додатка В до Національного класифікатора України
«Класифікатор
професій
ДК
003:2010» (далі — КП) слово «заступник» є похідним. Похідні слова до професій (професійних назв робіт) можуть додаватися за умови
збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, уникнення
дублювання, збереження коду новоутвореної
професії. Виходячи з редакції назви посади,
можна припустити, що йдеться про чинну в КП
професійну назву роботи «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» або іншу
подібну, яка належить до класифікаційного
угруповання КП із кодом 1210.1 — «Керівники
підприємств, установ та організацій». Таким
чином, внесення до штатного розпису посади
«Заступник директора з розвитку» з кодом КП

1210.1 формально буде відповідати його вимогам.
Рекомендуємо запитувачу звернути увагу
на окремі нормативні вимоги, що висуваються
до побудови та написання професійних назв
робіт у КП і які також можуть застосовуватися користувачами КП під час утворення нових
професійних назв робіт (посад). Професійні
назви робіт (посад) мають бути однозначно
зрозумілими, несуперечливими, з вживанням
термінів та визначень, встановлених уніфікованими формами документів, тощо.
Тобто словосполучення «з розвитку» в наз
вах професій класифікаційного угруповання
КП 1210.1 варто розширити, наприклад, так:
«Заступник директора з розвитку регіонального співробітництва» (соціальної сфери, персоналу, інвестиційної діяльності тощо).

Як назвати посаду керівника магазину —
директор чи керуючий?
КП містить професійні назви робіт
«Керуючий магазином» (із кодом КП
1314) і «Директор (начальник, інший
керівник) підприємства» (код 1210.1), від якої
можна утворити узагальнену професійну назву роботи «Директор (начальник, інший керівник) підприємства торгівлі» або деталізовану «Директор магазину» з тим же кодом КП.
Слід пам’ятати, що основними принципами
професійної класифікації та кодування професій у КП є два поняття — робота та кваліфікація.
У Міжнародній стандартній класифікації професій 1988 р. (ISCO-1988) класифікаційними
ознаками малої професійної групи з кодом 121
(«Директори і головні керівники» — «Directors
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and chief executives») є виконання повноважень
керівництва: вироблення, визначення, формулювання, планування та координування політики, стратегій, планів і директив за статутом
підприємства (об’єднання підприємств), контролювання всіх ланок господарської діяльності щодо вирішального впливу на виконавську
роботу та її результати, прийняття на себе одноособової або розподіленої відповідальності
за ризики тощо. В ISCO-1988 класифікаційними ознаками професійної підгрупи з кодом 13
(«General managers» — «Генеральні управителі»)
є виконання делегованих повноважень, реалізація виробленої, визначеної, сформульованої,
спланованої та скоординованої керівниками по-
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літики, стратегій, планів і директив у фінансовій,
виробничій, науковій, комерційній, рекламній,
маркетинговій і в інших сферах діяльності підприємства.
Крім того, у галузевому випуску 25 «Торгівля та громадське харчування» ДКХП вміщені

типові кваліфікаційні характеристики професій «Директор (начальник, інший керівник)
підприємства торгівлі» та «Керуючий магазином». Конкретний же перелік посадових
обов’язків визначається у посадовій інструкції
працівника.

Чи передбачено КП професійну назву роботи
«Науковий радник»?

КП не передбачає професійної назви
роботи «Науковий радник», натомість у КП визначено інші професійні
назви робіт радників (дорадників):
«Радник-начальник головного управління» (з кодом КП 1229.1);
 «Головний радник» (1229.7);
 «Радник (органи державної влади)» (2419.3);
 «Радник-посланник» (2419.3);
«Радник» (2429);
«Радник» (2490);
 «Економічний радник» (2441.2);
 «Сільськогосподарський дорадник» (2213.2);
«Сільськогосподарський експерт-дорадник» (2213.2).
Зазначимо, що професії «Наукових радників» також не передбачено і в Міжнародній
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стандартній класифікації професій 1988 р.
(ISCO-1988), на основі якої було розроблено
чинний КП, і в її останній редакції (2008 р.).
Звертаємо увагу на професійні назви робіт, які
на практиці часто застосовуються на підприємствах у подібних ситуаціях: «Консультант
науковий (правознавство)» (2421.2), «Консультант науковий (у планетаріях)» (2111.2)
та 17 професійних назв робіт інших консультантів. Нагадаємо, що на підставі Примітки 2
Додатка В до КП назви професій можуть бути
розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи,
виконувані роботи, сферу діяльності за умови
дотримання лаконічності викладення, якщо
інше не передбачено у КП чи законодавчоправових актах.
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КАЛЕНДАР

Робочий час у серпні та вересні 2015 року*
Професійні свята у серпні
та вересні 2015 року

СЕРПЕНЬ
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
28
28
29
30

31

Робочих днів — 20; вихідних — 10, святкових днів — 1 (24 — День
Незалежності України). Норма тривалості робочого часу — 160 годин.

ВЕРЕСЕНЬ
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 — 22; вихідних — 8. Норма тривалості робочого часу — 176
годин.

02.08 День високомобільних
десантних військ
02.08 День Повітряних Сил
Збройних Сил України
08.08 День військ зв’язку
09.08 День будівельника
09.08 День працівників ветеринарної медицини
15.08 День археолога
19.08 День пасічника
29.08 День авіації України
30.08 День шахтаря
02.09 День нотаріату
06.09 День підприємця
10.09 День працівників військово-мобілізаційної
роботи, територіальної та
цивільної оборони органів
внутрішніх справ
12.09 День українського кіно
12.09 День фізкультури і спорту
13.09 День танкістів
13.09 День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
13.09 День програміста
(традиц.)
17.09 День рятівника
19.09 День фармацевтичного
працівника
19.09 День винахідника і раціоналізатора
20.09 День працівника лісу
27.09 День туризму  
27.09 День машинобудівника   
30.09 Всеукраїнський день
бібліотек  
30.09 Міжнародний день перекладача (традиц.)

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня з вихідними в суботу та неділю.
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ПРАКТИКА
52 Трудові відносини 84 Атестація
60 Діловодство
працівників
74 Трудові судові
97 Час відпочинку
спори

ТрудовІ ВІДНОСИНИ

Олена Морева,

економіст-аналітик

Трудові відносини

в загальноосвітніх
навчальних закладах

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504/96);
 Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-XIV (далі —
Закон № 651);
 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від
27 серпня 2010 р. № 778 (далі — Положення № 778);
 постанова КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28 лютого 2002 р. № 228
(далі — Постанова № 228);
 постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти,
навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» від 14 квітня 1997 р. № 346 (далі —
Порядок № 346);
 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту
населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58);
 Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена
наказом Міносвіти від 15 квітня 1993 р. № 102 (далі — Інструкція № 102);
 Інструкція з ведення ділової документації у ЗНЗ І–ІІІ ступенів, затверджена наказом
Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 р. № 240 (далі — Інструкція № 240);
 наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та
затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557 (далі — Наказ № 557);
 Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом
Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 (далі — Типове положення № 930).
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Т

рудові відносини в загальноосвітніх
навчальних закладах регулюються
КЗпП та мають деякі особливості,
визначені законами України «Про освіту» від 23 травня 1995 р. № 1060-XII, Законом № 651 тощо.

Директор загальноосвітнього
навчального закладу
Керує закладом його директор, який має бути
громадянином України, мати вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра,
стаж педагогічної роботи не менш як три
роки, успішно пройшов атестацію керівних
кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН України (п. 92 Положення
№ 778). Призначаються на посаду керівника
та його заступників державного та комунального закладів та звільняються з посади вказані особи органом управління освітою згідно із
законодавством.
Керівник приватного закладу та його
заступники призначаються засновником
(власником) за погодженням з органом
управління освітою (п. 92–94 Положення
№ 778).
Призначення на посаду та звільнення з
посади заступників директора та інших педагогічних працівників закладу здійснюється
відповідним органом управління освітою за
поданням директора закладу, з дотриманням
чинного законодавства.
Приймає на роботу, звільняє із займаної
посади, переводить із посади на посаду відділ
освіти. Директор школи має право самостійно видавати накази про призначення на посаду та звільнення з посади працівників такого
загальноосвітнього навчального закладу без
права внесення запису в трудову книжку
(ст. 26 Закону № 651).
Основним документом про трудову
діяльність працівника є трудова книжка.
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Роботу з ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях ведуть
кадрові служби. За відсутності спеціаліста з
кадрової роботи ці обов’язки може бути
покладено на діловода, секретаря-друкарку,
бухгалтера, іншу особу, уповноважену наказом директора.
Згідно з Інструкцією № 58 усі записи в
трудовій книжці вносяться керівником або
особою, яка призначена відповідальною за
ведення діловодства та кадрової роботи.
Нагадаємо, що записи в трудовій книжці
про звільнення або переведення на іншу
роботу мають вноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з посиланням на статтю, пункт закону.
У трудовій книжці не вказується педагогічне
навантаження.
Якщо з якихось причин була зроблена
помилка, необхідно внести зміни згідно з
пунктом 2.8 Інструкції № 58.

Особливості призначення на роботу
педпрацівників
Педагогічні працівники загальноосвітнього
навчального закладу призначаються на посаду: державної та комунальної форми власності — органом управління освітою за
поданням керівника загальноосвітнього
навчального закладу, приватної форми власності — його власником. Призначення на
посаду та звільнення з посади працівників
загальноосвітнього навчального закладу здійснюється його директором відповідно до
законодавства про працю (додаток 1).
Педагогічним працівником повинна бути
особа з високими моральними якостями, яка
має педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність і якість своєї роботи, фізичний і психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати
професійні обов’язки в навчальних закладах
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системи загальної середньої освіти (п. 78
Положення № 778).
До педагогічної діяльності в закладах не
допускаються особи, яким вона заборонена
за медичними показаннями, вироком суду.
Перелік медичних протипоказань до педагогічної діяльності встановлюється законодавством (п. 79 Положення № 778).
Педагогічні працівники гімназій (гімназійінтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), спеціалізованих
шкіл із поглибленим вивченням окремих
предметів можуть призначатися на посади на
конкурсній основі (п. 81 Положення № 778).
Порядок проведення конкурсу розробляється
закладом і затверджується органом управління освітою.
Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства
керівником закладу та затверджується в державних і комунальних закладах органом
управління освітою, у приватних — засновником (власником).
Обсяг педагогічного навантаження може
бути менше тарифної ставки (посадового
окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження
протягом навчального року допускається
лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається
робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з
дотриманням вимог законодавства про
працю (п. 81 Положення № 778).
Молоді працівники, які закінчили навчальний заклад і стають до роботи в загальноосвітньому навчальному закладі на посади
педагогічного працівника, приймаються на
роботу на підставі трудового договору.
Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням органу управління освітою (для державного та комунального навчального закладу) або власника
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навчального закладу (для приватного) про
зарахування працівника на роботу.
Відповідно до статті 23 КЗпП трудовий
договір може бути укладений на невизначений строк (безстроковий) або на визначений
строк, установлений за погодженням сторін
(строковий).
Строковий трудовий договір укладається, якщо трудові відносини не можуть бути
встановлені на невизначений строк із урахуванням характеру подальшої роботи, умов її
виконання або інтересів працівника та в
інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Педагогічне навантаження вчителя в загальноосвітньому начальному закладі, в тому числі
молодого, згідно з нормами статті 25 Закону
№ 651 має бути не менше 18 навчальних годин
протягом навчального тижня, що становить
тарифну ставку.
Навантаження обсягом менше тарифної
ставки допускається лише за письмовою згодою педагогічного працівника ( п. 81 Положення
№ 778 ).
Праця педагогічних працівників установ і
закладів освіти оплачується, виходячи з установлених ставок заробітної плати (посадових
окладів) з урахуванням підвищень, фактичного
обсягу педагогічної роботи, доплат і надбавок.

Особливості атестації та підвищення кваліфікації педагогічних
працівників
У примітці до додатку 6 Наказу № 557 зазначено, що тарифні розряди педагогічним
працівникам установлюють за результатами атестації. Така сама вимога передбачена
й пунктом 4 Інструкції № 102, в якому йдеться про те, що ставки заробітної плати та посадові оклади педагогічних працівників установлюють керівники закладів під час тарифікації за результатами атестації.
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Додаток 1
Зразок оформлення наказу про прийняття на роботу
Загальноосвітній навчальний заклад І–III ступенів № 274
Дніпропетровської міської ради
НАКАЗ
25.08.2014

м. Дніпропетровськ

№ 27-К

Про прийняття на роботу
Якименко І. В.
Якименко Ірину Василівну прийняти на роботу вчителем української
мови та літератури з 26 серпня 2014 р. з оплатою відповідно до чинного
законодавства зі встановленням 11-го тарифного розряду за ЄТС.
Підстави:
1. Наказ управління освіти від 24.08.2014 р. № 64.
2. Заява Якименко І. В. від 24.08.2014 р.
Директор		

Іващенко		

З наказом ознайомлена:

Якименко

Зазначимо, що на педагогічних працівників, які обіймають дві педагогічні посади,
атестаційні листи оформляють окремо на
кожну із посад (п. 3.23 Типового положення
№ 930). Тобто при суміщенні працівниками
педагогічних посад в одному навчальному
закладі їх атестація здійснюється з кожної із
займаних посад. Учителю, який проходить
атестацію, присвоюється кваліфікаційна
категорія, яка може бути поширена на викладання іншого предмета в разі проходження
підвищення кваліфікації. Отже, потрібно
оформляти два атестаційні листи.
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С. Я. Іващенко
І. В. Якименко (26.08.2014)

Згідно з п. 3.15 Типового положення № 930
на кожного педпрацівника, який атестується,
оформляється атестаційний лист у двох примірниках, один із яких зберігається в особовій
справі педпрацівника, а другий — не пізніше
трьох днів після атестації видається йому під
підпис. Атестаційний лист є підставою для проведення подальшої атестації педпрацівників,
якщо вони змінили місце роботи.
Нормативно-правовими документами не
передбачене внесення записів про результати
атестації педагогічних працівників до трудових книжок.
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Держава забезпечує педагогічним працівникам підвищення кваліфікації не рідше
одного разу на п’ять років (частина перша
ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23
травня 1991 р. № 1060-ХІІ).
Для працівників, які направляються для
підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки та навчання іншим професіям із відривом від виробництва, держава гарантує збереження середньої заробітної плати за основ
ним місцем роботи за час навчання. За вчителями й іншими працівниками освіти, які
направляються на курси та до інститутів удос
коналення вчителів, зберігається середня
заробітна плата за кожним місцем роботи
(п.1 постанови КМУ «Про гарантії і компенсації
для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від
виробництва» від 28 червня 1997 р. № 695).

Особливості деяких назв посад у
діловій документації закладу
Записи про найменування роботи, професії
або посади, на яку прийнято працівника, вносяться на підставі найменування професій і
посад, зазначених у КП (п. 2.14 Інструкції
№ 58), а відтак, оформляючи необхідну документацію (трудові книжки, накази, тарифікаційні списки тощо), необхідно записувати
назви посад за КП.
Основні посади, які належать до освітянської галузі, зокрема:
1210.1. Директор навчально-виховного
закладу (середньої загальноосвітньої школи,
спеціалізованої школи, гімназії, інтернату
тощо);
1210.1. Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища тощо).
Згідно з приміткою 1 до Додатка В до КП
до професійних назв робіт можуть застосову-
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ватися похідні слова за умови збереження
галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, уникнення дублювання,
збереження коду новоутвореної професії. До
таких похідних слів належить «заступник».
Професійні назви робіт можуть бути розширені за потреби користувача термінами та
словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови
дотримання лаконічності викладення, якщо
інше не передбачено у КП чи законодавчих
актах (примітка 2 до Додатка В до КП).
Отже, від вищеназваних «базових» професійних назв робіт можна утворити «похідні»
та «розширені» професійні назви робіт із збереженням коду базової професії, які також
відповідатимуть КП та назві посад, передбачених Типовими штатними нормативами,
наприклад:
1210.1. Заступник директора з навчально-виховної роботи;
1210.1. Заступник директора з навчальної роботи;
1210.1. Заступник директора з господарської роботи.
Утім, візьміть до уваги, що згідно з пунктом 32 Постанови № 228 штатні розписи
затверджуються керівником вищої за рівнем
установи, за винятком зазначених у пункті 33
Постанови № 228.
Так, підпунктом 7 пункту 33 Постанови
№ 228 установлено, що штатні розписи
бюджетних установ, які утримуються за рахунок бюджетів сіл, селищ, міст (у т. ч. міст районного значення), затверджуються сільськими,
селищними, міськими головами або керівниками структурних підрозділів виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, до сфери
управління яких віднесено бюджетну установу.
Отже, остаточне рішення щодо затвердження
штатного розпису навчального закладу належить саме виконавчим комітетам сільських,
селищних, міських рад, до сфери управління
яких віднесено навчальний заклад.
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Ведення кадрової документації
Кадрове діловодство визначається як діяльність, що охоплює питання документування й
організації роботи з документами, які стосуються особового складу закладу. Це укладення трудових договорів, ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку, умовами
праці, відпочинку тощо.
Основні напрямки кадрового діловодства:
 облік персоналу установи;
підготовка звітів і необхідних довідок
про рух кадрів;
облік стану підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації кадрів і зарахування їх до резерву;
облік і реєстрація документів, що стосуються персоналу, контроль за їх виконанням;
 організація документообігу з метою
забезпечення чіткого виконання документів і
доручень керівництва з питань роботи з
кадрами;
оформлення та ведення особових справ
працівників, трудових книжок.
Безпосередньо організація обліку кадрів
покладається в навчальному закладі на керівника або іншого працівника, який визначається
наказом по установі (п. 1.5 Інструкції № 240).
Слід зазначити, що на підставі документації з особового складу видаються довідки за
вимогою працівників.
Основним документом, яким слід користуватися для ведення ділової документації в
загальноосвітньому навчальному закладі,
є Інструкція № 240, якою встановлені правила
документування діяльності цих навчальних
закладів. Пунктом 4 Інструкції № 240 визначено перелік обов’язкової ділової документації, яку належить вести в закладах освіти.
Згідно з Інструкцією № 240 накази з основної діяльності та з кадрових питань (особового складу) оформлюються у друкованому
вигляді. Після підписання керівником, реєструються в книгах реєстрації наказів.
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Організація обліку кадрів
покладається в навчальному
закладі на керівника або іншого
працівника, який визначається
наказом по установі
Книги реєстрації наказів з основної діяльності (адміністративно-господарських питань),
із кадрових питань (особового складу) мають
містити таку інформацію: номер наказу, дата
його реєстрації, заголовок (короткий зміст).
Усі питання, пов’язані з трудовими відносинами, оформляються наказами з особового
складу.
Ці накази видають, реєструють, оформляють у справи окремо від наказів з основної
діяльності та наказів з адміністративно-господарських питань.
До наказів з особового складу (кадрових)
належать:
накази про прийняття на роботу (призначення на посаду);
накази про переведення (переміщення)
на іншу роботу (посаду);
накази про звільнення (припинення трудового договору);
накази про заохочення (нагородження,
преміювання);
накази про накладання дисциплінарного стягнення;
накази про надання матеріальної допомоги;
накази про надання відпусток;
накази про відрядження тощо.
Слід зазначити, що накази з особового
складу (кадрові) є не тільки розпорядчими
документами, а й належать до первиннооблікових документів, тому що вони фіксують факт прийняття, переміщення та звільнення працівників із роботи та є підставою
для нарахування заробітної плати.
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Тривалість відпусток, особливості їх
надання
Як визначено статтею 6 Закону № 504/96,
щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних
днів (далі — к. дн.) за відпрацьований робочий
рік, який відлічується із дня укладення трудового договору. Ця мінімальна тривалість відпустки установлена також статтею 75 КЗпП.
Проте згідно з частиною шостою статті 6
Закону № 504/96 педагогічним, науково-педагогічним працівникам надається щорічна основ
на відпустка тривалістю до 56 к. дн. Конкретна
тривалість відпустки для зазначеної категорії
працівників визначена Порядком № 346.

Надання відпусток визначається графіком,
який затверджується керівником закладу за
погодженням із виборним органом профспілкової організації. Під час складання графіка
враховуються інтереси закладу й особисті
інтереси працівника.
Накази про надання відпусток видають на
підставі затвердженого графіка відпусток,
заяви працівника (додаток 2).
Педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам основна відпустка повної
тривалості у перший і наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу
прийняття їх на роботу.
За необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина

Додаток 2
Загальноосвітній навчальний заклад І–III ступенів № 274
Дніпропетровської міської ради
НАКАЗ
10.06.2014 		

м. Дніпропетровськ		

№ 176-К

Про надання щорічної
основної відпустки Коваль С. Ф.
Коваль Світлані Федорівні, учителю інформатики, надати щорічну
основну відпустку за період з 26 серпня 2013 р. до 16 червня 2014 р. на
56 календарних днів із 15 червня 2014 р. до 10 серпня 2014 р.
Підстави: 1. Графік відпусток на 2014 р.;
2. Заява Коваль С. Ф. від 14.06.2014.
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Директор		

Андрєєв			В. І. Андрєєв

З наказом ознайомлена

Коваль

С. Ф. Коваль (16.06.2014)

Кадровик України

ТрудовІ ВІДНОСИНИ

може надаватися протягом навчального року,
якщо це передбачено колективним договором.
У разі звільнення педагогічних, наукових і
науково-педагогічних працівників, які до
звільнення пропрацювали не менш як 10
місяців, грошова компенсація виплачується
за не використані ними дні щорічної основної
відпустки з розрахунку повної її тривалості,
а особам, які до звільнення пропрацювали
менш як 10 місяців, — пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний
відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарних дні за тривалості щорічної основної
відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних
днів) (п. 6 Порядку № 346).

Оформлення звільнення
Звільнення педагогічних працівників не відрізняється від процедури звільнення, передбаченої для іншої категорії працівників. На
підставі наказу вноситься запис про звільнення до трудової книжки в день звільнення
працівника (додаток 3). Підстави для звільнення мають відповідати формулюванню
статті та пункту КЗпП (п. 2.26 Інструкції
№ 58). Усі записи про роботу, внесені до трудової книжки за час роботи в закладі, установі посвідчуються підписом керівника або
посадової особи, відповідальної за ведення
трудових книжок, і печаткою підприємства
(відділу кадрів) (п. 4.1 Інструкції № 58).

Додаток 3
Зразок оформлення наказу про звільнення
Загальноосвітній навчальний заклад i–III ступенів № 274
Дніпропетровської міської ради
НАКАЗ
10.06.2014

м. Дніпропетровськ

№ 31-К

Про звільнення
Самойлової М. О.
Самойлову Марину Олегівну, вчителя історії та правознавства, 10 червня 2014 р. звільнити за власним бажанням (ст. 38 КЗпП).
Підстава: 1. Наказ управління освіти від 10.06.2014 р. № 87.
2. Заява Самойлової М. О від 27.05.2014 р.
Директор
З наказом ознайомлена
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Іваненко
Самойлова

С. Я. Іваненко
М. О. Самойлова (10.06.2014)
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Олена Загорецька,

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

Організація роботи

з документами, що містять
комерційну таємницю
Порядок роботи з документами, що містять комерційну таємницю
підприємства, мають розробляти безпосередньо спеціалісти цього
підприємства. Рекомендації, надані у статті, допоможуть розібратися зі
складом таких документів і кваліфіковано підготувати порядок роботи з ними

Поняття комерційної таємниці
в законодавстві
Комерційна таємниця належить до різновидів службової інформації, що не є власністю
держави.
У частині 1 статті 36 Господарського кодексу України поняття «комерційна таємниця» визначається як відомості, пов’язані
з виробництвом, технологією, управлінням,
фінансовою та іншою діяльністю суб’єкта
господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди
інтересам суб’єкта господарювання. Отже, до
комерційної інформації може бути віднесено
досить широкий спектр питань у різних сферах життєдіяльності суб’єктів правовідносин.
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Таким чином, комерційною таємницею
можуть бути відомості організаційного,
комерційного, технічного, виробничого
та іншого характеру, за винятком тих, які
згідно з чинним законодавством не можуть
бути віднесені до комерційної таємниці (додаток 1).

Увага!
Керівники підприємств зобов’язані надавати зазначені в додатку відомості органам
державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам, іншим
юридичним особам відповідно до чинного
законодавства за їх вимогою.

Кадровик України

Діловодство

Додаток 1

Перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 1993 р. № 611
Установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи
господарською діяльністю та її окремими видами.
Інформація за всіма встановленими формами державної звітності.
Дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов’язкових
платежів.
Відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за
професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць.
Документи про сплату податків і обов’язкових платежів.
Інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров’ю, а також
інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків.
Документи про платоспроможність.
Відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об’єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою
діяльністю.
Відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.

Відомості, які за рішенням керівництва
можуть бути віднесені до комерційної таємниці підприємства, повинні мати такі
ознаки:
не містити державної таємниці;
не завдавати шкоди інтересам суспільства;
стосуватися виробничої діяльності підприємства;
мати дійову або потенційну комерційну
цінність та створювати переваги в конкурентній боротьбі;
мати обмеження в доступі.

№ 8 (103) серпень 2015

Оскільки чинним законодавством України
не встановлено, які саме грифи обмеженого
доступу слід використовувати на матеріальних
носіях інформації, що містить комерційну таємницю, то при виборі грифів слід пам’ятати,
що вони не повинні збігатися з грифами, використовуваними у сфері захисту державних
таємниць, як-от: «Таємно», «Цілком таємно»,
«Особливої важливості». Зазвичай на документах, що містять комерційну таємницю, проставляють гриф «Комерційна таємниця» (КТ).
Також не забороняється застосовувати гриф
«Для службового користування» (ДСК).
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Підготовка переліку документів, що
містять комерційну таємницю
Визначення переліку відомостей, що становлять
комерційну таємницю, покладається на експертну комісію (далі – ЕК) підприємства, до складу
якої бажано включати спеціалістів, що володіють фінансовими питаннями, кон’юнктурою
ринку та інформацією щодо діяльності конкуруючих фірм, досконало обізнані з виробничою
діяльністю в цілому, її особливостями, технологічним циклом, проходженням усіх видів інформації (усної, документованої, у виглядів зразків,
вузлів, блоків, готової продукції), пов’язані з
укладанням договорів і контрактів.
Під час оформлення переліку відомостей,
що становлять комерційну таємницю, ЕК має
керуватися такими критеріями:
якщо підприємство володіє інформацією, яка належить до державної таємниці, її
слід виокремити, оскільки цей вид інформації
охороняється законодавством України;
виокремлюється інформація, що становить комерційну таємницю, яку умовно можна
поділити на дві групи: науково-технічна (технологічна) і службова (ділова) інформація.
Науково-технічну інформацію, яка потенційно може містити комерційну таємницю, становлять:
ідеї, винаходи, відкриття;
окремі формули;
нові технологічні проекти;
нові методи організації праці та виробництва;
програмне забезпечення;
результати наукових досліджень;
конструкторська документація, зокрема
креслення, схеми, записи;
описи технологічних випробувань;
ноу-хау;
новітні технології;
відомості про шляхи модернізації певних (як правило, видатних) технологій, процесів і обладнання;
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точний опис конструкційних характеристик виробів та оптимальних параметрів
розроблюваних підприємством технологічних процесів, а саме: розміри, обсяги, конфігурація, процентний зміст компонентів, температура, тиск, час тощо;
відомості про матеріали, з яких виготовлені окремі деталі, умови експериментів,
обладнання та устаткування, на якому вони
проводилися;
відомості про нові або унікальні вимірювальні комплекси, прилади, верстати й
устаткування, що використовується на підприємстві;
плани розвитку підприємства та його інвестицій.
Службова інформація, яка потенційно може
містити комерційну таємницю, включає:
відомості про фінансову діяльність підприємства (за винятком державної та іншої
звітності, яка згідно з чинним законодавством
України не може становити таємниці);
відомості про розмір прибутків, собівартості продукції, зокрема плани маркетингу, відомості про характер і обсяги торговельних операцій, рівень цін, наявність товарів;
тактичні й стратегічні плани розвитку
підприємства;
аналітичні огляди конкурентноздатності
продукції, що виробляється на підприємстві;
відомості про ефективність експорту й
імпорту, запланований час виходу на ринок;
плани рекламної діяльності;
списки контрагентів, клієнтів, представників, посередників, конкурентів, відомості
про їх фінансовий стан та взаємовідносини
(зв’язки) з ними;
відомості про здійснювані комерційні
операції та їх обсяги, про укладені контракти
та їх умови.
Більш повний і точний склад та обсяг відомостей, що містять комерційну таємницю
конкретного підприємства, порядок захисту
і доступу до цих відомостей, а також правила
Кадровик України
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користування відповідними документами визначаються керівництвом цього підприємства.
До проведення такої роботи керівництво може
залучати відповідних фахівців-аналітиків.

Методи захисту комерційної
таємниці
Якщо у процесі діяльності підприємства створюються документи, що містять комерційну
таємницю, то керівник цього підприємства
повинен видати наказ про затвердження
списку посадових і службових осіб, які мають
право працювати з такими документами.
Посадові й службові особи, зокрема працівники служби діловодства (завідувач канцелярії, секретар тощо), які працюють з документами, що містять комерційну таємницю,
мають бути обізнані з правилами роботи з
ними, ознайомлені під розписку з відповідними відомчими інструкціями або індивідуальною інструкцією, що визначає порядок роботи з документами, що містять комерційну
таємницю, на конкретному підприємстві.

Увага!
Працівникам (виконавцям), яких допущено
до роботи з документами, що містять
комерційну таємницю, забороняється усно
чи письмово розголошувати будь-які відомості, що містяться в цих документах, якщо
це не викликано службовою необхідністю.

Серед методів захисту комерційної таємної інформації можна виокремити такі найважливіші:
розроблення положення про комерційну інформацію підприємства;
підготовка інструкції, що визначає порядок роботи (обліку, зберігання і користу-
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вання) з документами, які містять комерційну
таємницю;
розроблення інструкції (регламенту, порядку) щодо дотримання працівниками підприємства режиму нерозголошення комерційної інформації;
включення до статуту (положення) підприємства розділів, що регламентують захист
комерційної інформації;
розроблення форми угоди про нерозголошення комерційної інформації, що укладається з особами, які мають доступ до такої
інформації.

Відмінність секретного діловодства
від загального
Документування службової, зокрема комерційної, інформації та порядок роботи з документами, що містять комерційну таємницю,
називається секретним діловодством.
Секретне діловодство загалом базується
на тих самих принципах, що й загальне (несекретне) діловодство, але водночас має деякі
особливі відмінності, зумовлені конфіденційністю документованої інформації.
За сферою діяльності загальне діловодство поширюється на управлінські дії та
включає переважно управлінські документи.
Тоді як секретне діловодство може поширюватися як на управлінську, так і на різні види
виробничої діяльності, включаючи не тільки
управлінські, а й науково-технічні (науково-

Секретне діловодство загалом
базується на тих самих принципах,
що й загальне (несекретне)
діловодство, але водночас має деякі
особливі відмінності, зумовлені
конфіденційністю документованої
інформації
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До документів, що містять
комерційну інформацію, можуть
належати й деякі кадрові документи,
наприклад особові справи провідних
фахівців підприємства, які є авторами
комерційних ідей, ноу-хау, зробили
певні відкриття, винаходи, розробили
новітні технології тощо
дослідні, проектні, конструкторські, технологічні та інші) документи. Крім того, до документів, що містять комерційну інформацію,
можуть належати й деякі кадрові документи,
наприклад особові справи провідних фахівців
підприємства, які є авторами комерційних
ідей, ноу-хау, зробили певні відкриття, винаходи, розробили новітні технології тощо.
Особові справи цих працівників можуть містити їх характеристики, звіти про діяльність,
перспективні плани роботи тощо, які також
можна віднести до переліку документів, що
містять комерційну таємницю.

Увага!
Секретне діловодство поширюється не
лише на офіційні документи, а й на їх проекти, робочі записи, начерки, що не мають
реквізитів, які надають цим документам
юридичної сили, втім, містять інформацію,
що підлягає захисту.

Крім того, відмінність секретного діловодства від загального полягає в тому, що в ньому
документи, які містять комерційну таємницю,
повинні захищатися не тільки від утрати, але й
від недозволеного витоку інформації за межі
зони функціонування або встановленого кола
осіб, які мають право працювати з ними.
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Сутність і завдання секретного
діловодства
Сутність секретного діловодства зумовлена
його організаційними і технологічними особ
ливостями і полягає в наступному:
суворе регламентування складу документів підприємства, що містять комерційну
таємницю, та їх виготовлення;
обов’язковий облік кожного примірника
документа; поаркушний облік усіх без винятку документів та їх проектів;
максимальна повнота реєстраційних даних про кожний документ;
фіксація проходження і місцезнаходження кожного документа на підприємстві;
проведення систематичних перевірок
наявності документів;
дозвільна система допуску до документів, що містять комерційну таємницю, і справ,
у яких ці документи зберігаються;
жорсткі вимоги до умов зберігання цих
документів і користування ними;
персональна відповідальність працівників (виконавців) за облік, збереженість документів і порядок користування ними.
Завданнями секретного діловодства є:
документаційне забезпечення усіх видів
комерційної діяльності;
захист задокументованої інформації, що
утворилася в процесі комерційної діяльності.
Під час документування комерційної інформації слід врахувати такі аспекти:
обсяг секретних відомостей, що містяться в документі, має бути мінімальним
(бажано зашифрованим) і визначатися реальною ситуацією;
документ завжди повинен стосуватися
лише одного питання (теми). Це є важливим
не стільки для швидкого доведення документа до виконавців, скільки для забезпечення
чіткого функціонування системи доступу персоналу до комерційної інформації, необхідної
лише певному працівнику (виконавцю), та за-
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побігання несанкціонованому ознайомленню
інших працівників підприємства;
зведені розпорядчі (зокрема, накази з
основної діяльності), організаційні, планові,
звітні та інші подібні документи не повин
ні розсилатися підрозділам і виконавцям
у повному оригінальному варіанті. Такі документи доводять до виконавців вибірково
у виглядів витягів і персоніфікованих додатків-завдань;
інформація з обмеженим доступом повинна бути максимально локалізована у конкретній частині документа, його розділі, додатку, фотоілюстрації, графіку, окремій дискеті, диску тощо.
Загалом склад документованої комерційної інформації підприємства залежить від
компетенції та функцій цього підприємства,
характеру його діяльності, взаємовідносин
(зв’язків) з іншими підприємствами, установами і організаціями.
Як вже зазначалося вище, документам, що
містять комерційну таємницю, обов’язково
надається гриф обмеженого доступу. Цей
реквізит (гриф) проставляється в правому
верхньому куті першої сторінки документа,
а для зброшурованих видань — на обкладинці
та титульному аркуші. Нижче грифа зазначається номер примірника відповідного документа, наприклад:
ДСК
Прим. 2

Облік документів
Облік документів, що містять комерційну таємницю, включає:
присвоєння та проставлення в облікових формах і на документах реєстраційних
номерів;
запис облікових і пошукових даних
(дати, автора, заголовка, кількості сторінок,
відомостей про місцезнаходження тощо) про
документи.
Обліку підлягають усі без винятку виготовлені на підприємстві документи з грифом
обмеженого доступу. Вони обліковуються за
кількістю сторінок, а друковані видання (книги,
журнали, брошури) – за кількістю примірників.
Документи, що містять комерційну таємницю, реєструються один раз. Облік ведеться
в журналі (додаток 2) або на картках, як правило, окремо від обліку документів загального діловодства.

Увага!

або
Комерційна таємниця
Прим. 3

Зауважимо, що оскільки гриф обмеженого
доступу не може бути нанесений на магнітний
носій, він має бути обумовлений у супровід-
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ному листі. Тобто в такому разі гриф буде
проставлений або безпосередньо в листі або
про обмеженість доступу до магнітного носія
буде зауважено в тексті цього листа залежно
від конкретної ситуації.
На документі гриф проставляє виконавець
документа з дозволу керівника, який підписує
цей документ, а на зброшурованому виданні — автор (укладач) з дозволу особи, яка підписала видання до друку.

Облік магнітних носіїв інформації з грифом
обмеженого доступу ведеться окремо від
обліку паперових документів.
При одержанні документа, що містить
комерційну таємницю, працівник підприємства повинен:
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документа

Вид документа та короткий зміст

Звідки надійшов або куди
надісланий

Дата та індекс документа

Дата надходження та індекс
документа
...

1
2
3
4
5
...
Лист2
15.08.2015 11.08.2015 ТОВ
№ 123 № 56-КТ «Олімп» пропозиція
щодо проведення
спільного
експерименту
17.08.2015 15.08.2015 ЗАТ Договір про 6
№ 124 № 45/17-2 «Вега» співробітниц
тво

Кількість та номери примірників

Резолюція або кому надісланий
на виконання

10

11

12

2
Заступнику Взято на 17.08.2015 31.08.2015 01-14-КТ
прим. 2, директора контроль Лисенко Шостак
прим. 3 Лисенку М. П. 17.08.2015
до
31.08.2015

9

10

8

отримання

1
Начальнику Взято на 15.08.2015 29.08.2015 04-08-КТ
прим. 2 технологіч контроль Борейко Шостак
ного відділу 15.08.2015
Борейку Ю. Т.
до
29.08.2015

7

Дата і підпис
Індекс (номер) справи, до якої
підшито документ

12

6

додатка

Кількість
сторінок

повернення
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Відмітка про взяття на контроль
і строк виконання

Журнал
обліку документів, що містять комерційну таємницю

Відмітка про знищення
13

Примітки
14

Діловодство

Додаток 2
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звірити номер отриманого документа з
його номером у журналі реєстрації;
перевірити кількість аркушів цього документа;
розписатися за отриманий документ.
При поверненні документа, що містить
комерційну таємницю, працівник служби діловодства (секретар) повинен:
звірити номер документа з відповідним
номером у журналі реєстрації;
перевірити кількість аркушів цього документа;
розписатися у відповідній графі журналу за повернутий документ і проставити дату
повернення у присутності співробітника, який
саме повернув цей документ.
Сторінки реєстраційних журналів нумеруються, прошнуровуються і опечатуються.
На останній обліковій сторінці робиться запис
про кількість сторінок у журналі. Цей запис
має бути засвідчений працівником служби діловодства (секретарем) шляхом проставлення відбитку печатки для пакетів.
При незначному обсязі документів з грифом обмеженого доступу можна за рішенням
керівництва підприємства вести їх облік (реєстрацію) разом з документами загального
діловодства. При цьому на картці (у журналі) до реєстраційного номера документа чи
видання, що містить комерційну таємницю,
додається відповідна відмітка, наприклад:
«123‑ДСК» або «321‑КТ» тощо.
Тираж видання з грифом обмеженого доступу, отриманий для розсилання, реєструється під одним вхідним номером у журналі обліку і розподілу видань з відповідними грифами.
Додатково розмножені примірники документа (видання) враховуються за номер
цього документа (видання), про що робиться
відмітка на розмноженому документі (виданні) та в усіх облікових формах. При цьому нумерація додатково розмножених примірників
продовжується від останнього номера примірника, що були розмножені раніше.
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Друкування та розмноження
документів
Друкування документів, що містять комерційну таємницю, проводиться у друкарському бюро чи у структурних підрозділах підприємства. Відповідальність за збереження і
нерозголошення таємної інформації несуть
керівники цих підрозділів.
На звороті останньої сторінки кожного
примірника документа друкарка повинна
вказати:
кількість надрукованих примірників;
прізвище співробітника – виконавця документа;
власне прізвище;
дату виконання документа.
Надруковані та підписані примірники вихідних документів з грифом обмеженого доступу разом із чернетками чи попередніми
варіантами передаються для реєстрації працівникові служби діловодства (секретарю),
який здійснює їх облік. Чернетки та варіанти
знищуються виконавцем документа у присутності працівника служби діловодства (секретаря), про що на копії вихідного документа
(так званому відпуску документа), що підшивається до справи підприємства, робиться
запис: «Чернетки і варіанти знищено. Дата.
Підписи».

Увага!
Розмноження документів, що містять
комерційну таємницю, проводиться з
дозволу керівника підприємства чи структурного підрозділу, що відповідає за безпеку підприємства, під контролем служби
діловодства (секретаря). Копіювальнорозмножувальна техніка, використовувана
при цьому, повинна мати технічні засоби
захисту інформації.
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Облік розмножених документів ведеться
за кількістю примірників. У реєстраційних
формах, які веде друкарське бюро, до реєстраційного номера чи назви документа додається відповідна відмітка «ДСК» або «КТ».

Увага!
Вхідні документи з грифом обмеженого
доступу, отримані від інших підприємств,
зокрема контрагентів, дозволяється розмножувати лише за їх згодою.

Розсилання (відправлення)
документів
Розсилання документів, що містять комерційну таємницю, здійснюється на підставі рознарядок, підписаних керівником підприємства і
керівником служби діловодства, із зазначенням облікових номерів примірників, що розсилаються.

Відправлення здійснюється цінними
або рекомендованими поштовими
відправленнями чи кур’єрами, які
доставляють відповідні документи
під розписку в реєстрі
Відправлення здійснюється цінними або
рекомендованими поштовими відправленнями чи кур’єрами, які доставляють відповідні
документи під розписку в реєстрі.
Документи, що надсилаються до інших
підприємств, мають бути вкладені в конверти або упаковані таким чином, щоб виключити можливість доступу до них. При цьому
конверти мають бути світлонепроникними,
а пакети щільно заклеюватися. На конвертах
або інших упакуваннях обов’язково вказують:
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назву і адресу підприємства-одержувача;
назву і адресу підприємства-відправника;
номери вкладених документів із зазначенням відповідної відмітки «ДСК» або «КТ».
Проте забороняється на конвертах зазначати прізвища й посади працівників-виконавців документів, а також назви структурних
підрозділів.

Формування документів у справі
Документи, що містять комерційну таємницю, після їх виконання формують у справи.
Порядок їх формування відповідає порядку
формування справ у загальному діловодстві й
здійснюється на підставі номенклатури справ
підприємства. При цьому до номенклатури
справ включають усі документи з грифами
обмеженого доступу, а також довідкові й реєстраційні картотеки і журнали до них.
Документи, що містять комерційну таємницю, залежно від виробничої та довідково-інформаційної потреби дозволяється
формувати у справи окремо або разом з несекретними документами з одного й того ж
питання. Втім, якщо на підприємстві створюється значна кількість документів однакового
виду (наприклад, плани, звіти, інструкції, накази тощо) з грифом обмеженого доступу, то
доцільно передбачити їх формування в окремі справи. При цьому у першій графі номенклатури справ, що має назву «Індекс справи»,
до номера справи з документами, які містять
комерційну таємницю, додається відповідна
відмітка, наприклад: 01–23 КТ.
У разі укладення документа з грифом обмеженого доступу до справи з документами,
що не мають такого грифа, на справі ставиться
відповідна відмітка, наприклад, «ДСК», а до номенклатури справ вносяться відповідні зміни.
Якщо у процесі діяльності підприємства
створюється незначна кількість документів,
що містять комерційну таємницю, номенкла-
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Номенклатурою справ може бути
передбачено запровадження лише
однієї справи із заголовком
«Документи з грифом «Для
службового користування» або
«Документи з грифом «Комерційна
таємниця»

турою справ може бути передбачено запровадження лише однієї справи із заголовком
«Документи з грифом «Для службового користування» або «Документи з грифом «Комерційна таємниця». Строк зберігання такої
справи не встановлюється, а у відповідній
графі номенклатури справ проставляється
відмітка «ЕК».
Після закінчення діловодного року така
справа переглядається поаркушно членами
ЕК, і в разі потреби приймається рішення про
переформування документів справи. Таким
чином, документи постійного зберігання, що
містяться у справі, формують в окрему справу,
якій надається окремий заголовок і яку додатково включають до номенклатури справ, а документи тимчасового зберігання залишаються
у попередній розформованій справі згідно із
затвердженою номенклатурою справ.
Якщо у справі з грифом обмеженого доступу містяться лише документи тимчасового
зберігання, її дозволяється не переформовувати. Строк зберігання такої справи встановлюється відповідно до найбільшого строку
зберігання документів, що містяться в ній. Наприклад, якщо у справі разом сформовані документи, що мають строки зберігання 3 роки,
5 років та 10 років, то справі слід встановити
відповідний максимальний строк зберігання,
тобто 10 років. У такому разі відмітка «ЕК» у
графі «Строк зберігання» номенклатури справи закреслюється і замінюється уточненим
строком зберігання.

№ 8 (103) серпень 2015

Справи, в яких накопичуються окремі документи, що містять комерційну таємницю,
належать до категорії обмеженого розповсюдження і використання. На обкладинках і титульних аркушах цих справ також
проставляється гриф обмеженого доступу,
а в номенклатуру справи вносяться відповідні
уточнення.
Ще один важливий момент, на який слід
звернути увагу: справи з документами, що
містять комерційну інформацію, повинні
мати внутрішні описи.

Доступ до документів, що містять
комерційну таємницю, та користування ними
Доступ до документів, що містять комерційну таємницю, здійснюється лише на підставі
письмового дозволу керівника підприємства.
Дозвіл на доступ може бути оформлений
у вигляді:
резолюції керівника підприємства на
документі;
оформленого в змісті розпорядчого документа (наказу, розпорядження або рішення) доручення щодо виконання документа із
зазначенням посади і прізвища працівника –
виконавця документа;
окремо оформленого письмового дозволу на видавання документів (зокрема, архівних документів і справ).
Доступ до вхідних секретних документів,
що надійшли до підприємства, здійснюється
на підставі резолюції керівника на самому документі або на супровідному листі до нього.
Із супровідного листа зміст резолюції переноситься на документ і засвідчується підписом
особи, відповідальної за облік, опрацювання
та зберігання документів з грифом обмеженого доступу, із зазначенням дати.
Доступ виконавців до документів, що
містять комерційну таємницю, здійснюється
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За відсутності виконавця документи,
що містять комерційну таємницю,
вилучаються із сейфа у
встановленому на підприємстві
порядку спеціально призначеною
комісією з обов’язковим складанням
акта
відповідно до затвердженого списку посадових осіб, які мають право працювати з такими
документами. Зміни до цих списків, пов’язані
з розширенням або, навпаки, обмеженням зазначеного кола осіб, вносяться з письмового
дозволу керівника підприємства на підставі
відповідних доповідних записок керівників
структурних підрозділів.
Виконавець документа (якщо він продовжує працювати з тією ж тематикою) та
особи, які візували й підписували документ,
допускаються до нього без спеціального дозволу.
У разі відсутності виконавця у зв’язку з
відрядженням, відпусткою чи хворобою його
документами мають право користуватися керівник структурного підрозділу, в якому він
працює, або за письмовим дозволом останнього — інші працівники того ж підрозділу, які
мають відношення до зазначених документів.
За відсутності виконавця документи, що містять комерційну таємницю, вилучаються із
сейфа у встановленому на підприємстві порядку спеціально призначеною комісією з
обов’язковим складанням акта.
Відомості, що містяться в секретних документах, не дозволяється використовувати
у відкритих виступах чи публікувати в ЗМІ,
а також забороняється експонувати такі документи на відкритих виставках, демонструвати
на стендах, вітринах тощо.
Знімати копії та робити витяги з внут
рішніх документів, що містять комерційну
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таємницю, можна лише з дозволу керівника підприємства чи керівника відповідного
структурного підрозділу, який відповідає за
ці документи. Копіювати вхідні документи з
грифом обмеженого доступу, отримані від інших підприємств, можна лише з дозволу підприємств — авторів цих документів.
Справи з грифом обмеженого доступу
можна видавати з архіву підприємства чи відомчих бібліотек закритого типу таким особам:
працівникам підприємства за списком,
затвердженим керівником цього підприємства або за його письмовим дозволом;
працівникам інших підприємств, установ, організацій — за їх письмовим зверненням і на підставі письмового дозволу керівника підприємства-фондоутворювача.
Справи та видання, що містять комерційну
таємницю, видаються виконавцям для роботи і приймаються від них під розписку в журналі обліку та видавання справ і видань, що
містять комерційну таємницю (додаток 3).

Увага!
Порядок користування документами, що
містять комерційну таємницю, має визначатися окремою інструкцією щодо роботи з
такими документами.

Забезпечення збереженості
документів
Документи, що містять комерційну таємницю, потребують особливого режиму зберігання. Їх необхідно зберігати в службових
приміщеннях у шафах (сейфах), сховищах,
що надійно замикаються й опечатуються.
Документи, видані для роботи працівникам-виконавцям, повертають до служби
діловодства (секретарю) або в архів того ж
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№ з/п

Дата видавання справи,
видання
2

Індекс справи, номери
примірників видань, гриф
обмеженого доступу
3

4

Назва справи, видання

Концепція еконо234 01.08.2015 03-07, прим.1, КТ мічного розвитку
підприємства
Листування з ЗАТ
«Вега» про взаємні розрахунки за
235 10.08.2015
01-12, КТ
здану продукцію за
2012 рік
Акти хімічних та
спеціальних випро235 15.08.2015
02-09, КТ
бувань виробів
за 2006 рік
...

1
...

Кількість аркушів

На який строк видається

Палієнко Шостак 16.08.2015

Шнуренко Шостак 19.08.2015

7 днів Бухгалтерія,
Палієнко Д. А.
Технологічний
5 днів відділ,
Шнуренко О. І.

134

Шостак
15.08.2015

9

56

8

Шевчук

7

Відділ економіки
14 днів та виробництва,
Шевчук Л. В.

6

Відмітка про повернення
(підпис і дата)

18

5

Кому видано (структурний
підрозділ, прізвище, ініціали виконавця)
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Розписка про отримання

Журнал
обліку та видавання справ і видань, що містять комерційну таємницю

Примітки
10

Діловодство

Додаток 3
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дня. У деяких випадках з дозволу керівника
служби діловодства чи особи, відповідальної за архів підприємства, документи можуть
знаходитися у працівника протягом терміну,
необхідного йому для виконання завдання,
за умови повного забезпечення їх збереженості. При цьому документи не дозволяється
залишати на столі, після закінчення роботи їх
необхідно покласти до шафи, що замикається, або сейфа.
Документи, що містять комерційну таємницю, не дозволяється виносити за межі підприємства. Лише за потреби їх погодження з
фахівцями з інших підприємств, установ чи
організацій, що територіально розташовані
в одному населеному пункті, керівник підприємства може видати працівникам письмовий
дозвіл на винос цих документів за межі підприємства.
Працівникам, відрядженим з робочою
метою до інших населених пунктів, забороняється мати при собі документи, що містять
комерційну таємницю підприємства. Такі документи заздалегідь пересилають за призначенням.

Перевірка наявності документів
Наявність документів, що містять комерційну таємницю, щорічно переглядається комісією, спеціально призначеною наказом керівника підприємства. До складу комісії входять
особи, яким доручено облік і зберігання цих
документів, а також працівники режимно-секретного підрозділу підприємства.
В архівах і бібліотеках, де зберігається
значна кількість документів із грифом обмеженого доступу, перевірка їх наявності може
проводитися один раз на п’ять років.
Результати перевірок завжди оформлюються протоколом. При виявленні в ході перевірки втрати документів з грифом «КТ»
або розголошення відомостей, що містять
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комерційну таємницю, про це терміново доповідають керівництву підприємства, керівникам режимно-секретного відділу і служби
діловодства, а також службі безпеки підприємства, якщо така на підприємстві є.
Для розслідування факту втрати документів або розголошення інформації, що міститься в них, наказом керівника підприємства
призначається комісія, висновок якої, незалежно від отриманих результатів, затверджує
керівник підприємства.

Зняття грифа обмеженого доступу
Справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання з грифом обмеженого доступу
«ДСК» або «КТ» періодично (як правило, один
раз на 5–10 років) переглядаються з метою
зняття відповідного грифа.
Рішення про зняття грифа зі справ або видань приймає ЕК підприємства — автора відповідних документів або його правонаступника. Рішення комісії оформлюється актом
і затверджується керівником підприємства.
В акті зазначаються заголовки і номери за
описом справ, з яких знімається гриф. На обкладинках справ гриф обмеженого доступу
погашається штампом або записом від руки
із зазначенням дати й номера акта. Аналогічні
відмітки вносяться до опису та номенклатури
справ.

Увага!
Про зняття грифа обмеженого доступу з
документа інформують усі підприємства та
інших юридичних осіб, яким надсилався
цей документ.
Зняття з інформації статусу комерційної таємниці здійснюється після закінчення
контрольного строку або втрати цього ста-
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тусу через певні обставини, наприклад: поява нової технології, методу, зразка, формули
тощо або витік інформації до конкуруючої
компанії.

Зняття з інформації статусу
комерційної таємниці здійснюється
після закінчення контрольного строку
При опублікуванні або представленні у
публічному виступі інформації, яка раніше
була закритою, рекомендуємо наголошувати
на її практичній цінності та ексклюзивності,
щоб зацікавити споживачів в її використанні
як у межах нашої країни, так і за кордоном.
Разом з тим обсяг опублікованих або оприлюднених іншим шляхом даних не повинен
бути достатнім для їх самостійного впровадження споживачами без додаткової інформації розробника.

про вилучення документів для знищення.
Якщо документи з грифом обмеженого доступу включають до загального акта разом з
несекретними справами, то в графі «Заголовок справи» після номерів цих справ проставляють відповідну відмітку. Знищення документів проводиться лише після затвердження
цього акта керівником підприємства.
Відібрані для знищення документи, що
містять комерційну таємницю, перед передаванням на перероблення як макулатура повинні подрібнюватися до стану, що виключає
можливість їх прочитання.

Відібрані для знищення документи,
що містять комерційну таємницю,
перед передаванням на
перероблення як макулатури
повинні подрібнюватися до стану,
що виключає можливість їх
прочитання

Відбір документів для знищення
На документи постійного строку зберігання
або зі строком зберігання «до ліквідації підприємства» та тривалого (понад 10 років) зберігання з грифом обмеженого доступу складають описи справ, оформляють обкладинки
справ, а також здійснюють їх оформлення відповідного до архівних правил*.
Відібрані для знищення документи, строк
зберігання яких минув, включають до акта
* При оформленні справ рекомендується керуватися
Правилами організації діловодства та архівного зберігання
документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях,
затвердженими наказом Міністерства юстиції України від
18 червня 2015 року № 1000/5.
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Якщо обсяг справ, відібраних для знищення, є незначним, вони можуть бути спалені,
про що в акті робиться відмітка.
Після знищення документів з грифом обмеженого доступу в облікових формах (картках, журналах, номенклатурах, описах справ
тимчасового зберігання) робиться така відмітка: «Знищено. Акт №__ від (дата)».
Інформаційні видання, телефонні й адресні
довідники, копії документів, стенографічні записи та друкарський брак, що також можуть
бути віднесені до категорії секретних документів (видань), дозволяється знищувати без акта,
але з позначкою в облікових формах, що засвідчуються підписами виконавця і працівника, відповідального за їх облік і зберігання. 
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трудові судові спори

Євгенія Каляпіна,

аналітик-консультант, бізнес-тренер
компанії «BST Consulting»

Скорочення персоналу

з мінімальними втратами
для роботодавця

В

ибір теми практичної реалізації пункту 1 статті 40 КЗпП для нового циклу
статей пояснюється кількома міркуваннями.
Першою та основною причиною такого
рішення, звичайно, є критична ситуація, що
склалася на сьогодні. Проблема скорочення
або, за більш м’яким і модним нині визначенням, оптимізації чисельності персоналу та
витрат на оплату праці стала в період економічної кризи однією з найактуальніших для
власників більшості компаній. Комплекс заходів, які вживаються підприємствами для її
подолання, можна представити у вигляді своєрідного «кадрового фітнесу», метою якого
є, на жаль, не стільки оздоровлення, скільки
спроба утримати життєздатність бізнесу на
будь-якому (нехай навіть найнижчому) рівні.
Під час таких вправ важливо не тільки знати міру та не перестаратися, оскільки зайве
«схуднення» штатів здатне згубити навіть найпотужнішу організацію, але й дотримуватись
обов’язкових правил, порушення яких загрожує не попереджувальним свистком спортивного арбітра, а цілком реальним і далеко не
завжди приємним для роботодавця вердиктом судді.
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Крім того, незважаючи на те що питання припинення трудових відносин з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу не
одноразово розглядалися на сторінках нашого
журналу, і можна вважати, що тема досліджена в найдрібніших деталях, вона все ж залишається однією з актуальних і навіть болісних для
роботодавців. Підтвердженням тому є й судова
практика останнього періоду, в якій превалюють
позови щодо звільнення працівників з ініціативи
адміністрації підприємства, а лідируючі позиції
займають судові процеси, пов’язані саме із застосуванням пункту 1 статті 40 КЗпП.
Показовим є і ще один аспект цієї тематики.
У деяких матеріалах ми висловлювали та послідовно доводили тезу про те, що дрібниць у
кадровій роботі не існує, і кожен невірний крок
навіть у пересічних ситуаціях (наприклад, недбале оформлення кадрової документації або
несвоєчасне ознайомлення з нею працівників)
може призвести до небажаних для роботодавця
наслідків. Особливо це необхідно враховувати
зараз, коли увага державних структур до питань
трудових правовідносин значно посилилася, і
кожен відступ від установлених правил загрожує фінансовими витратами. З іншого боку,
занурення у дрібниці та захоплення формаль-
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ною стороною справи також зіслужить погану
службу підприємству, оскільки може виникнути
ситуація, за якої на перший план у діяльності кадрової служби виходить винятково діловодство
та документообіг (часом зайво бюрократизований і громіздкий), а серйозні юридичні питання
залишаються поза увагою.
Як свідчить досвід справді успішних підприємств, тільки потужний сплав двох складових —
пильної уваги та врахування вимог трудового
законодавства й оптимальної системи кадрового діловодства, що забезпечує їх практичну
реалізацію — може гарантувати безпеку та захистити роботодавця від необхідності відволікатися від основного завдання зі збереження
та розвитку бізнесу, щоб в авральному порядку ліквідовувати наслідки кадрових «аварій»,
особливо якщо вони мають усуватися в судовому порядку.
Скорочення персоналу яскраво ілюструє
таку розстановку сил, оскільки для звільнення
за пунктом 1 статті 40 КЗпП неодмінною умовою є не тільки дотримання всіх законодавчих
приписів, яких досить багато (необхідно врахувати всі вимоги, передбачені ст. 42–44, 492,
494, 47, 116, 117, 184 КЗпП та ін.), але й провести ретельне та своєчасне їх оформлення,
послідовно провести процедуру, передбачену
для такого виду розірвання трудового договору. Цей порядок досить докладно, з покроковим алгоритмом дій, раніше розглядався на
сторінках нашого журналу, тому зупинимося
на найпоширеніших помилках, які досить
часто супроводжують такий вид звільнення.
Одним із головних документів, до яких
звертаються суди під час розгляду позовів
громадян до своїх колишніх роботодавців,
досі залишається постанова Пленуму Верхов
ного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада
1992 р. № 9 (далі — Постанова № 9), у пункті 19 якої вказується, що розглядаючи трудові
спори, пов’язані зі звільненням за пунктом 1
статті 40 КЗпП, суди зобов’язані з’ясувати:
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чи справді у відповідача відбулися зміни
в організації виробництва та праці, зокрема,
ліквідація, реорганізація або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
чи додержано власником або уповноваженим ним органом норм законодавства, що
регулюють вивільнення працівника;
які є докази того, що працівник відмовився від переведення на іншу роботу або
що власник чи уповноважений ним орган не
мав можливості перевести працівника з його
згоди на іншу роботу на тому ж підприємстві,
в установі, організації;
чи не користувався вивільнюваний працівник переважним правом на залишення на
роботі;
чи попереджався він за два місяці про
подальше вивільнення.
Найприкметніше, що незважаючи на досить солідний «стаж» і популярність згаданого документа, всі вищенаведені моменти залишаються найбільш поширеними мотивами
судових позовів, а отже, становлять головну
небезпеку в процесі скорочення персоналу.
1. Відсутність змін в організації виробництва та праці підприємства.
Головною передумовою для застосування пункту 1 статті 40 КЗпП є перетворення
організаційного характеру — ліквідація, банкрутство, реорганізація тощо, які тягнуть за
собою необхідність тим чи іншим чином змінити склад персоналу компанії. Отже, наявність двох названих складових є обов’язковою
умовою для початку процедури звільнення.
Це означає, що роботодавець повинен засвідчити та мати докази змін в організації виробництва і праці та їх чіткого взаємозв’язку
з подальшим скороченням чисельності або
штату. Таким чином, не може визнаватися обґрунтованим розірвання трудового договору,
мотивоване винятково зміною власника, організаційно-правової форми підприємства,
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його перепрофілюванням чи іншими заходами
суто організаційного характеру, не пов’язане зі
зміною штатного складу.
Як правило, рішення власника про структурні перетворення підприємства та заплановані у зв’язку з цим звільнення працівників
оформляється наказом по підприємству про
внесення змін у штатний розпис. У ньому доцільно якомога докладніше викласти причини,
що зумовили подальше скорочення. Проте суд
може наполягати і на наданні більш вагомих
доказів необхідності зменшення кількості персоналу, наприклад, техніко-економічних обґрунтувань, розрахунків та інших документів.
Кадровій службі варто звернути увагу на те,
що рішення щодо скорочення має узгоджуватися з установчими та іншими локальними актами підприємства (статут, положення про філії та структурні підрозділи, колективний договір тощо), тобто такі рішення можуть прийматися тільки уповноваженими на те особами чи
органами та мають належно документуватися.
Додаткові заходи, що стосуються підготовчого етапу до скорочення, змушені вживати
роботодавці, на підприємствах яких є професійні спілки. Так, частиною третьою статті 22
Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р.

№ 1045-XIV (далі — Закон № 1045) встановлено, що в разі, коли роботодавець планує
звільнення працівників із причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, установи, організації, він повинен надати первинним профспілковим організаціям
інформацію щодо цих заходів. Такі відомості
мають містити дані щодо причин подальших
звільнень, кількості та категорії працівників,
яких це може стосуватися, термінів проведення звільнень. Крім того, на адміністрацію підприємства покладається обов’язок провести
консультації з профспілками про заходи щодо
запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень. Законодавство встановило й чіткі строки виконання
роботодавцем вищевказаних вимог — завчасно, не пізніше як за три місяці до передбачених звільнень (ст. 22 Закону № 1045).
У свою чергу професійні спілки мають право вносити пропозиції про перенесення строків
або тимчасове припинення чи скасування заходів, пов’язаних із вивільненням працівників.
Аналогічні норми містяться також у статті 494 КЗпП.

Уроки судових спорів…
Ухвала Вищого спеціалізованого суду України (далі — ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ від 29 квітня 2015 р. у справі № 6-7620св15 про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди
Гр-н Н. звернувся до суду, оскільки вважав своє звільнення на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП
незаконним, через те що фактично на підприємстві не було змін в організації виробництва та
праці, а також профспілковим органом не надавалась згода на його звільнення.
Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 19 листопада 2014 р., залишеним без
змін ухвалою апеляційного суду м. Києва від 10 лютого 2015 р., у задоволенні позову відмовлено. Касаційну скаргу гр-на Н. ВССУ визнав такою, що підлягає частковому задоволенню з переданням справи на новий розгляд до суду першої інстанції з таких підстав.
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Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний, виходив із доведеності факту скорочення чисельності та штату працівників і зміни
організаційної структури у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, а також
наявності згоди профспілкового органу на звільнення працівника.
Згідно з наказом від 26 червня 2014 р. «Про зміни в штатному розписі працівників» з 26
вересня 2014 р. зі штату філії Приватного акціонерного товариства (ПрАТ) було виведено
штатну одиницю старшого майстра у зв’язку з тим, що на філії значно зменшився обсяг перевезень, із метою зменшення загальногосподарських виробничих витрат за рахунок більш
продуктивної роботи працівників філії та враховуючи потреби виробництва.
На думку ВССУ, вирішуючи спір, суди першої та апеляційної інстанції не врахували таке.
Пункт 1 статті 40 КЗпП передбачає декілька самостійних підстав для розірвання з ініціативи власника трудового договору з працівником. Застосовані в цій нормі поняття: «ліквідація», «реорганізація», «перепрофілювання», «банкрутство», «скорочення чисельності
або штату працівників» стосуються саме підприємств, установ, організацій як юридичних осіб, а не їхніх структурних підрозділів.
Філії та представництва, як і інші структурні підрозділи підприємства, установи, організації,
не мають статусу юридичних осіб і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством (ст. 95 ЦК України, ст. 64 ГК України).
За таких обставин підставою для розірвання з працівником трудового договору за пунктом 1
статті 40 КЗпП може бути скорочення чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації в цілому як юридичної особи, а не окремої філії.
Відповідно до статуту ПрАТ підприємство, на якому працював позивач, є філією та діє на підставі Положення про філію.
Згідно з пунктом 8.8.3 Положення директор філії розробляє та подає на затвердження
штатний розпис філії та з огляду на нього приймає та звільняє з роботи працівників філії.
Пунктом 4.16 Статуту ПрАТ, головного підприємства, яке є юридичною особою, передбачено, що товариство розробляє та затверджує штатний розпис, визначає фонд оплати
праці та встановлює форми, системи та розміри оплати праці працівників за вимогами
чинного законодавства.
Тобто згідно з нормами Статуту та Положення чисельність працівників і внесення змін до
штатного розпису філії погоджується та затверджується товариством, а не філією.
Вирішуючи спір, суди вважали, що погодження внесення змін до штатного розпису, викладене в листі керівництва ПрАТ, адресованому директору його філії, не є належним за формою,
проте за суттю узгоджується з вимогами пункту 8.8.3 Положення про філію та не може бути достатньою підставою для визнання звільнення позивача таким, що вчинено з порушенням установленого законом порядку.
Однак із такими висновками судів погодитись не можна з огляду на таке.
Відповідно до Державного класифікатора України «Державний класифікатор управлінської
документації» ДК 010-98 (далі — ДК) штатний розпис є організаційно-розпорядчим документом, що використовується для вирішення організаційно-розпорядчих завдань управління.
Отже, штатний розпис — це локальний нормативно-правовий акт, тобто документ,
яким у разі його затвердження зобов’язане керуватися підприємство у своїй діяльності.
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З огляду на це його повинен складати винятково уповноважений працівник підприємства.
Крім того, оскільки штатний розпис є організаційно-розпорядчим управлінським документом, то на нього поширюється Національний стандарт України «Державна уніфікована
система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003)», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. № 55, який набрав чинності 1 вересня 2003 р.
Листом Міністерства соціальної політики України «Про затвердження штатного розпису» від
22 березня 2012 р. № 42/06/186-12 роз’яснено, що штатний розпис приймається, затверджується керівником підприємства шляхом видання спеціального локального нормативного акта
(наказу), який буде визначати кількість працівників кожної професії з розподілом штатних одиниць за структурними підрозділами підприємства.
Наказ, яким буде затверджений штатний розпис, оформлюється з дотриманням усіх вимог
до організаційно-розпорядчої документації ДСТУ 4163-2003, який поширюється на організаційно-розпорядчі документи — постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування; підприємств, установ, організацій та їх об’єднань усіх форм власності.
Такі документи також повинні мати всі необхідні реквізити, зокрема назву організації, виду
документа, дату, реєстраційний індекс документа, заголовок до тексту документа, текст документа, підпис тощо.
Суди вказане не врахували, не дали оцінку тому, чи затверджувався штатний розпис філії керівником ПрАТ у встановленому законодавством порядку, чи погоджено відповідачем,
який є філією, внесення змін в організацію виробництва філії з головним підприємством; чи
додержано норм законодавства, що регулюють вивільнення працівника.
Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від
18 березня 2015 р. у справі № 6-42274св14 про поновлення на роботі, стягнення середньомісячного заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди
В обґрунтування своїх вимог гр-н Б. посилався на те, що працював на Державному підприємстві
(ДП) із 1983 р. Наказом від 14 травня 2014 р. його звільнено з роботи у зв’язку з припиненням
діяльності підприємства за пунктом 1 статті 40 КЗпП. Розірвання трудового договору вважав
безпідставним і проведеним без дотримання необхідної процедури.
Рішенням Галицького районного суду Івано-Франківської області від 21 серпня 2014 р., залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Івано-Франківської області від 22 жовтня 2014 р.,
у задоволенні позову відмовлено.
Розглянувши касаційну скаргу гр-на Б., колегія суддів судової палати у цивільних справах
ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ вирішила, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Наказом Фонду державного майна України від 3 лютого 2014 р. передано цілісний майновий комплекс ДП в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю (далі — Товариство) на
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10 років. Факт передання цілісного майнового комплексу підтверджується договором оренди й
актом приймання-передавання державного майна від 25 лютого 2014 р.
Наказом Державного агентства рибного господарства України від 27 лютого 2014 р. вирішено припинити діяльність ДП шляхом його реорганізації через приєднання до Товариства
як орендаря цілісного майнового комплексу. Одним із пунктів цього наказу є забезпечення соціально-правових гарантій працівникам, передбачених чинним законодавством.
Адміністрація ДП зверталась із листом до Товариства з вимогою працевлаштувати переведенням усіх працівників, у зв’язку з чим Товариство надіслало перелік вільних посад згідно зі
своїм штатним розписом, які мало намір заповнити, та зазначило, що посади позивача в ньому
немає, так само як і інших вільних місць.
Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції, з висновками якого погодився суд
апеляційної, виходив із того, що відповідачем правомірно відповідно до вимог пункту 1 статті 40
КЗпП звільнено позивача з роботи у зв’язку з реорганізацією підприємства шляхом приєднання
до орендаря.
Проте з висновками судів погодитися не можна.
Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення визначено положеннями статей 104–109 ЦК України.
Як вбачається з матеріалів справи, у зв’язку з переданням цілісного майнового комплексу ДП
в оренду Товариству прийнято рішення про припинення діяльності ДП шляхом його реорганізації через приєднання до іншого суб’єкта господарювання. Отже, Товариство є правонаступником майнових прав та обов’язків ДП.
На підставі частини третьої статті 36 КЗпП у разі зміни власника підприємства, а також у
разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового
договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу можливе лише в разі скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП).
У випадках зміни власника підприємства (установи, організації) чи його реорганізації (злиття
з іншим підприємством, приєднання до іншого підприємства, поділу підприємства, виділення
з нього одного або кількох нових підприємств, перетворення одного підприємства в інше, наприклад, державного підприємства в орендне або підприємства в господарське товариство) дія
трудового договору працівника продовжується (частина третя ст. 36 КЗпП в редакції від 19 січня
1995 р.). Звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП у разі реорганізації підприємства або його
перепрофілювання може застосовуватися, якщо це супроводжується скороченням чисельності або штату працівників, змінами в їх складі за посадами, спеціальністю, кваліфікацією,
професіями. Працівник, який був незаконно звільнений до реорганізації, поновлюється на роботі на тому підприємстві, де збереглося його попереднє місце роботи (п. 19 Постанови № 9).
Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції на вказані норми матеріального права уваги не звернув; не врахував, що реорганізація ДП відбулася шляхом його приєднання до
Товариства, яке є правонаступником майнових прав та обов’язків ДП, і в такому випадку дія
трудового договору позивача продовжується; пославшись на скорочення чисельності та штату
працівників, питання його скорочення не дослідив; не з’ясував, чи справді на ДП відбулося скорочення чисельності або штату працівників, чи додержані власником норми законодавства, що
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регулюють вивільнення працівника, з урахуванням того, що в матеріалах справи немає наказу
про таке скорочення.
Апеляційний суд, перевіряючи законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції,
допущених судом помилок не виправив і залишив рішення без змін.
Допущені судами попередніх інстанцій порушення норм процесуального права унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, тому судові рішення не можуть вважатись законними й обґрунтованими, через що вони підлягають скасуванню з переданням справи на новий розгляд до суду першої інстанції.
2. Недотримання переважного права працівника бути залишеним на роботі.
Напевно, багато кадровиків і керівників погодяться з тим, що складання поіменного списку працівників, які підлягають скороченню, є
чи не найскладнішим завданням із моральної
точки зору. Проте якими б не були етичні міркування адміністрації, критерії, якими необхідно керуватися в цьому випадку, встановлені
законодавством, а саме статтею 42 КЗпП. Суди
наполягають на тому, що застосовуватися вони
мають саме в тій послідовності, в якій вони в
ній наведені. Отже, як би не хотілося надати перевагу особам, які виховують дітей (особливо
малолітніх), учасникам бойових дій і ветеранам виробництва, зробити це можна лише за
наявності в них рівної з іншими працівниками
кваліфікації та продуктивності праці (частина перша ст. 42 КЗпП). Якщо ж перед адміні-

страцією стоїть вибір між сімейною особою,
яка має двох утриманців, і працівником, який
отримав професійне захворювання на цьому
ж підприємстві, скороченню підлягає останній.
Оцінюючи зазначені показники, варто брати до уваги не лише освітній рівень і стаж роботи, але й інші чинники — наявність спеціальних знань, рівень виробничої дисципліни,
а також здатність виконувати завдання та доручення керівництва (див. Правові позиції ВСУ
від 1 грудня 1997 р., а також інформаційний
лист ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних
справ від 16 січня 2012 р.). Враховуючи те, що
поняття кваліфікації та продуктивності праці є
оціночним, роботодавцеві варто убезпечити
себе від підозр в упередженості та наявності
будь-яких особистих мотивів, заручившись
доказами, що підтверджують об’єктивність і
виваженість прийнятого рішення.

Уроки судових спорів…
Рішення Суворовського районного суду м. Одеси від 24 жовтня 2014 р. у справі
№ 523/1409/14-ц про визнання звільнення незаконним, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу
Гр-ка С. вважала незаконним своє звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП із посади економіста комунального підприємства, оскільки в роботодавця немає обґрунтування скорочення чисельності штату, не врахована продуктивність її праці, яка є вищою, ніж в інших
працівників відділу, кваліфікацію (наявність вищої освіти), а також переважне право на за-
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лишення на роботі, оскільки стаж її роботи на підприємстві більший, ніж в інших працівників, вона є одинокою матір’ю, отже, адміністрацією не взято до уваги, що в її сім’ї немає
інших працівників із самостійним заробітком.
Судом установлені такі факти та правовідносини.
2 жовтня 2013 р. керівником КП було видано наказ про зміни у штатному розписі підприємства, в якому зазначено, що у зв’язку із зміною організаційно-штатної структури та з
метою найбільш ефективного використання фонду оплати праці скорочені дві штатні одиниці економіста 1-ї категорії та штатна одиниця старшого бухгалтера.
Економічного обґрунтування змін у штатному розписі немає, також немає висновку
профспілкової організації щодо зміни організаційно-штатної структури, зокрема щодо
зведення кількості осіб, які підлягають звільненню, до мінімуму та щодо пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.
7 жовтня 2013 р. видано наказ про попередження працівників підприємства про подальше звільнення у зв’язку із скороченням штату фінансово-економічного відділу та про
ознайомлення з переліком вакантних посад на підприємстві: учень водія трамвая, тролейбуса; водій трамвая, тролейбуса; кондуктор. Із зазначеним наказом позивач ознайомилася
8 жовтня 2013 р. Вакантна посада бухгалтера, на яку 21 листопада 2013 р. було прийнято іншу особу, позивачці не пропонувалась.
З аналізу положень пункту 1 частини першої, частини другої статті 40, статті 43 КЗпП,
частини третьої статті 22 Закону № 1045 та обставин, за яких відбулося звільнення
гр-ки С., суд дійшов висновку про те, що вона підлягає поновленню на роботі за таких
підстав.
Перш ніж видати наказ про звільнення працівників за скороченням штату, слід довести необхідність скорочення штату та звільнення. Підприємство, установа, організація мають підготувати техніко-економічне обґрунтування на скорочення посад і штату
працівників, яке обов’язково необхідно погодити з профспілковим комітетом, який діє на
підприємстві. Тільки після цього складається і затверджується новий штатний розпис.
Суд не має права обговорювати питання доцільності скорочення чисельності або штату працівників, зазначене є винятковою компетенцією власника або уповноваженого ним
органу. Разом із тим суд зобов’язаний встановити, чи відбулося скорочення чисельності
або штату працівників, яке призвело до вивільнення працівника, у встановлений законом
спосіб і порядок.
Так, порушуючи вимоги статті 22 Закону № 1045, адміністрація КП взагалі не надавала профспілковому органу економічного обґрунтування змін у штатному розписі,
оскільки його немає.
Суд не бере до уваги посилання представника відповідача про листування КП із міськ
радою, оскільки листування не передбачено жодним нормативним актом, а отже, не має
юридичної сили, не може заміняти складання техніко-економічного обґрунтування скорочення посад і штату працівників.
Крім того, задовольняючи позов про поновлення на роботі, суд звернув увагу на те, що
адміністрація та профком без ретельної перевірки працівників економічного відділу, а отже,
без виконання вимог частини першої статті 42 КЗпП щодо визначення працівників,
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які мають більш високу кваліфікацію і продуктивність праці за сукупністю цих двох показників, відразу застосували положення частини другої цієї статті, що є неприпустимим.
Згідно з частиною першою статті 42 КЗпП під час скорочення чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам із більш високою кваліфікацією та продуктивністю
праці.
Пунктами 1–4 частини другої статті 42 КЗпП визначено, що за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:
 сімейним — за наявності двох і більше утриманців;
 особам, у сім’ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;
 працівникам із тривалим безперервним стажем роботи на підприємстві, в установі,
організації;
 працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах без
відриву від виробництва.
Судом на виконання вимог частини першої статті 42 КЗпП на підставі пояснень сторін і
письмових доказів установлено, що позивачка має найвищу у відділі продуктивність праці
та вищу кваліфікацію за інших працівників відділу, які мають лише середню освіту. Крім
того, слід зазначити, що кваліфікація працівника визначається такими факторами, як рівень загальних і спеціальних знань; стаж роботи на цій або аналогічній посаді, необхідний для оволодіння професією.
Характеристика кваліфікаційних груп працівників будь-якого підприємства, установи
чи організації, незалежно від форм власності, визначається таким чином:
 спеціалісти вищої кваліфікації — вища спеціальна освіта та досвід роботи за фахом
понад п’ять років;
 спеціалісти середньої кваліфікації — вища спеціальна освіта та практичний досвід
роботи за фахом до п’яти років;
 спеціаліст-практик — вища освіта (без спеціальної освіти) або середня спеціальна
освіта (термін навчання — три роки) та значний досвід роботи;
 висококваліфіковані робітники — середня спеціальна освіта (термін навчання — 1–2
роки), великий досвід практичної роботи на найбільш складних ділянках;
 кваліфіковані робітники — середня спеціальна освіта (термін навчання — 1–2 роки)
та досвід роботи понад п’ять років.
Таким чином, працівники відділу, яким було надано перевагу, мають нижчу кваліфікацію, ніж звільнена гр-ка С. Незважаючи на те що гр-ка С. і гр-ка П. мають однакову кваліфікацію, позивач пропрацювала на підприємстві сім років, а гр-ка П. тільки три, отже, кваліфікація позивачки є більш високою. Встановлене підтверджується особовими справами
зазначених працівників і порівняльною таблицею.
Суд звернув увагу на грубе порушення адміністрацією підприємства та профспілки
норм трудового законодавства, а саме на те, що застосування частини другої статті 42
КЗпП допускається тільки якщо дотримано вимоги частини першої цієї статті, якщо документально встановлені рівні умови праці та кваліфікації працівників, які підлягають
вивільненню у зв’язку із скороченням штату.
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За таких підстав суд вважав, що адміністрація безпідставно застосувала до працівників
відділу переважне перед позивачкою право на залишення на роботі, а саме те, що одна з
працівниць навчається у вищому навчальному закладі (п. 4 частини другої ст. 42 КЗпП),
а інша — пропрацювала на підприємстві 29 років (п. 3 цієї ж норми), оскільки позивачка
має переважне право перед ними на залишення на роботі за першою частиною вказаної
статті, адже має вищу кваліфікацію (навіть якщо умови праці були рівні), отже, звільнення
відбулося із порушенням закону, а тому вона підлягає поновленню на роботі.
Суд поставився критично й до рішення профспілки від 29 листопада 2013 р. щодо надання згоди на звільнення працівниці, оскільки на вимогу суду профспілкою не надано
жодного (крім протоколу) обґрунтованого документа, на підставі якого цей орган ухвалив таке рішення. Отже, суд вважав, що рішення профспілки ухвалене із грубими порушеннями вимог статті 2 Закону № 1045.
Рішення суду першої інстанції було залишене без змін Апеляційним судом Одеської області, який своєю ухвалою від 19 січня 2015 р. відхилив апеляційну скаргу КП.
Касаційну скаргу адміністрації КП також було відхилено відповідно до ухвали ВССУ з
розгляду цивільних і кримінальних справ від 1 квітня 2015 р.

Закінчення читайте в наступному номері
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Атестація

працівників підприємства

Д

ля визначення рівня кваліфікації,
знань, практичних навиків, ділових
якостей працівників, встановлення їх
відповідності (невідповідності) робочим місцям або посадам, які вони займають,
і виявлення їхніх потенційних можливостей
для подальшого професійного росту на підприємствах, установах, організаціях (далі —
підприємства) проводиться атестація працівників. Правильне проведення атестації працівників на основі обґрунтованих критеріїв оцінювання їхньої професійної кваліфікації та
ділових якостей і з урахуванням результатів
їхньої практичної роботи сприяє раціональному розміщенню працівників на робочих місцях
або в структурних підрозділах, ефективному
використанню їхніх знань, умінь і навичок.

Нормативно-правові акти,
які регулюють питання атестації
Нормативно-правові акти (далі — НПА), які
регулюють порядок проведення атестації
працівників підприємства, можна умовно
розподілити на:
 загального характеру, дія яких поширюється на працівників «звичайних» підприємств;
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 ті, які поширюються лише на окремі види (сфери) економічної діяльності або
окремі професійні категорії (групи), для яких
характерна особлива специфіка діяльності.
Основним НПА у сфері атестації працівників загального характеру є Закон України
«Про професійний розвиток працівників» від
12 січня 2012 р. № 4312-VI (далі — Закон
№ 4312), який містить спеціальний розділ ІІІ
«Атестація працівників». На підставі статті 1
Закону № 4312 атестація працівників — це
процедура оцінки їхнього професійного рівня
відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам.
Іншими НПА в цій сфері, що більш детально регулюють окремі питання атестації персоналу (в частині, що не суперечить Закону
№ 4312), є:
постанова Ради Міністрів СРСР «Про
проведення атестації керівних, інженернотехнічних працівників та інших спеціалістів
підприємств і організацій промисловості,
будівництва, сільського господарства, транспорту і зв’язку» від 26 липня 1973 р. № 531
(далі — Постанова № 531);
Положення про проведення атестації
керівних, інженерно-технічних працівників та
інших спеціалістів підприємств і організацій
промисловості, будівництва, сільського госпо-
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дарства, транспорту і зв’язку, затверджене постановою Державного комітету Ради Міністрів
СРСР з науки і техніки та Державного комітету
Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати від 5 жовтня 1973 р. № 470/267;
 Типовий перелік посад керівних, інженерно-технічних працівників та інших фахівців промисловості, будівництва, сільського
господарства, транспорту і зв’язку та інших
галузей народного господарства, що підлягають атестації відповідно до постанови
Ради Міністрів СРСР від 26 липня 1973 р., затвердженої постановою Держкомітету СРСР
з науки і техніки та Держкомпраці СРСР від
22 жовтня 1979 р. (далі — Типовий перелік).
Зазначені НПА Радянського Союзу чинні згідно з постановою Верховної Ради «Про
порядок тимчасової дії на території України
окремих актів законодавства СРСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-XII.
Норми вищеперелічених НПА не поширюються на науково-дослідні, проектні, проектно-конструкторські та технологічні організації, а також на науково-дослідні підрозділи
вищих навчальних закладів, про що безпосередньо сказано в Постанові № 531. Саме для
зазначених сфер діяльності, а також деяких
інших (соціальної роботи, державної служби,
культури тощо) за роки незалежності в Україні були прийняті окремі НПА.
Також були прийняті НПА і для окремих
професійних категорій (груп), наприклад, Положення про порядок проведення атестації
працівників керівного складу державних
підприємств, затверджене постановою КМУ
від 27 серпня 1999 р. № 1571.
Відповідно до законодавства можуть бути
прийняті внутрішні положення про проведення атестації як додаток до колективного
договору чи затверджені власником як окремий документ за погодженням із профспілковим органом (додаток 1). Такі положення як
локальні нормативні акти можуть враховувати специфіку діяльності конкретних підпри-
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ємств, а також деталізувати або конкретизувати окремі питання атестації працівників.
Слід зауважити, що норми такого положення
про атестацію не можуть погіршувати умови
проведення атестації працівників або бути
більш жорсткими, ніж це передбачено чинним законодавством.

Які професійні категорії персоналу
підлягають атестації
Для визначення професійних категорій працівників, які підлягають атестації, слід керуватися згаданим вище Типовим переліком,
у якому згадуються такі професійні категорії
працівників:
Керівники: головні та старші (на правах головних) фахівці всіх найменувань. Начальники
(завідуючі) баз, бюро, груп, інспекцій, кабінетів,
камер, кас, контор, майстерень, лабораторій,
відділень, відділів, парків, розплідників, майданчиків, виробництв пунктів, резервів, секторів, складів, служб, станцій, ділянок, філіалів,
господарств, сховищ, експедицій. Начальники
агентств, аеродромів, аеропортів, вагонів, вахт,
вентиляції, депо, дистанцій, доків, маршрутів,
машин, маяків, змін, цехів, естакад тощо. Завіду
вачі архівами, вантажними дворами, канцеляріями, коморами, кімнатами, секціями тощо.
Керівники відділень, сільськогосподарських ферм (ділянок), груп, польотів тощо.
Майстри, виконавці робіт, технічні керівники, бригадири тваринницьких і рослинницьких
бригад. Капітани, капітани-наставники, командири, командири-наставники.
Фахівці: агенти морські, агрономи всіх
спеціальностей і найменувань, адміністратори, архітектори, біологи, бухгалтери всіх
найменувань, диспетчери, інспектори, маркшейдери, математики, методисти, механіки, перекладачі, програмісти, психологи,
редактори, рибоводи, соціологи, технологи
всіх найменувань, товарознавці, топографи,
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Додаток 1

Положення про атестацію працівників ТОВ «Технологія»
Погоджено
на засіданні профкому підприємства
Протокол №____від_____2015 р.
Голова профкому _____ П. П. Петров
Юрисконсульт ________Г. Г. Гринів

Затверджую
Директор ___________І. І. Іванов
«____» _____________2015

1. Загальні положення
Це Положення визначає порядок проведення атестації працівників ТОВ «Технологія»
(далі — підприємство), яка проводиться з метою поліпшення якості добору та розстановки кадрів на підприємстві, стимулювання працівників до підвищення кваліфікації, поліпшення якості
й ефективності роботи, забезпечення розвитку професійної кар’єри працівника та є компетентною оцінкою ділових якостей працівників підприємства і результатів їхньої праці.
Атестації відповідно до цього Положення підлягають усі працівники підприємства, які працюють на посадах, що належать до професійних груп професіоналів, фахівців і технічних службовців, крім вагітних жінок, осіб, які працювали на посаді, яку займають, менше року тощо.
Атестація працівників, які належать до професійних груп керівників і робітників, регулюється іншими Положеннями про атестацію.
Чергова атестація проводиться раз на три роки.
Позачергова атестація проводиться за особистою заявою працівника або за рішенням
атестаційної комісії щодо конкретного працівника під час попередньої атестації.
2. Порядок підготовки до атестації
Атестація працівників проводиться в індивідуальному порядку.
Щороку директором підприємства затверджується графік проведення атестації працівників, який складається на підставі підготовленого відділом кадрів списку працівників, які
підлягають атестації.
Інформація про проведення атестації доводиться керівником структурного підрозділу
до відома працівника, який підлягає атестації, під підпис не пізніше ніж за два місяці до
дати проведення атестації.
Для організації та проведення атестації працівників наказом директора утворюється постійна атестаційна комісія чисельністю не менше трьох членів у складі голови — заступника директора підприємства, секретаря, членів комісії — висококваліфікованих працівників
підприємства.
Атестаційна комісія має право залучати до своєї роботи кваліфікованих експертів із різних галузей знань, у т. ч. у встановленому порядку із сторони, на платній основі, для компетентної оцінки придатності окремих фахівців посаді (виконуваній роботі).
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На працівника, який підлягає атестації, складається характеристика, яка підписується
керівником його структурного підрозділу.
Секретар атестаційної комісії не пізніше ніж за два тижні до дати проведення атестації
представляє в комісію матеріали (мають бути підготовлені керівником структурного підрозділу та відділом кадрів) на кожного працівника, який атестується. До складу матеріалів можуть належати за необхідності копії документів про освіту, підвищення кваліфікації,
стаж роботи, атестаційний лист (частково заповнений), посадова інструкція працівника,
характеристика безпосереднього керівника, дані опитування думки працівників підприємства, відгуки про працівника, який підлягає атестації, з боку партнерів (клієнтів, замовників) підприємства, з якими він контактує у процесі своєї професійній діяльності.
Працівник, який підлягає атестації, повинен не менше ніж за два тижні до дати проведення атестації бути ознайомлений із представленими в комісію матеріалами. Він також
має право представити в комісію інші матеріали, які, на його думку, можуть вплинути на
результати атестації.
3. Порядок проведення атестації
Атестаційна комісія правомочна за участі в її засіданні не менше двох третин членів
комісії.
Працівник, який підлягає атестації, зобов’язаний бути присутнім на засіданні комісії.
У разі нез’явлення працівника, який був належним чином проінформований про проведення атестації, його атестація не проводиться, а інформація головою комісії доводиться до
відома директора підприємства для прийняття ним рішення.
Атестація передбачає такі етапи:
 вивчення членами атестаційної комісії всіх представлених у комісію матеріалів;
 характеристика працівника його безпосереднім керівником;
 співбесіда з працівником;
 оцінка відповідності працівника, який підлягає атестації, посаді (виконуваній роботі),
складання рекомендацій;
 голосування членів комісії;
 ознайомлення працівника, який підлягає атестації, з результатами атестації.
Не допускається проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації працівника за
ознаками, що безпосередньо не пов’язані з виконуваною роботою.
На підставі представлених матеріалів та їх обговорення атестаційна комісія приймає
одне з таких рішень: відповідає займаній посаді, відповідає посаді за певних умов, не відповідає займаній посаді.
Рішення атестаційної комісії приймається стосовно кожного працівника, який атестується, простою більшістю голосів членів комісії відкритим голосуванням. У разі однакового розподілу голосів рішення приймається на користь працівника, який атестується.
Атестаційна комісія також може ухвалити рекомендації про переведення на іншу посаду, підвищення (зниження) кваліфікаційної категорії, призначення позачергової атестації. Ці рекомендації можуть бути розглянуті директором протягом двох місяців із дня
проведення атестації.
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Рішення атестаційної комісії відображається в атестаційному листі працівника, який
має містити прізвище, ім’я та по батькові, рік народження атестованого, відомості про його
освіту, спеціальність і кваліфікацію за освітою, загальний трудовий стаж, найменування посади, оцінку діяльності за результатами голосування та рекомендації атестаційної комісії.
Рішення підписується головою і секретарем атестаційної комісії та доводиться до відома працівника та директора підприємства протягом трьох днів після його прийняття.
Директор підприємства своїм наказом затверджує результати атестації та відповідно
до цих результатів може прийняти рішення про призначення (переведення) працівника на
іншу посаду, встановлення йому кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), направлення на підвищення кваліфікації або звільнення згідно із трудовим законодавством.
4. Порядок розгляду спорів із питань атестації працівників
Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у порядку, встановленому законодавством.
Директор підприємства має право через скаргу або з власної ініціативи подати атестаційну справу працівника на повторний розгляд.
Рішення директора підприємства про розірвання трудового договору з працівником
за результатами атестації може бути оскаржене відповідно до законодавства про порядок
розгляду індивідуальних трудових спорів.
фармакологи, фізіологи, хіміки, художники,
штурмани, економісти всіх спеціальностей і
найменувань, електромеханіки, енергетики,
юрисконсульти тощо.
Зауважимо, що до Типового переліку
включені базові найменування посад керівних працівників і фахівців. Також атестації
підлягають працівники, які займають посади,
утворені від указаних базових найменувань
(наприклад, заступники та помічники керівників; старші, змінні, чергові, групові, районні
фахівці), а також фахівці різних кваліфікаційних категорій (наприклад, конструктори, модельєри тощо I, II і III категорій).
Атестація керівних працівників і фахівців, які призначаються та звільняються з посади вищестоящими органами, проводиться в атестаційних комісіях при цих органах
управління. Атестація працівників невеликих
підприємств також може проводитися при
вищому за підпорядкованістю органі управління підприємствами.
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Слід також звернути увагу й на те, що колишня (за часів СРСР) професійна категорія
«фахівці» («спеціалісти») фактично охоплює
всіх тих працівників, які за сучасними нормами національної професійно-класифікаційної системи класифікуються як «професіонали», «фахівці» і «технічні службовці»
(переважно).
Зазначений перелік може бути розширений
або, навпаки, за необхідності звужений міністерствами, відомствами або окремими підприємствами з урахуванням специфіки їхньої
діяльності, що має бути визначено у відомчих
НПА або локальних нормативних актах підприємств.

Загальні питання проведення
атестації
Рішення про проведення атестації працівників приймається міністерством, іншим цент
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ральним органом виконавчої влади, органом
місцевого самоврядування або власником підприємства відповідно до законодавства. Атестація може умовно розподілятися на:
чергову — проводиться раз на три-п’ять
років;
позачергову — проводиться не пізніше ніж через рік із дня попередньої атестації
для працівників, які повинні пройти повторну атестацію після прийняття рішення попередньою атестаційною комісією про відповідність займаній посаді за умови виконання
рекомендацій щодо підвищення кваліфікації
певного фахового напряму.
До чергової атестації не включаються
особи, які працювали на посаді, яку займають менше року; молоді спеціалісти в період
строку обов’язкової роботи після закінчення
навчального закладу, вагітні жінки; особи, які
доглядають за дитиною віком до трьох років
або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;
одинокі матері або одинокі батьки, які мають
дітей віком до 14 років; неповнолітні; особи,
які працюють за сумісництвом.
Рішення про проведення атестації оформлюється наказом керівника підприємства (як
правило, за погодженням із профспілковим
органом), у якому і визначаються конкретні
строки, а також графік проведення атестації.
Ця інформація має бути доведена і до відома
працівників, які підлягають атестації, не пізніше ніж за два місяці до її проведення.

Атестаційна комісія
Атестація працівників проводиться атестаційною комісією, кількісний і персональний склад
якої визначається згаданим вище наказом керівника підприємства або/та в Положенні про
атестацію. Головою атестаційної комісії, як
правило, призначається один із керівників підприємства. Крім нього до складу комісії також
входять секретар та інші члени комісії (інші
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керівники підприємства, висококваліфіковані
фахівці різних структурних підрозділів, представники профспілок).
Безпосередній керівник працівника, який
підлягає атестації, не може бути членом
атестаційної комісії.
Склад комісії має забезпечувати об’єк
тивний розгляд і професійну оцінку роботи
працівника, який атестується, його професійних та організаційних якостей, а також принциповий підхід до підготовки рекомендацій
щодо подальшого використання його досвіду
та знань на посаді.
Атестація працівників, які входять до складу атестаційної комісії, передує атестації інших
працівників, або вони проходять атестацію в
цій комісії на загальних підставах (у цьому випадку вони не беруть участі в голосуванні).
В окремих випадках (для атестації працівників певних професійних категорій або
структурних підрозділів) може утворюватися
і кілька атестаційних комісій різного складу,
які забезпечують більш повне врахування
специфіки професійної діяльності працівників шляхом включення до складу таких комісій вузькоспеціалізованих фахівців в окремих
видах (сферах) діяльності, у т. ч. у встановленому порядку із сторонніх організацій.

Порядок (основні етапи)
проведення атестації
Як правило, процес атестації складається з
таких етапів: підготовчого; безпосередньо
процедури самої атестації; прийняття рішень
за результатами атестації.
На підготовчому етапі готуються матеріали для проведення атестації, які подаються
в атестаційну комісію не пізніше ніж за два
тижні до атестації. Ці матеріали включають:
атестаційний лист (додаток 3) — готує
кадрова служба, містить об’єктивну інформацію про працівника, а саме: його освіту, стаж
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Додаток 2
НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА
НАКАЗ
11.06.2015

м. Київ

№ 165-К

Про проведення атестації керівників, фахівців
і технічних службовців підприємства
На підставі Положення про порядок проведення атестації керівників, фахівців і
технічних службовців на підприємстві (або іншого нормативно-правового акта)
НАКАЗУЮ:
1. Провести в період з ________ до ________ 20__ р. атестацію керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців підприємства.
2. Затвердити:
2.1. Список керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців
підприємства, які підлягають атестації (додаток 1 до наказу).
2.2. Графік проведення атестації (додаток 2 до наказу).
2.3. Склад атестаційної комісії (додаток 3 до наказу).
3. Керівникам структурних підрозділів підготувати відгуки-характеристики на працівників підрозділу, які підлягають атестації:
3.1. Не пізніше як за два тижні до атестації передати в атестаційну комісію характеристики й атестаційні листи попередньої атестації.
4. Відділу кадрів:
4.1. Довести не пізніше як за два тижні до атестації до відома працівників, які підлягають атестації (під підпис), Положення (або назва іншого нормативно-правового акта) та цей наказ.
4.2. Підготувати для проведення атестації:
— атестаційні листи попередньої атестації;
— бланки атестаційних листів чергової атестації.
4.3. Забезпечити заповнення розділів щодо загальних даних атестаційних листів працівників, які підлягають атестації, згідно з Положенням.
4.4. Після проведення атестації узагальнити матеріали проведеної атестації та підготувати проект наказу щодо реалізації рішень комісії.
4.5. Поінформувати про результати атестації (зазначається вищий орган
організації, якщо це передбачено) до «___» _________ 20___ р.
5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на _______________.
(посада, ПІБ)

Директор			
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ПІБ

Кадровик України

атестація працівників

роботи за спеціальністю, на підприємстві, на
посаді тощо;
характеристику
(відгук-характеристику) (додаток 4) — готує безпосередній керівник працівника, вона містить узагальнені
результати оцінювання діяльності працівника, всебічну й об’єктивну оцінку результатів
його праці з урахуванням функціональних
обов’язків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також висловлюються необхідні
рекомендації щодо підвищення ефективності
його роботи.

Інші документи (можуть бути передбачені в окремому Положенні про атестацію), які
засвідчують фаховий і кваліфікаційний рівень працівника, його освіту або його професійні досягнення (можуть готуватися самим
працівником).
Характеристика підписується керівником
структурного підрозділу або керівником
підприємства. Працівник має бути ознайомлений зі своєю характеристикою (під підпис)
не пізніше ніж за тиждень до початку атестації.

Додаток 3
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
1. Прізвище, ім’я, по батькові.
2. Рік народження.
З. Освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення.
4. Спеціальність за освітою.
5. Науковий ступінь, вчене звання.
6. Загальний трудовий стаж.
7. Посада, яку обіймає працівник на час атестації, дата призначення на
цю посаду.
8. Виконання рекомендацій попередньої атестації (за наявності).
9. Оцінка професійної кваліфікації та ділових якостей працівника,
результати голосування.
10. Рекомендації атестаційної комісії (із зазначенням мотивів рекомендацій).
11. Зауваження, пропозиції працівника, який атестується.
Голова атестаційної комісії 			ПІБ
Секретар атестаційної комісії 			ПІБ
Члени атестаційної комісії 			ПІБ
Дата проведення атестації
З атестаційним листом
ознайомився(лась)			
Дата
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ПІБ
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Додаток 4
ХАРАКТЕРИСТИКА
______________________________________________________________
(ПІБ та посада, яку займає працівник)

_________ року народження, освіта _____________________, у ___ році
закінчив(ла) ____за спеціальністю «_________________», кваліфікація
_______________________, досвід роботи за фахом ________ років працює на займаній посаді з ____________ року.
Зміст може відображати:
1. Професійні знання.
2. Володіння державною мовою.
3. Дотримання етики поведінки.
4. Аналіз виконання посадових обов’язків.
5. Ділові якості: професійна компетентність — уміння використовувати
сучасні інформаційні технології, засоби комунікації та зв’язку; вибирати
методи та засоби досягнення найкращих результатів; працювати з нормативно-правовими актами, іншими документами тощо.
6. Особисті якості (комунікабельність, уміння налагоджувати стосунки
з колегами, творчий підхід до справи, витриманість і тактовність, цілеспрямованість тощо).
7. Підвищення кваліфікації (види професійного навчання, яке проходив
працівник підприємства, або причини, з яких навчання не проводилося,
здатність до самоосвіти тощо).
8. Пропозиції щодо службового просування.
9. Зауваження й побажання працівнику, пов’язані з безпосереднім
виконанням ним посадових обов’язків.
10. Висновок щодо того, чи відповідає (не відповідає) працівник за своїми професійними якостями займаній посаді.
Керівник структурного підрозділу

підпис

		ПІБ

З характеристикою ознайомлений(а)
Дата

підпис

		ПІБ

Процедура проведення атестації
Під час атестації атестаційна комісія розглядає представлені матеріали та заслуховує
повідомлення працівника, який атестується,
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про його роботу. На засіданні комісії має бути
присутній і керівник підрозділу, в якому працює працівник. У разі нез’явлення працівника
на засідання атестаційної комісії без поважних причин інформація про це має бути дове-
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дена до керівника підприємства для прийняття ним рішення. У частині сьомій статті 11
Закону № 4312 зазначається, що атестація
працівника проводиться тільки в його присутності. Щодо кожного працівника, який
атестується, ведеться, як правило, окремий
протокол засідання атестаційної комісії, але
в локальному акті на конкретному підприємстві можна передбачити й один загальний
протокол, якщо це доцільно через специфіку
підприємства (додаток 5).
За результатами вивчення матеріалів
атестації та заслуховування працівника атестаційна комісія оцінює роботу працівника з
урахуванням його особистого внеску у виконання планів роботи підприємства, особ
ливо завдань із запровадження нової техніки та технології, вдосконалення організації
праці та виробництва; дотримання трудової
дисципліни; кваліфікації та виконання посадових обов’язків, визначених у його посадовій інструкції. Не допускається проведення
оцінки професійного рівня та кваліфікації
працівника за ознаками, що безпосередньо не
пов’язані з виконуваною роботою.
За результатами обговорення зазначених
питань атестаційна комісія відкритим голосуванням дає одну з таких оцінок діяльності
працівника:
відповідає посаді;
відповідає посаді за умови поліпшення
роботи та виконання рекомендацій комісії з
повторною атестацією через рік;
не відповідає посаді.
Атестаційна комісія також може давати
рекомендації щодо заохочення працівників за
досягнуті ними успіхи, просування їх по роботі (службі), переведення їх на іншу роботу,
звільнення із займаної посади, підвищення
їхньої кваліфікаційної категорії, направлення
на навчання тощо.
У засіданні атестаційної комісії та голосуванні повинні брати участь не менше 2/3 членів затвердженого складу атестаційної комісії.
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Результати голосування визначаються більшістю голосів і заносяться в протокол засідання комісії. У разі однакової кількості голосів в
оцінці діяльності працівника, який атестується,
він визнається відповідним посаді.
Оцінка діяльності працівника, який пройшов атестацію, і рекомендації атестаційної комісії заносяться до атестаційного листа, який
складається у двох екземплярах і підписується
головою та членами комісії, які брали участь у
голосуванні. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та роботодавця протягом трьох днів після його прийняття.
Атестаційний лист і характеристика на
працівника, який проходив атестацію, зберігаються в його особовій справі.

Рішення за результатами атестації
За результатами атестації керівник підприємства видає наказ, яким затверджуються результати атестації (додаток 6). Відповідно до
цього наказу керівництвом підприємства за
участі професійних спілок розробляються заходи, спрямовані на виконання рекомендацій
атестаційної комісії, подальше вдосконалення
системи підвищення кваліфікації кадрів, широке застосування наукових методів управління й організації праці, а також організовується
контроль за їх здійсненням.
Керівник підприємства з урахуванням рекомендацій атестаційних комісій в установленому порядку може приймати рішення щодо
застосовування до працівників заходів заохочення, включення до кадрового резерву,
направлення на підвищення кваліфікації або
перепідготовку тощо, а також переводити їх
на інші посади (за наявності вакансій) із більш
високою кваліфікаційною категорією. Якщо
ж за наслідками атестації працівник не відповідає займаній посаді, керівник підприємства
за наслідками рішення атестаційної комісії
може ухвалити рішення, яке оформлюється
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Додаток 5
НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА
ПРОТОКОЛ
засідання атестаційної комісії
«__» _______ 20__ р. № _____
Голова — ПІБ
Секретар — ПІБ
Члени атестаційної комісії:
Порядок денний:
Атестація (ПІБ працівника, який атестується)
СЛУХАЛИ:
питання атестації (ПІБ працівника, який атестується)
ВИСТУПИЛИ:
ПІБ члена комісії
Запитання до працівника, який атестується ________________________
Відповідь на запитання члена комісії _____________________________
Зауваження та рекомендації ___________________________________
УХВАЛИЛИ:
Відповідає займаній посаді ______ голосів
або
Відповідає займаній посаді за умови усунення зазначених недоліків і
виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через
рік ______ голосів;
або
Не відповідає займаній посаді ______ голосів.
За результатами атестації (ПІБ працівника, який атестується)
______________________________________________________________
(зазначити потрібне: відповідає посаді; відповідає займаній посаді за умови усунення
зазначених недоліків і виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;
не відповідає посаді)

Голова атестаційної комісії
Секретар атестаційної комісії
Члени атестаційної комісії
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підпис			ПІБ
підпис			ПІБ
підпис			ПІБ
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наказом, про переведення працівника за його
згоди, на іншу роботу, що відповідає його професійному рівню, або направити на навчання з
подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією. За неможливості переведення
працівника за його згоди на іншу роботу або
в разі відмови працівника від переведення на
іншу посаду, що відповідає його кваліфікаційному рівню, або від професійного навчання за

рахунок коштів роботодавця керівник підприємства може в установленому законодавством
порядку розірвати з ним трудовий договір.
Трудові спори з питань звільнення та відновлення на посаді працівників, визнаних за
наслідками атестації такими, що не відповідають займаній посаді, розглядаються на
підставі чинного законодавства про порядок
розгляду трудових спорів.

Додаток 6
НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА
НАКАЗ
13.07.2015		

м. Київ			

№ 186-К

Про результати атестації керівників, фахівців
і технічних службовців підприємства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити результати атестації.
2. Затвердити список працівників підприємства, визнаних такими, які
відповідають посадам, які вони займають, за умови виконання ними рекомендацій атестаційної комісії, та список працівників, які підлягають повторній атестації.
3. Начальникові відділу кадрів ______________ внести пропозиції щодо:
				

(ПІБ)

— переведення працівників, які не пройшли атестації, на іншу роботу в
установлені законодавством строки;
— переведення працівників, яким рекомендовано підвищити кваліфікаційну категорію, на вакантні посади (з більш високою кваліфікаційною
категорією).
4. Затвердити план заходів щодо виконання рекомендацій атестаційної
комісії.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на _________________.
						

Директор			
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підпис		

(назва посади, ПІБ)

ПІБ
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Додаток до наказу
ПЛАН
заходів щодо виконання рекомендацій атестаційної комісії
за підсумками атестації працівників підприємства,
проведеної _______________ 20___ р.
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№ з/п

Заходи

1

Переглянути та, за необхідності, доповнити
склад резерву для переведення на керівну
роботу

2

Підготувати пропозиції щодо переведення
працівників на вищі вакантні посади

3

Внести пропозиції щодо переведення
на іншу роботу працівників, визнаних
такими, які не відповідають посадам,
які вони обіймають

4

Оформити проекти наказів про розірвання
трудового договору з працівниками,
визнаними такими, які не відповідають
посадам, які вони обіймають,
і не погодилися на переведення на іншу
роботу

5

Підготувати матеріали для позачергової
атестації для працівників, щодо яких
атестаційною комісією прийнято рішення
про відповідність посаді за умови
виконання рекомендацій щодо підвищення
їхньої кваліфікації

6

Скласти список працівників та розробити
графік направлення їх на навчання
для підвищення кваліфікації

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

Заступник директора підприємства

підпис			ПІБ

Голова атестаційної комісії

підпис			ПІБ

Голова профспілкової організації

підпис			ПІБ

Примітка
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Ірина Красовська,

заступник головного редактора
журналу «Заработная плата»

Відпустка з подальшим
звільненням і звільнення
під час відпустки

Зазвичай після відпочинку у відпустці працівники повертаються на роботу та з
новими силами стають до виконання своїх службових обов’язків. Але трапляється,
що окремі з них виявляють бажання звільнитися одразу після відпустки або під
час неї. Чи передбачено таке трудовим законодавством, як правильно оформити
та розрахуватись із працівником у подібній ситуації, читайте далі у статті

Нормативно-правові акти до теми:
Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП);
Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96);
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі – Інструкція № 58);
Перелік типових документів, які 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).

Я

кщо працівник звільняється та не
використав належну йому відпустку
(відпустки), відповідно до Закону
№ 504/96 він може реалізувати своє
право на неї (них) таким чином:
не брати відпустку (відпустки), а отримати за ці дні грошову компенсацію під час
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звільнення (частина перша ст. 24 Закону
№ 504/96);
піти у відпустку (відпустки) й отримати відпускні, а потім звільнитися (ст. 3 Закону
№ 504/96).
Нагадаємо, що за першим варіантом грошову компенсацію можна отримати тільки за
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невикористані дні щорічної відпустки (основної
та додаткових), а також додаткової соціальної
відпустки працівникам, які мають дітей або пов
нолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи
А групи I, згідно зі статтею 19 Закону № 504/96
(далі — додаткова соціальна відпустка). Тобто
якщо працівник має право на іншу, крім зазначених, відпустку (наприклад, на додаткову відпустку в зв’язку з навчанням або творчу) та не
використав її до звільнення, він не зможе отримати за неї компенсацію. У такому разі в нього
залишається один варіант — спочатку використати таку відпустку, а потім — звільнитися.
На думку автора, якщо порівнювати звільнення з грошовою компенсацією зі звільненням
після використання відпустки (звичайно, якщо
працівник має на це час), останній варіант має
низку переваг для працівника. Так, використання працівником відпустки перед звільненням
дає йому змогу скористатися іншими правами,
передбаченими трудовим законодавством,
оскільки час відпустки включається:
до стажу роботи, що дає право на трудову пенсію;
до страхового стажу за загальнообов’язко
вим державним соціальним страхуванням;
до стажу роботи, що дає право на одержання щорічної основної та додаткової відпусток.
Крім того, якщо колективним договором
підприємства передбачена виплата перед відпусткою матеріальної допомоги на оздоровлення, працівник зможе її отримати нарівні з
іншими, якщо до цього він її не отримав у поточному році. Також час відпустки можна використати для вирішення будь-яких особистих
питань, наприклад, для пошуку нової роботи,
якщо працівник звільняється через те що його
не влаштовує робота, на якій він працює.
Працівник може оформити відпустку та
звільнитися в день її закінчення одним із двох
способів:
завчасно, перед відпусткою, попередити
роботодавця про намір розірвати трудові відносини одразу після її закінчення,
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попередити роботодавця про своє звільнення безпосередньо під час відпустки.
Далі окремо розглянемо особливості оформлення таких способів звільнення після відпустки.

Відпустка з подальшим звільненням
Причина звільнення та право на відпустку
З’ясуємо, чи впливає причина звільнення працівника на його право використати відпустку.
Якщо звернутися до частини першої статті 3
Закону № 504/96, то там вказано, що «за бажанням працівника у разі його звільнення (крім
звільнення за порушення трудової дисципліни)
йому має бути надано невикористану відпустку
з наступним звільненням». Як бачимо, законодавством встановлена тільки одна причина, за
якою працівникові може бути відмовлено в наданні відпустки з подальшим звільненням, — це
звільнення за порушення трудової дисципліни.
Ініціатором у такому звільненні є роботодавець. Порушенням трудової дисципліни вважається, зокрема, систематичне невиконання
працівником без поважних причин обов’язків,
покладених на нього трудовим договором або
правилами внутрішнього трудового розпорядку (п. 3 ст. 40 КЗпП), прогул (у т. ч. відсутність на
роботі більше трьох годин протягом робочого
дня) без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП), поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ст. 40
КЗпП). Крім того, відповідно до постанови пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9
звільненням за порушення трудової дисципліни
є також звільнення за п. 8 статті 40 КЗпП, п. 1
та 11 частини першої статті 41 КЗпП, частиною другою статті 41 КЗпП). Отже, працівники,
яких звільняють за зазначеними підставами,
не можуть претендувати на відпустку перед
звільненням: їм, за наявності невикористаних
днів щорічної відпустки, під час звільнення
виплачується грошова компенсація. Разом
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з тим якщо звільнення за ініціативою роботодавця відбувається за іншими підставами,
невикористана відпустка з подальшим звільненням може надаватися.
Якщо звільнення відбувається з ініціативи
працівника за статтею 38 КЗпП, працівнику достатньо лише письмово попередити роботодавця про розірвання трудового договору за
два тижні. До терміну попередження враховуються також і дні щорічної відпустки, тобто
працівник не зобов’язаний два тижні відпрацювати. Він може подати заяву про надання невикористаної відпустки із подальшим звільненням, наприклад, із завтрашнього дня тривалістю
14 календарних днів і більше, а роботодавець
зобов’язаний надати таку відпустку та звільнити
працівника в день її закінчення, незважаючи на
те, що протягом терміну попередження працівник не працював.
У разі коли працівник звільняється у зв’язку
із закінченням строку трудового договору (п. 2
частини першої ст. 36 КЗпП), невикористана
відпустка може за його бажанням надаватися й
тоді, коли час відпустки повністю або частково
перевищує строк трудового договору. У такому
випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки (частина друга
ст. 3 Закону № 504/96).
Щодо можливості надання відпустки з подальшим звільненням з інших підстав, зокрема, звільненням за угодою сторін (п. 1 частини першої ст. 36 КЗпП) або за переведенням
на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду (п. 5 частини першої ст. 36 КЗпП), то відпустка з подальшим звільненням також може надаватися. Та слід звернути увагу, що для припинення трудового договору за цими підставами
потрібна згода роботодавця. Отже, на думку
автора, якщо вже погоджено питання звільнення, а працівник подає заяву про надання
відпустки з подальшим звільненням після погодженої дати звільнення, то роботодавець не
може йому відмовити.
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Документальне оформлення
Як і інші процедури у трудових відносинах,
відпустку з подальшим звільненням слід правильно задокументувати.

Перший документ — заява
Підставою для надання працівникові відпустки
з подальшим звільненням має бути його заява.
Оскільки відбуватимуться дві події: відпустка та
звільнення, може виникнути запитання щодо
кількості заяв. Допускаються два варіанти. Так,
працівник може подати одну заяву, наприклад,
такого змісту: «Прошу надати мені щорічну
основну відпустку з 5 липня 2015 р. тривалістю 18 календарних днів із подальшим звільненням за власним бажанням в останній день
відпустки», або дві заяви: про надання відпустки та про звільнення.
Якщо працівник звільняється за власним
бажанням, він має дотриматися вимог частини
першої статті 38 КЗпП щодо письмового попередження роботодавця про розірвання трудового договору, укладеного на невизначений
строк, за два тижні. Протягом цього строку
працівник має право відкликати свою заяву,
після чого його звільнення не буде проводитися, за винятком випадку, коли на місце працівника за цей час буде запрошена особа в порядку переведення з іншого підприємства чи
організації (частина п’ята ст. 24 КЗпП).

Другий документ — наказ
Незалежно від того, скільки заяв подаватиме працівник щодо надання відпустки з подальшим звільненням, необхідно видати два
окремих накази: про надання відпустки та про
звільнення. Це пов’язано з тим, що за Переліком № 578/5 зазначені накази мають різні
строки зберігання: п’ять років — наказ про надання щорічної відпустки та 75 років — наказ
про звільнення.
Крім того, ці накази зазвичай зберігаються в
різних справах, зокрема наказ про надання від-
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пустки — у справі «Накази про надання відпусток», а наказ про звільнення — у справі «Накази
з особового складу». Першим варто видати наказ про надання відпустки з таким розрахунком,
щоб дотриматися вимог частини першої статті 21 Закону № 504/96 та виплатити працівникові зарплату й відпускні не пізніше ніж за три
дні до початку відпустки.
З наказом про звільнення можна не поспішати (раптом працівник передумає звільнятися або захворіє та доведеться скасовувати
наказ) і видати його за день-два до останнього
дня відпустки (саме цей день буде днем звільнення), щоб устигнути оформити трудову
книжку й розрахувати та виплатити працівникові всі належні суми відповідно до статей 47,
116 КЗпП.
До речі, якщо працівник захворіє під час
відпустки й надасть листок непрацездатності
та заяву про продовження відпустки, це буде
підставою для видання наказу про продовження строку відпустки на кількість календарних
днів, зазначених в листку непрацездатності
(п. 1 частини другої ст. 11 Закону № 504/96),
та перенесення дати звільнення.

Третій документ — трудова книжка
У день звільнення працівника згідно з пунктом 2.4 Інструкції № 58 до його трудової
книжки слід внести запис про звільнення, який
має точно відповідати тексту наказу (розпорядження) керівника підприємства, та видати
її працівникові. У трудовій книжці зазначається порядковий номер запису, дата та підстава
звільнення у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням
на відповідну статтю, пункт закону.

Яку визначити дату звільнення
За частиною першою статті 3 Закону
№ 504/96 у разі надання працівникові відпустки з подальшим звільненням датою
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звільнення є останній день відпустки. Але тут
кадрова служба може стикнутися з таким запитанням: як правильно визначити цю дату,
враховуючи те, що період щорічної відпустки
включається до стажу роботи, який дає право
на відпустку?
Розрахувати останній день відпустки та
визначити дату звільнення можна таким чином:
 обчислити кількість невикористаних
днів відпустки, що належить працівникові на
дату початку відпустки, вказану в заяві працівника;
 додати розраховану кількість невикористаних днів відпустки до дати, з якої працівник бажає піти у відпустку;
 обчислити кількість невикористаних
днів відпустки, що належать працівникові, але
тепер з урахуванням часу самої відпустки,
тобто з дати початку робочого року до останнього дня відпустки.
Щоб краще засвоїти цей невеликий алгоритм, розглянемо його на прикладі.

Приклад
10 липня 2015 р. працівник подав
заяву про надання щорічної основ
ної відпустки з 24 липня 2015 р. із подальшим звільненням за власним бажанням в
останній день відпустки. Останній раз
працівник був у відпустці в жовтні 2014 р.
і використав повністю відпустку за робочий рік з 15 листопада 2013 р. по 14 листопада 2014 р. Тривалість щорічної основної
відпустки — 24 календарних дні.
1. Порахуємо, скільки днів щорічної відпустки належить працівникові станом на
24 липня 2015 р.
З 15 листопада 2014 р. до 23 липня 2015 р.
(включно) припадають 252 календарних
дні, в т. ч. дев’ять святкових і неробочих
днів (1 і 7 січня, 8 березня, 12 квітня, 1, 2, 9
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і 31 травня, 28 червня). Отже, станом на
24 липня 2015 р. працівникові належить:
(252 к. дн. – 9 к. дн.) ÷ (365 к. дн. –
– 10 к. дн.) × 24 к. дн. = 16,4 к. дн.
У результаті округлення отримуємо
16 к. дн.
2. Якщо працівникові надати з 24 липня
2015 р. щорічну основну відпустку тривалістю 16 календарних днів, то останній день відпустки припадає на суботу,
8 серпня 2015 р.
3. Обчислимо, скільки днів відпустки належить працівникові станом на 8 серпня
2015 р. На період із 14 листопада 2014 р.
до 8 серпня 2015 р. припадають 268 календарних днів, у т. ч. дев’ять святкових і неробочих днів.
(268 к. дн. – 9 к. дн.) ÷ (365 к. дн. –
– 10 к. дн.) × 24 к. дн. = 17,5 к. дн.
У результаті округлення отримуємо
18 к. дн.
Таким чином, якщо працівникові надати
за його заявою з 24 липня 2015 р. щорічну відпустку тривалістю 18 календарних днів, то останній день відпустки та
день звільнення припадає на понеділок,
10 серпня 2015 р.
Відповідно до статті 116 КЗпП у день звільнення необхідно провести із працівником остаточний розрахунок, а якщо він у цей день не працював — то не пізніше робочого дня, наступного
за днем пред’явлення працівником вимоги про
розрахунок. У ситуації, коли працівник звільняється в останній день відпустки, може бути, що
він усі належні суми (зарплату за відпрацьовані в місяці перед відпусткою дні та відпускні)
отримає перед відпусткою. У такому разі йому
повинні видати тільки трудову книжку. Однак
якщо під час відпустки йому будуть нараховані
виплати, наприклад, премія чи матеріальна допомога, про них власник або уповноважений
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ним орган має письмово повідомити працівника
(зокрема, на практиці у день звільнення видається розрахунковий листок, де вказані такі нарахування), який звільняється (ст.116 КЗпП), та
виплатити їх у день звільнення.

Звільнення під час відпустки
Правові підстави
Якщо працівник, який перебуває в будь-якій
відпустці (щорічній, «декретній», навчальній,
творчій тощо), вирішує звільнитися та подає
заяву, ніхто не може йому заборонити це зробити. Законодавством заборонено звільняти
працівника під час його відпустки або тимчасової непрацездатності лише в разі розірвання
трудового договору з ініціативи роботодавця. А якщо ініціатором розірвання трудового
договору є працівник, то згідно із статтею 38
КЗпП йому потрібно для цього лише письмово
попередити роботодавця за два тижні. Інших
вимог не встановлено. Це означає, що працівник може попередити про своє подальше
звільнення і під час відпустки, і під час хвороби, подавши письмову заяву.
Разом з тим якщо заяву подає працівник,
що працює за строковим трудовим договором,
слід пам’ятати, що розірвати такий договір достроково на вимогу працівника можна лише за
наявності поважних причин (хвороба або інвалідність, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або
уповноваженим ним органом законодавства
про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною
першою статті 38 КзпП).
Дії підприємства у випадку отримання від
працівника під час його відпустки заяви про
звільнення мають бути «стандартними» — на
підставі заяви працівника видається наказ про
його звільнення, в день звільнення з працівником проводять остаточний розрахунок і видають йому трудову книжку.

101

ЧАС ВІДПОЧИНКУ

Коли звільняти працівника
Найбільш дискусійним є питання щодо того,
якою датою звільняти працівника.
У загальному випадку після отримання від
працівника, який перебуває у відпустці, заяви
про звільнення за власним бажанням без поважної причини роботодавець зобов’язаний
його звільнити через два тижні.
У разі коли в заяві працівник зазначає про
неможливість продовжувати роботу (переїзд
на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість,
неможливість проживання в цій місцевості,
підтверджена медичним висновком, та інші поважні причини), роботодавець повинен розірвати трудовий договір із працівником у строк, про
який він просить (частина перша ст. 38 КЗпП).
Якщо працівник подає заяву про звільнення з таким розрахунком, щоб останній день
двотижневого попередження роботодавця
про подальше звільнення припав на останній
день відпустки, то такий день буде одночасно
і днем звільнення.
Але інколи на підприємствах виникають
ситуації, не передбачені трудовим законодавством, і вони потребують додаткових
роз’яснень. Наприклад, працівник спочатку
написав заяву про надання щорічної відпустки з подальшим звільненням в останній день
відпустки, а потім під час відпустки вирішив
звільнитися раніше. Як у такому разі діяти
кадровику? Однозначної відповіді на це запитання немає.
З одного боку, законодавством не передбачено припинення відпустки: є норми про
поділ її на частини, перенесення відпустки
або її частини на інший період, відкликання
з відпустки, а про припинення — немає. Враховуючи це, можна зробити висновок, що в
такій ситуації керівництво підприємства має
право відмовити працівникові в його проханні. Але, з іншого боку, така відмова обмежує
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права працівника на розірвання трудового
договору, і виходить, що роботодавець не має
підстав заборонити працівникові достроково
звільнитися.
Якщо на момент подання другої заяви на
підприємстві вже видано накази про надання
щорічної відпустки та про звільнення працівника в останній день відпустки, потрібно видати новий наказ про зміну дати звільнення.

Розрахунок із працівником
У день звільнення із працівником має бути
проведений повний розрахунок, зокрема, виплачено компенсацію за всі невикористані дні
відпустки. Якщо працівник припинив відпустку достроково, щоб звільнитися, то дні відпустки, що припадали на календарні дні після звільнення, вже не вважатимуться днями
відпустки, тому слід провести виправлення
(сторнування) нарахованих за ці дні сум відпускних.
Можливі три ситуації на день звільнення:
працівник використав рівно стільки днів
відпустки, скільки йому належить за відпрацьований час, — компенсація не нараховується, працівник не повинен повертати відпускні;
працівник «відгуляв» відпустку наперед
за невідпрацьовану частину робочого року —
в такому випадку працівник має повернути
частину відпускних за «зайві» дні відпустки
згідно з частиною першою статті 22 Закону
№ 504/96 (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, коли відрахування
із зарплати не проводяться);
працівник має невикористані дні щорічної відпустки або додаткової відпустки на дітей — підприємство має виплатити йому за ці
дні компенсацію.
В усіх цих випадках тривалість відпустки
(та відпрацьованого періоду робочого року)
обчислюється до дня звільнення.
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Труднощі та радощі
HR-менеджера

у роздрібному бізнесі

Як відомо, роздрібна торгівля — це
динамічне середовище, яке щодня
ставить складні задачі та нові
виклики для HR-менеджера. Про те,
як їх долають у мережі супермаркетів
«Велика Кишеня», ми говоримо із
Вікторією Задіорою, директором з
персоналу холдингу «Ритейл Груп».

Кадровик України: Вікторіє, розкажіть, як
починалась Ваша кар’єра в HR.
Вікторія Задіора: Коли до мене приходять на

співбесіду HR-менеджери, я ставлю їм те саме
запитання. Слухаючи інших, порівнюючи їхні
розповіді з тим, як усе починалось у мене, я дійшла висновку, що більшість обрали цю професію випадково. Я теж не відразу планувала
стати HR-менеджером.
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За освітою я психолог, але розпочала свою
кар’єру в туристичному бізнесі. Була досить
успішною в цьому, працювала виконавчим
директором великого туристичного агентства.
Але якось мені здалось, що я недостатньо реалізована у своєму покликанні — психології.
Тому я закінчила курси психоаналізу та почала
паралельно із своєю основною роботою консультувати як психолог. Згодом я зрозуміла,
що хоча це мені дуже подобається, заробляти
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гроші та утримувати сім’ю на зароблене на психологічних консультаціях буде важко.
Я почала шукати, в якому напрямі я можу
розвиватися, застосовуючи свої знання з психології. Пройшовши ряд співбесід, я зрозуміла, що
наступним кроком для мене може бути рекрутингова компанія. Таким чином я потрапила в
компанію Golden Staff. Я вдячна цій компанії,
тому що саме в ній почалась моя кар’єра в HR.
Мені відразу запропонували позицію виконавчого директора. Хоча до цього рекрутингом я не
займалась, але аналогічну посаду обіймала в
попередній компанії. Я почала займатись підбором персоналу, вела переговори з клієнтами,
потім поступово перейшла також до оцінки персоналу та навчання. Через деякий час від компанії — нашого клієнта надійшло замовлення на
HR-директора, і я запропонувала свою кандидатуру. Це було спонтанне рішення, адже на той
час я ще не мала такого практичного досвіду,
щоб працювати в компанії, яка налічувала 1500
працівників. Цією компанією була саме Велика
Кишеня. Мені запропонували посаду керівника
відділу навчання та розвитку персоналу. Фактично такого відділу ще не було, він тільки створювався, і я його очолила.
Я купила багато книжок, хоча їх тоді було
важко знайти: у 2004 р. ще не було такої кількості літератури на цю тему. Читала про те, як створюється HR-служба, як побудувати систему
навчання, як все правильно організувати, що є
найважливішим.
Поступово в мене з’явилось бачення, якою
має бути система навчання і в цілому система
управління персоналом. Компанія енергійно
розвивалась, ми набирали багато нових людей,
і мені запропонували очолити також напрям
рекрутингу.
Коли я вперше потрапила на нараду топменеджерів з приводу відкриття нових торговельних майданчиків, я була шокована, адже не уявля-

№ 8 (103) серпень 2015

ла раніше, які масштабні задачі ставляться перед
HR-службою. Ми маємо розпочати пошук персоналу, коли тільки затверджується проект майбутньої будівлі магазину. Вже на цьому етапі я маю
знати, скільки буде чоловіків і жінок у команді,
щоб правильно спроектувати будівлю і відвести
необхідну площу під роздягальні та вбиральні.
Коли до тебе приходить технічний директор,
кладе на стіл проект і запитує, скільки вбиралень
ми будемо робити та якої площі має бути кімната
для відпочинку, відповісти на це запитання складно. Адже магазин будується в іншому місті, а ти
ще навіть не уявляєш, де та як ти будеш шукати
цих людей, не кажучи вже про обмеженість строків. У мене не було часу думати, я завжди швидко
діяла, обдумуючи все на ходу.
Через деякий час я пішла з компанії. Хоча
була всім задоволена, робота мені подобалась,
але я втомилась. Крім того, мені здавалось, що
все, що я могла зробити в цій компанії, я вже
зробила. Підросли кадри, які могли мене замінити, всі процеси були налагоджені, тому я вирішила, що настав час рухатись далі.
Потім я працювала в консалтинговій компанії
на позиції HR-директора. Але після штату в розмірі три тисячі осіб у невеликій компанії мені
швидко стало нудно. Роздрібний бізнес — динамічний, ти завжди у цейтноті. В консалтингу —
навпаки, все подовгу обговорюється, можна два,
три, п’ять днів готуватись до однієї зустрічі. Все,
що потрібно було зробити, я зробила за два
місяці.
Ще працюючи у Великій Кишені, я консультувала як коуч і продовжила надалі це робити.
Працювала з різними замовниками — і компаніями, й окремими людьми.
Потім знов почала займатись тренінгами,
створювала для різних компаній системи навчання та кадрового резерву. Навіть виграла тендер зі
створення кадрової академії в державній компанії — на великому заводі в Харкові.
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Через два роки такого
70 % закривались внутрішдрайву я відчула потребу
нім кадровим резервом.
На жаль, у нашій країні так
повернутися в роздрібний
Є потреба налагодити
склалось, що люди, обираючи
бізнес на позицію HRсистему підбору, зробити
директора. Мені стали неці- професію продавця, не планують цей процес більш швидкавими тимчасові проекти.
ким і контрольованим.
працювати в цій сфері
Так збіглося, що саме в цей
Працюємо над тим,
все життя
час я випадково зустріла
щоб зробити більш керодиректора з продажів
ваним фонд оплати праці.
Великої Кишені, а потім
Для цього наші менеджемене запросив на зустріч генеральний директор і ри повинні навчитись планувати кількість персозапропонував повернутися. Таким чином я зайня- налу, виходячи з того, скільки товару вони
ла позицію HR-директора холдингу. Переді мною можуть продати у своєму магазині.
стояли масштабні задачі. Очікувалися великі
зміни в компанії, потрібна була реструктуризація. Кадровик: Як Ви працюєте над тим, щоб
знизити плинність?
А це мені цікаво.
Коли мене запитують, як я стала HRдиректором, я завжди відповідаю, що прочитала Вікторія: Я не відкрию таємниці, коли скажу, що
багато книжок і дуже цього хотіла. Але я й нада- рівень плинності персоналу в роздрібному бізнелі постійно займаюсь самоосвітою. Крім того, сі один із найвищих. Але я поставила собі мету
що веду тренінги, я й сама їх відвідую регулярно. знизити цей рівень на половину, і ми до цієї мети
Щомісяця читаю нову книжку. Це мені допома- поступово наближаємося.
На жаль, у нашій країні так склалось, що
гає підтримувати свій професійний рівень.
Навчаюсь у топ-менеджерів, для яких веду тре- люди, обираючи професію продавця, не планінги. Спілкуючись із ними, я більше розумію нують працювати в цій сфері все життя. Поки в
нас не сформувалась така культура, як у США
потреби бізнесу.
або Європі, де продавець — це така ж профеКадровик: Які задачі стоять перед Вами
сія, як лікар або вчитель. Людина там може
зараз?
прийти на першу роботу в роздрібну мережу,
працювати касиром до пенсії, і це нормально.
Вікторія: Основна задача — це розвиток персо- У нашій культурі такого немає, люди сприйманалу. Але крім цього, звісно, потрібно постійно ють роботу касиром або продавцем у магазині
слідкувати за поточними операційними задача- як тимчасовий етап, тому ми маємо плинність
ми, адже вони впливають на інші речі. Наприк персоналу.
лад, плинність персоналу, система оплати
Щоб знизити рівень плинності, потрібно
праці — це базисні цеглини, на яких тримається надати можливість кар’єрного розвитку продаввсе. Якщо в нас буде велика плинність, то ми не цям. Розуміючи те, що не кожен продавець може
встигатимемо розвивати людей, адже вони стати менеджером, ми створили категорії в
будуть постійно змінюватися.
межах професії. Таким чином, людина може
Ще одна важлива задача — кадровий резерв. просуватися по посаді та більше заробляти,
Наша стратегічна мета — щоб керівні посади на рухаючись від позиції просто продавця до про-
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давця більш високої категорії. Звісно, не всі
люди мотивовані на розвиток, деяких мотивує
тільки зарплата, і це теж непогано.
Ми виконали велику роботу, аналізуючи профіль наших працівників: хто вони, чому приходять до нас на роботу, чому йдуть або чому залишаються в нас працювати. Дізнавшись відповіді
на ці запитання, ми змінили підхід до підбору
персоналу: почали підбирати тих людей, які
ймовірніше будуть працювати довше. І таким
чином плинність почала знижуватись.
Звісно, є специфіка ринку, яка впливає на
рівень плинності. Ми ніколи не зможемо сказати:
«Тепер ми зробили все». Тому постійно створюємо нові інструменти, весь час щось пробуємо,
шукаємо нове. Зараз запустили інноваційний
проект — новий підхід до мотивації касирів. Він
пов’язаний із тим, щоб частково зняти з них
навантаження, адже касир — одна з найскладніших професій у роздрібній торгівлі. Люди довго
сидять за касою, працюють одночасно і з готівкою, і з покупцями, а це дуже складно.

витрачають на викладання курсів, проведення
практичних занять, навчання на робочому місці
тощо.
Ще в нас є цікавий проект «Молода команда».
Ми беремо випускників, які ще ніде не працювали, навчаємо їх на наших курсах, і тих, хто виявився найбільш здібним, запрошуємо на роботу.
Зараз ми хочемо дещо розширити цей проект і
брати не тільки випускників, але й тих, хто працює в нас, але не більше року. Ми також розширюємо межі цього проекту, тепер це буде не
тільки Київ, але й п’ять торговельних майданчиків Харкова.
Це своєрідна інвестиція компанії. Адже ми
беремо 100 осіб, платимо їм заробітну плату, ще
зовсім не знаючи, коли та яку віддачу від них
отримаємо. Але цей проект цікавий для нас, ми в
нього віримо та будемо надалі активно працювати над ним.

Кадровик: Як працюєте над створенням
кадрового резерву?

Вікторія: Взагалі я вважаю, що не існує матері-

Вікторія: Передусім слід розуміти, що кадровий

резерв неможливо призначити, його можна тільки виростити. Для вирішення цієї стратегічної
задачі ми перезапускаємо систему навчання.
Нова система запрацює у повному обсязі не
раніше ніж через півроку. Основний акцент плануємо зробити на тому, щоб усі навчальні курси
були створені практиками бізнесу. 70 % цих курсів читатимуть також практики бізнесу, а в перспективі — і 85 %.
Ми активно залучаємо до викладання наших
працівників, але не можемо їх задіяти більше ніж
на 25 % їхнього робочого часу. Тобто управлінці,
менеджери, бригадири, які здатні та хочуть розвиватися як тренери, чверть свого робочого часу
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Кадровик: Які інструменти нематеріальної
мотивації ви застосовуєте?
альної мотивації. Все, що ми називаємо мотивацією, лежить в іншій площині, ніж гроші. На
матеріальні речі HR-менеджери мало можуть
впливати. Нам просто дають бюджети, і ми
маємо в них вписатися. Тому нам потрібно працювати з іншими факторами, тими, на які ми
можемо вплинути.
У нас в компанії побудована система надання
зворотного зв’язку. Кожен керівник має проводити індивідуальні зустрічі зі своїми підлеглими,
ставити їм особисто задачі й обов’язково як
мінімум раз на місяць давати зворотний зв’язок
щодо результатів. Таким чином люди розуміють,
як їх оцінюють, і це їх мотивує.
Ми ввели рейтинги, які дають змогу відмічати
кращих працівників мережі за різними показниками. Люди, налаштовані на досягнення, прагнуть
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визнання і отримують його від компанії. Проводимо конкурси касирів, продавців, пекарів, кондитерів та ін.
Є цікавий інструмент — листи вдячності сім’ї
працівника. Раз на квартал ми надсилаємо листи
з подякою сім’ям працівників, які показують
найвищу продуктивність. Адже результати праці,
особливо у чоловіків, певною мірою залежать
від того, яка в них атмосфера у сім’ї. І ми вже
бачимо позитивні результати від цього інструменту. Іноді разом із листом надсилаємо солодкі
подарунки. Наприклад, подарували торт дружині та дітям керуючого магазином, який отримав
підвищення до регіонального менеджера. Таким
чином ми дякуємо їм за те, що вони терпіли часті
відрядження та тривалу відсутність вдома цінного для нас працівника.
Започаткували конкурс дитячих малюнків
«Мій батько/мати працює у Великій Кишені». Раз
на рік діти малюють, як вони бачать те, що їхні
тато, мама або дідусь, бабуся роблять у компанії.
Безумовно, даруємо подарунки дітям на Новий
рік від компанії. Для нас важливо, щоб працівники розуміли, що ми піклуємось і про їхню сім’ю
також.
Звісно, забезпечуємо можливість кар’єрного
розвитку, адже це теж є значним стимулюючим
фактором.

Кадровик: Як Ви забезпечуєте кар’єрний
розвиток?
Вікторія: Усі наші працівники мають змогу
навчатись у нашій школі менеджерів без відриву
від виробництва. Кожен може заявити про те, що
він хоче бути зарахованим у кадровий резерв і
пройти навчання. Ми не створюємо для цього
жодних перешкод.
За результатами навчання працівники можуть
бути рекомендовані для подальшого просування
та призначення на вищі посади.
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Кадровик: Але ж не завжди є можливість
отримати підвищення…
Вікторія: Так, звісно, ми не можемо гарантува-

ти, що працівник, який успішно пройшов навчання, зможе швидко отримати підвищення, адже
може просто не бути відповідної вакансії. Але ми
надаємо можливості не тільки для вертикальної
кар’єри, але й для горизонтального просування.
У нас є багато проектів, у яких працівники
можуть брати участь. Це різні робочі групи,
комітети, які працюють над певними задачами.
Наприклад, якщо нам потрібно зробити навчальний курс із пекарського виробництва, ми створюємо робочу групу з начальників виробництв,
бригадирів, найкращих пекарів, і вони разом із
методистами працюють над створенням робочих матеріалів. Вони отримують за це додаткову
грошову винагороду, але найголовніше те, що
вони беруть участь у таких проектах, стають частиною цікавих і важливих процесів. Тому якщо
людина не отримала вищої посади, вона завжди
може бути залучена до проектної групи, де
зможе застосувати свої знання та вміння.
Крім цього в нас є цікавий проект — інститут
форматорів. Форматори — це люди, які є найкращими у своїй професії. Це не посада, а звання, яке присвоюється таким працівникам. Ми
залучаємо їх до вирішення складних задач. Для
багатьох працівників стати форматором — це
мотивуючий фактор, адже це означає визнання
їхніх професійних здібностей, успішності.

Кадровик: Як Ви підбираєте людей у
HR-команду?
Вікторія: Мене передусім цікавлять працівники,
які дуже хочуть. Зараз із п’яти директорів із персоналу в компанії тільки одна зовнішня людина.
Інші виросли з різних внутрішніх позицій, але всі
вони ініціативні, відповідальні, здатні тверезо оціКадровик України
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нити ситуацію. Я люблю
Саме цьому всі мої працівлюдей, які можуть сказати:
ники проходять стажуванЯкщо людина здатна знайти
«Я не знаю, як це зробити», спільну мову з іншими та прийти ня на торгівельних майдана не мовчати та намагатися
чиках спочатку як продавці
до результату, який усіх
зробити абияк.
та касири. Деякі приходять
влаштує — це і є той тест, який до нас через кадровий
Для HR-менеджера
важливо любити людей. показує, може людина працювати резерв із позицій менеджеHR-менеджером чи ні
Хоча, звісно, в кожного
рів. Окрім того, що HR-
HR-менеджера є момент,
менеджер у нашій компанії
коли це зовсім не так. Але
має бути комунікабельним,
він має бути здатним працювати з людьми, мати професійним і любити свою роботу, потрібно
добре розвинуті комунікації. Якщо є певна ситуа- досить добре знати специфіку продажів.
ція, яку можна вирішити тільки на рівні комунікацій, я ставлю завдання її вирішити. Якщо людина Кадровик: За що Ви найбільше любите
здатна знайти спільну мову з іншими та прийти до свою роботу?
результату, який усіх влаштує — це і є той тест,
який показує, може людина працювати Вікторія: За те, що вона завжди різна, у ній немає
рутини. За те, що завжди в моїй роботі є виклики.
HR-менеджером чи ні.
Люблю свою команду. Для мене важливо,
В нашій компанії високі вимоги до HR-
менеджерів. Вони повинні знати та розуміти біз- що люди поруч зі мною ростуть і розвиваються.
нес, розбиратись у професійних питаннях HR. Я вважаю це своїм головним досягненням. 
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Демотивація персоналу:
причини, симптоми,
лікування та
профілактика

Катерина
Гайдученко,

бізнес-тренер,
консультант
з управління
персоналом

П

Демотивація персоналу — це втрата працівником прагнення
працювати якісно й ефективно, вкладати не лише час і сили,
але і душу у свою роботу. Демотивація часто супроводжується
внутрішнім (а деколи і зовнішнім) саботажем і певною
відстороненістю в роботі, «механічним» виконанням своїх
функціональних обов’язків. Людина починає працювати абияк,
особливо не піклуючись ні про якість виконуваної роботи, ні про
результат, що досягається

еред тим як почати говорити про демотивацію як явище, її причини та способи
подолання, давайте розберемося в тому,
на чому ж базується мотивація людини.

Підґрунтя мотивації
Мотивація людини будується на декількох ключових аспектах: цінності, переконання, потреби та мотиви, які різними авторами згруповані
в різні класифікації: піраміда Маслоу, теорія 12
чинників Річі та Мартіна, модель людської мотивації Мак-Клелланда та інші. Моделей і теорій
мотивації існує безліч, але, по суті, різні моделі
мотивації так чи інакше відображають певні цін-
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ності та потреби людини — як властиві практично всім, так і індивідуальні.
Зручно мати класифікацію, що чітко показує,
що саме людям важливо та на чому базується
їхня мотивація. Це дає змогу вибудовувати системи мотивації в організації на рівні компанії,
універсалізувати підходи та розробляти загальні
схеми. Проте люди різні, і кожна людина має свої
особливості, які ніколи на 100 % не вкладуться
в жоден шаблон, як би це не було зручно та як
не хотіли б цього ті, хто займається питаннями
мотивації в компаніях.
Будь-які класифікації та схеми апріорі обмежені та редукційні, тобто спрощують багатогранність індивідуальної мотивації людини до
шаблонів, а деколи навіть і ярликів. Про переваги
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такого підходу можна не говорити — вони очевидні, оскільки багато в чому полегшують роботу. Проте важливо розуміти, що таким чином ми
ризикуємо упустити дещо більш важливе. Почавши навішувати на людей ярлики (ти такий-то
тип, у тебе такий-то спосіб мотивації тощо), ми
сприймаємо їх як застиглі фігури з обмеженим
набором функцій і перестаємо бачити справж
ніх, живих людей.
Якщо ви керівник або менеджер із персоналу,
вам необхідно пам’ятати про це постійно. Найкращим способом мотивації є індивідуальний
підхід, коли ми визнаємо унікальність кожної
людини і ставимося до неї з повагою та інте
ресом, не заганяючи в шаблони та межі класифікацій і теорій. Звичайно, такий підхід потребує
часу, сил і уваги, але він швидко окупається.
Отже, в основі мотивації людини лежать її
цінності, переконання та потреби. Цінності та
потреби виражаються словами-іменниками високого рівня абстракції: любов, дружба, сім’я,
надійність, справедливість, задоволення, розвиток, свобода, безпека тощо. Зауважте, що слова,
які описують об’єкти матеріального світу, — машина, гроші, квартира, комп’ютер — не є цінностями. Працюючи з психікою людини, ми під
цінностями маємо на увазі не матеріальне, а духовне. За кожною річчю стоїть певна цінність,
яку людина задовольняє з її допомогою. За машиною може стояти цінність динаміки та руху,
драйву, за грошима — свободи та розвитку тощо.
Якщо ви почнете вивчати літературу, присвячену цінностям і потребам людини, то виявите,
що наразі у світі існує плутанина в цих поняттях,
немає єдиного загальноприйнятого визначення.
Тому для простоти пропоную найприйнятніше визначення: цінності — це те, що людині важливе, потреби — те, що їй необхідне. Ще один
хороший практичний критерій для розрізнення
понять «потреби» та «цінності»: потреби можуть
повністю задовольнятися, а після їх задоволен-
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ня людина на якийсь час заспокоюється та не
потребує продовження. Втамувавши відчуття
голоду, ми не хочемо їсти, забезпечивши собі
безпеку, ми часто просто підтримуємо її рівень і
не прагнемо весь час отримувати все більше безпеки.
Цінності ж на відміну від потреб потребують
постійного задоволення, не можна пересититися
цінностями та захотіти припинити задовольняти
їх: якщо нам важливий розвиток, то він важливий щодня, якщо важлива свобода — ми не припиняємо її жадати.
Можна сказати, що за допомогою задоволення потреб ми підтримуємо своє існування та базовий рівень життя. Через реалізацію наших цінностей ми реалізуємо себе в зовнішньому світі.
Важливо розуміти, що це питання цікаве з
точки зору філософії та психологічної теорії,
але в практичному використанні нам далеко не
завжди потрібно чітко розділяти, що є цінностями, а що — потребами: і те, й інше пов’язане з
мотивацією. Коли і цінності, і потреби задовольняються, людина відчуває себе натхненно, спокійно, мотивовано. Коли вони перестають задовольнятися, настає момент демотивації, але про
це поговоримо пізніше.
У нас залишився ще один важливий момент,
пов’язаний із мотивацією, — переконання. Переконання — це те, у що ми віримо стосовно себе,
інших людей і навколишнього світу. Переконання пов’язують цінності та потреби з реальністю,
пояснюючи нам, що саме ми маємо на увазі під
свободою, коханням і розвитком, як нам задовольняти те, що нам важливо та необхідно мати,
і як ми реалізуємо це у вигляді дій. У кожної людини переконання відрізняються ще більше, ніж
цінності. Наприклад, для одного свобода означатиме мати змогу самостійно розпоряджатися
своїм часом і ставити собі цілі згідно зі своїм
внутрішнім розумінням. Для іншого — це самостійний вибір шляхів реалізації цілей (а самі цілі
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можуть бути поставлені і ззовні) та право говорити те, що він вважає за потрібне, а чи сам він
розпоряджається своїм часом, чи діє за прийнятими правилами — для нього не має значення.
Таким чином, якщо ми хочемо мати повну та
чесну картину мотивації окремої людини, нам
необхідно знати та розуміти її цінності, потреби та
переконання, тобто те, що вона особисто розуміє
під цінностями та потребами і як для себе визначає їх реалізацію в житті. Способам виявлення
цінностей, потреб і переконань я вже присвячувала окрему статтю (див. № 12/2014, с. 115).

можуть мати певну ієрархію: що важливіше та
точно має задовольнятися в цій сфері життя
людини, а що — менш значимо та чим можна
«пожертвувати» або не враховувати. Наприклад, людині важливі свобода, розвиток, стабільність, справедливість тощо. Але вона розуміє, що в контексті роботи для неї на першому
місці стоятимуть справедливість і стабільність,
а свобода та розвиток у цьому випадку не настільки значимі, і вона може задовольнити потребу в них в інших сферах життя (відпочинок,
навчання, спілкування з друзями). Є цінності та
потреби, задоволення яких важливе, але не критичне. Наприклад, для людини може бути важПричини та суть демотивації
ливим спілкування та комфорт, але їй вистачає
задоволення цих потреб на 5–6 балів за десяРозуміючи, на чому базується наша мотивація, тибальною шкалою. Природно, що для різних
легко визначити, які причини демотивації та що людей ієрархія важливості різнитиметься.
з нею робити.
Демотивація настає зазвичай у разі повільного,
Демотивація настає, коли перестають (або на- але постійного порушення цінностей/потреб або ж
віть не починають) задовольнятися важливі для різкого порушення чогось важливого для людини.
людини цінності та потреби або ж це відбувається
Якщо повільно, але постійно порушуються
всупереч переконанням
(або не задовольняютьлюдини в її картині світу.
ся) важливі для людини
Обираючи місце роботи та
аспекти — наприклад, у
Демотивація настає, коли
починаючи працювати, ми
разі важливості розвит
перестають (або навіть не
всі свідомо або несвідомо
ку для людини в компочинають) задовольнятися
орієнтуємося на те, що
панії немає системи наважливі для людини цінності та
наші цінності та потреби
вчання та можливостей
в цій компанії задоволькар’єрного
зростання,
потреби або ж це відбувається
нятимуться, причому саме
всупереч переконанням людини в її а всі спроби це отриматим способом, який нам
ти присікаються, то рано
картині світу
підходить (ґрунтуючись
чи пізно людина почне
на переконаннях). Багато
відчувати демотивацію
людей не замислюються
та небажання продовжута не усвідомлюють, на підставі яких критеріїв вати тут працювати. Або ж комусь може бути
вони приймають рішення йти працювати в ту або важливий спокій і рівні, довірливі відносини з
іншу компанію, проте завжди за їхніми рішеннями колегами. Але якщо начальник періодично доз
стоять описувані нами аспекти.
воляє собі кричати та лаяти підлеглих, а інші
У демотивації є декілька істотних причин. працівники час від часу розпускають плітки, то з
У контексті роботи наші цінності та потреби часом незадоволення посилюється та спричиняє
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демотивацію. Спрацьовує принцип накопичення
негативу.
Інший варіант — це різке й інтенсивне порушення цінностей або потреб людини: для працівника,
наприклад, важлива справедливість, і раптом він
потрапляє в ситуацію несправедливості стосовно
нього або інших, або ж за важливості свободи його
раптово починають різко обмежувати в самостійності ухвалення рішень. В описаному варіанті демотивація може настати досить швидко.

Діагностика та лікування демотивації

Перше, що необхідно зробити — це поговорити з людиною: пояснити їй, що відбувається,
та з’ясувати, що саме її не влаштовує, в чому
причина демотивації. Важливо пам’ятати під
час розмови, що часто людина може сама не
усвідомлювати, що саме її не задовольняє, але
оскільки ми знаємо, що причиною демотивації є
порушення (або незадоволення) цінностей і потреб, то з’ясовувати, що відбувається, корисно
саме в цьому ракурсі.
Симптоми демотивації
Хорошою ідеєю є виявлення тих критеріїв
(цінностей і потреб), які в цілому важливі для
Які ж ознаки демотивації? Найчастіше — це людини в роботі, та прояснення, наскільки навтрата інтересу до роботи, неякісне виконання разі кожен із них задовольняється. Для наочноссвоїх звичайних обов’язків, відволікання. Де- ті можна використовувати десятибальну шкалу,
коли демотивація може приймати агресивніші де один — це коли цінності/потреби практично
форми: від ігнорування поставлених керівни- не задовольняються, і десять — їх максимальне
ком завдань або ухилення від їх виконання до задоволення та реалізація. Зазвичай люди інтуїагресивної поведінки щодо керівництва, колег, тивно добре розуміють шкали та легко орієнтуконфліктів. Людина починає частіше запізню- ються в тому, як оцінити той або інший аспект.
ватися, халтурити у виВважається, що показниконанні своїх прямих
ки на рівні вісім-десять
обов’язків або займатибалів — це добре. Сім баПерше, що необхідно зробити — це
ся тим, що називається
лів і менше потребують
поговорити
з
людиною:
пояснити
«імітацією бурхливої дірішення щодо поліпшенїй, що відбувається, та з’ясувати,
яльності».
ня ситуації.
що саме її не влаштовує, в чому
Якщо ви починаєте
Коли ви зрозумієпомічати подібні ознаки у
те, наскільки (як людині
причина демотивації
своїх колег, підлеглих або
вбачається) задоволені її
навіть у себе, перевірте
цінності та потреби, саме
ще раз, чи не викликані
час поставити запитання:
ці симптоми іншими причинами: в разі постій- а чого не вистачає, щоб було «десять»? У чому
ного стресу та накопичення втоми людина може причина таких низьких показників?
поводитися так само. У такому випадку досить
Безумовно, подібна бесіда може відбутися
буде просто взяти невелику відпустку, добре лише якщо працівник довіряє вам. Тоді він може
відпочити та розвантажити як тіло, так і голову. собі дозволити розкритися та чесно відповідати
Якщо ж виявляється, що описані ознаки спричи- на запитання. Вам же варто розуміти, чи людина
нені все ж демотивацією, то необхідно почати говорить правду. Можливо, знадобиться декільвживати заходів.
ка зустрічей і бесід, щоб точно зрозуміти, що
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відбувається. Можливо, на перших зустрічах людина буде не готова відповідати щиро, а, можливо, вона й сама в собі ще не розібралася.
Після того, як ви з’ясували, в чому причина
демотивації та чого не вистачає людині, на вас
чекає важливий етап ухвалення рішення: необхідно визначити, чи можете ви насправді забезпечити те, що для людини важливе? Можливо,
працівнику потрібні якісь моменти, які ви як
компанія або як його керівник не можете надати
або ж не готові це робити. У такому разі найчеснішим буде обговорення всіх можливих варіантів розвитку подій і спільне прийняття рішення:
залишати все як є або ж щось міняти.
Найгірше, що можна зробити в результаті подібної бесіди, — це не робити нічого та ніяк не
відреагувати на отриману інформацію. Це приведе людину до ще більшої демотивації, і тоді
вихід однозначно буде лише один — звільнення. Добре, якщо людина в такому випадку сама
прийде написати заяву «за власним бажанням».
Набагато гірше, якщо вона, залишаючись у компанії, почне «партизанську діяльність»: спілкуючись із колегами, вноситиме негатив у роботу
колективу. Тому я рекомендую всі незрозумілі
моменти прояснювати максимально чесно та
швидко — чим довше ви тягнете, тим складніше
буде потім вирішити проблему.
Трапляються такі ситуації, коли легше відразу
звільнити людину. Якщо демотивація настільки сильна, що починає «отруювати» оточуючих
і негативно позначається на загальній атмосфері, якщо це тягнеться вже давно та відкрито,
то, можливо, немає сенсу глибоко розбиратися
з тим, що відбувається. Але поговорити варто
буде в будь-якому разі — щоб зрозуміти, де була
допущена помилка в роботі з персоналом і як запобігти цьому в майбутньому.
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Знаючи, на чому будуються мотивація та демотивація людини, найдоцільніше взагалі не допускати
демотивації. Найперше, на чому базується подібна
профілактика, — це грамотний підбір. Немає сенсу
брати людину на роботу, коли ви розумієте, що не
зможете задовольнити важливі для неї цінності та
потреби. Навіть якщо вам здається, що варто ризикнути. Зазвичай з часом стає тільки гірше, і рано
чи пізно незадоволення обов’язково виявиться.
Тому ще на етапі співбесіди необхідно розуміти,
наскільки ви як компанія можете забезпечити реалізацію цінностей і задоволення потреб кандидата.
Після того, як ви прийняли людину в штат, робота з нею тільки починається. Щоб запобігти демотивації працівника в майбутньому, керівник або
менеджер із персоналу повинні провести бесіду з
підлеглим на кшталт описаної вище ще на початку
співпраці та періодично повторювати її протягом
усього періоду роботи. Коли ви заздалегідь знаєте
цінності, переконання та потреби підлеглого, періодично моніторите зміни та перевіряєте, чи все в
порядку, питання демотивації просто не виникають або ж з ними можна розібратися якнайшвидше. Для цього також важливі довіра та щирість з
обох боків: і вас як керівника (або менеджера з
персоналу), і вашого підлеглого або колеги. Профілактика — найбільш дієвий спосіб боротьби з чим
завгодно, тому що відомо, що легше (і, до речі, дешевше) запобігти, ніж потім лікувати.
Мотивований працівник, який реалізує свої
цінності в роботі та задовольняє важливі для
себе потреби, — найбільш цінний і ефективний,
приносить більше користі та досягає високих результатів. Тому мотивація — особливо індивідуальна — це те, у що має сенс вкладати свою увагу
та ресурси. 

Кадровик України

РЕКЛАМА

Видавництво «Професійні видання»
вул. М. Раскової 11, корп. А, офіс 606
Київ, 02660, Україна
Тел./факс 0 (44) 5685060
www.profpressa.com

Видавництво «Професійні видання»
вул. М. Раскової 11, корп. А, офіс 604
Київ, 02660, Україна
Тел./факс (44) 5685060
www.profpressa.com

